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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB, às 13:30 horas do dia 11 de Abril de
2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: ASSESSORIA DE
PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO SINCOV PARA ATUAR NA CAPITAÇÃO
DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Federal n° 3.555. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83)36291078.

Email: cplsaomigueldetaipu@gmail.com

Edital: wvvw.tce.pb.gov.br

São Miguel de Taipu - PB, 29 de Março de 2017

FLAVIO COSTA DE LIMA - Pregoeiro Oficial
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-
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TOS SOUZA

O DE JANÜAÍRA

N*:98W2017
•;>\!RA, toma público que fará realizar

nos termos da Lei n.° 10.520/2002
iterações posteriores.Lei complementarn.°

inerentes a espécie, que realizara licitação
. .:,. exclusivo para empresas enquadradas na

~ •: 15:30horas, tendo como objetivo: SISTE-
"\0 DESERVIÇOS DECONFECÇÕES DE

l PERIORES E INFERIORES - (PRÓTESE
!CL\LMANDICULARREMOVlVELE/OU
iRLS FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMEN-
sntro AdminislraÜvo do Município de Algodflo
-d5ode Jandaírn - PB. Maiores informações na
ate de 08:00 as 11:00hs e 13:00 as 17:00 hs ou

Algodão deJandaíra-PB, 28deMarço de2017.
Fj&DOS SANTOS SOUZA

>Oficial

3QC1PAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ir IICITAÇÃO
;í.ND 00015/2017

RasemOfciai eEquipe deApoio, sediada na Rua Gentii Lins.
1de Abri! de 2017. licitaçãomodalidade

DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

' TPALIDADE. Recursos: previstos no
; [unicipal n". Infoi
• . .--raciiado. Telefone: (83)36291078,

aiptí-PB, 29 de Marçode 2017

TI Tf DE TAfPU
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e Decreto Municipal nn Informações. :'':i>r':r:!'d«À08d» :
supracitado.Telefone: (83) 36291078. Emailicpif .

S8oMiguel d I ..". ; de Março <: :~
FLAMO COSTA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL TV00017/2017

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gentil
Lins. 127 -Centro - São Miguel de Taipu - PB, às13:30 horas do dia 11 de Abri! de 2017, licitóçto.mo
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: ASSESSORIA DE PLANOSI DE TRABALhoj,
EPROJETOS JUNTO AO SINCOV PARA ATUAR NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n iumuhk
eDecreto Municipal n° Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 36291078. Email: cplsaomigucldolaipufpgmaií.coni

. SfioMiguel de laipu - PB, 29 de Março de iUl /
FLAVIO COSTA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal
Araruna

PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA

• SO DE LICITAÇÃO

r.:- -.:-.:. -

i " :
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. vfíkxmàc- -
. :áI991.Em«íV:tagC3

. ;vi\í'r2hd*"»sdiasúieis,nü .ndereço supracitado.Telefone!

Lagoa Seca - PB, 29deMarço de2017
ANA PAULA DtNIZ BARBOSA ALVES

Pregoclra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DELAGOA SECA

TERMO DEREVOGAÇÃO
OPrefeito do Município deLagoa Seca PB.no u,nd^
vigente eem cumprimento às djsposiçoe,.cnnstan.es na ^^J^^^^^J^^^
objeto

razão de interesse público. - ... PB,.2i8demafl

Fábio Ranuilho da Sflva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

TERMO DE REVOGAÇÃO



uiurunçao aa água sem o recurso aa pro-oxioaçuo. /vjqoinr o uaiun ou ooiar imorTnnçoea na
i> da CAGEPA. localizadaa Rua FellclanoClme, 220, bairrodo Jaguáribo, na cidade do Joflo
ioa. Estado da Paraíba. Fone/fax:(83)3218-1282-E-malhpregaotgcogopa.pb.gov.bt. O Edital
ira i.or retirado gratuitamente no alta www.cagepa.pb.gov.br.

Joflo Pessoa, 20 da março da 2017.
Ioda Patrícia do 8ouza Rodrigues

Prcgoclro(a)

coaiPAKHiA oe água a esgotos da paraIba • caogpa
AVJ30 DH REALIZAÇÃO DSLICITAÇÃO

Rafiletro na CGBPP1740140.1
\ Companhia da Água 8 Esgotos da Paraíba• CAGEPA, atravéado(a) Progoelrota), toma
looquo nodJa 18(toabril ca 2017,às 14:30hcrao, na Salada Coordanação de Uoteçaoda
1EPA, roaKzara o Pregão Presencial n°007/2017. Objeto:Aquisição de umaCaptaçãoFlutuante
pioti própria parabomboamenlo doáguabrutaa serutilizada noAçude dePoçôeapertencente
retoma de abastecimento deáguada Cidadã de Monteiromo Estado da Paraíba- PB.Adquirir
lltalau obterInformações na Sado da CAGEPA tocaltzada a Rua Feüclano Cimo, 220, bairro
aguarlbo, na cidadede João Pessoa, Estadoda Paraíba.Fona/fax: (83)3218-1292—E-mall:
icotgcagapa.pb.gov.br. OEdital poderáser retirado gratuitamente nositewww.cagape.pb.gov.br.

Jofio Pessoa, 29 de março da 2017.
Ioda Patrícia de Souza Ròdrtguoo

Pregoelroíe)

IEPA-PB • ••-•
AVISO DEANTECIPAÇÃO DOPREGÃO PRESENCIAL N°0037017

REG18TRO COE N* 17.00122-8 de 21/03/2017
ANTECIPA DATA DEREAUZA8ÇÂO DOPREGÃO 003/2017

PARA ODIA11/04/2017, MESMO HORÁRIO E LOCAL.
VEMEPA-PB,Empresa Pública de Direito Privado. CNPJ/MF: 09.29S.684/0001-70 com Soda
íodovia Estadual MinistroAbelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapó III,JoGo Pessoa - PB,
vôsde suaPragoelra, toma aoconhecimento público, queffeoltzará PREGÃO PRESENCIAL N*
7017 com base na LeiFadarei NP 10.620/02. Decreto Federal n°3.555/00. Decretos Estaduais n«
I48HD3 e 32.056/2011. LeiEstadualn"9.6977012 e LeiFederaln»8.866/93,conformeo 3egulnte:
XJ OBJETO: Aquisição da Material Permanente (Laboratório) destinado a EMEPA-PB.
.OCAL,DIAE HORA:O recebimento, abertura e Julgamento das propostas e documentação
Iorealizados no dia 11/047017, as 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
IMEPA/PB. localizada na BR 230 Km 13.3-Estreda de Cabedelo. CEP:58.109-303 - EMATER-PB.
!EOURSOS: A aquisição dessa Material Permanente se- darão com Recursos do Convênio
oral PAC-2009.

;bwKi«içfliw 1'mnranulUcnair 32202208735D02W.im44iiu9/00#0.
taoMVN Drcitmonilrla n" eMK#n In iui/0'1701 7
NPOHMAÇOLQ. C•":'':' dUEdital(XKtorâ oar:.•:.,!. i.i.l m •'.'.• WWW :].. :::-.:ji:i1í«iHci |il' 9»w tu/
:;•'.: ixUUl •> ou ií'.i;:'."V.i ihjCtawt.iiW» »*cHiiinriBnt(>>W UctiofOihCPl/tiMÜf/A. mu uoitu iJaOaalOn
terejo (PMATCR-PO) (ocas/ntfn itfl HRtf10. Km CU cri» W iníi Wi pstinriti ria onminto
«dl ij|iloniupüffilgaomftiiiiHhafln |ili govh/ Pono |hi« Conluia. Si II iltOUR. 244

JoflttCanwuiM8, JU riu nwrv<> «u 201/
MARIAOLAUrJBTK SANTOS TAROINODB SOUSA

PranMira

te

AVISO DEUCITAÇAO - NOVA DATA
TOmADADE PREÇOS N°0027017

Raglotro CGE W». 17-00097-8
íbjeto: Contrataçãode sarvlçoade exocução do murode contornodo terreno, localizadoa Rua
6 éoverlno 8pinelU, Torro - JoãoPessoa/PB, emconfomídsde com oANEXO Q4- Memorial
cmtvo e demais anexos.

/ator Orçado (ou Máximo):RS 183.445,83 (cento e clnquecta o três milquatrocentos a quarenta
nco reais e oitenta e três centavos)
Retirada do Edital:Atravésdo site http:ZAvww.pbgas.pb.gov.br e / ou obtidopelos Interessados,
aogundaa sexta-feira, em horariode expediente externo (das 08h30mlnas 11h30mlne das
30mln às17h3umln). noescritório daPBÒAS, sito naRuaAvenlda Presldonte Epltâcio Pessoa,
1.760, Cabo Branco,João Pessoa - PB.
Dateda Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 19/047017, às 09h, na AvenldaiPresIden-
ipHacloPessoa, n° 4.851, Hotel Vlllloge, sala Tambaú, bairro de Tamb8ú, na ddada de Joflo
soa. Estado da Paraíba.

ISABELA ASSIS GUEDES

Proeldonto CPL

OLAYU3K ALBUQUERQUE E LACERDA
Pregoeiro Oficial da CPUSES/Homocontro-PB

Matricula n' 170.G0G-a

ESTADODAPARAlDA
PRBPEITURAMUNICIPAL DE 8AO MIGUELDE TAIPU

AVISO Da LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL N900019/2017

Tomapúblico quoforarealizar atravésdo Pregoolre Oficial a EquipedeApoio, sediada na Rua
Gentil Uns, 127• Centro• São Miguel de Tabu • PB, ás 11:30horas do dia 11 de Abril de 2017,
licitação modalidade PregãoPresencial, do tipo menor preço, para:LOCAÇÃO DEMAQUINAS
COPIADORASMULTIFUNCIONALPARAATENDERADEMANDADA8 DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: povlstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
n°10.520/02 e Decreto Municipal n* Informações: no horariodas 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, noendereçosupracitado. Telefone: (83) 38291076. Emcll: cplsaomlgueldotelpu@gmall.oom

S8o Miguelaie Taipu - PS,29 de Marçoda 20)7
FLAVIO COSTA DEUMA • Pregodlro Oflctal

ESTADO DAPARAlBA
PREFEITURAMUNICIPAL DE 8ÂO MIGUELDE TAIPU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL N*000177017

Torna público quo fará realizar através do Pregoeiro Oficiale Equipe de Apoio,sediada na Rua
GentilLins. 127 - Centro - São Miguel de Taipu- PB. às 13:30 horas do dte 11 de Abril de 2017,
licitaçãomodaltdadaPregão Proseiutel. oo tipomenorpreço, para: ASSESSORIA DEPLANOS DE
TRABALHOS F. PROJETOS JUNTO AOSINCOV PARA ATUAR NACAPTAÇÃO DERECUR808
PARA ESTE MUNICÍPIO Rocufoo»; previstos iworçamento vigente. Fundamonto legal: Lul Federal
n° 10.520/0? o DocretnMiinlcipol n° Infotinaçoéfl no horan* rias 08:00 as 12:00 horoa dos dias
úlois, iioiiiidonicufHipruatíiilü iMMomr (H:i)'j<i28lU7l) Emiiil: cptaaomlgueldotalpuígfinialLcom

SAn Miguelda Taipu• PB. 29 ria Março rio 2017
PIAVIO COSTA DELIMA • Progotiiro Oficial

ESTADODAPARAÍBA
PREFEITURAMUNICIPAL DE 8ÀO MIGUELDE TAIPÚ

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N»00017/2017

Toma público que fará realizar através do Pragoelra Oficia!e Equipo de Apoio, sediada na Rua
Gentil Uns, 127 - Centro- São Mlnuel de Taipu - PB.às 13:30horas do dia11 de Abril da 2017,
licitação modalidade Pregão Presen<tal. do tipomenor preço, nora: ASSESSORIA DE PLANOSDE
THABAJ lins £:PROJETOSJUNIO AOSINCOV PAHA ATUAI? NA CAPTAÇÃO DF. RUCURSOS
IWHAI-Tlt MUNICÍPIO Hwçtwoi jinvnJrfiifcjíKvmuiiituirijiiinhj rundnmontnlOflnl:tj>l Federal
ii° Kl tífüfKI u Docioii' Mm.»i|.(iih" iniiriiiH» n«tfi no htnant' «louivi ou aa 12 oo horas (!<io dias
utoki. rMii«iii«Mat,4->aii|n*iiii(t.i nriuAmu (tí.i| VttJMOTU tittiu' (^inonmKjuiiIrtotulpiiQçMmilcom

SNuMkjuol iJ-i fmpu • PB.29 do Morçn.Jo 2017
FlAVtOCOOTA r»fi LIMA • Progooiio Oficial

ESTADO DA PARAlBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO EDITAL
PREGÃOPRESENCIAL N°000117017

APFtlijOQIMA OFICIAL DOMUNICÍPIO DELAGOA SECA, resolveacompanhar o Parecer
miiüI i'/.).pii,iAc;iri->oi:nJurídica, pira JULGARPROCEDENTE as Impugnações Interpostas pelas
ompresjifc ACOSTA COMÉRCIOATACADISTA DEPRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPPe
LARMSO DIST.DE MED.MAT. MEDICOHOSP. LTDA, referente ao Editaldo Pregão Presencial n*
000117017 a assim EXCLUIR a sdgônda contida no ITEM 9.2.14 da peça edltallcfa Oe demais
termos do Edital permaneçam inalterados. Sendo assim, fica adiado o presente certame para o
dia 11de Abril de 2017,és 08h30min. Informações: no horario das 08h As12hdos dlae úteis,no*
endereçosupracitado. Telefono: (83)33881991. Emall: l8goBBeca.llclte@gmail.com

LagoaSeca - PB,29 de Marçoda 2017
ANA PAULA DINIZ BARBOSAALVE8

Progoolra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 000127017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME.
Objeto:Aquisiçãode equlpamantos/material permanonto para a secretaria da Saúde do Muni

cípioda Pedra Branca-PB,atendendo a proposta n°12051.399000/1150-01 -Ministério do Saúde.
Valorglobal: RS 4.725,00 (quatro mile setecentos o vinte.e cinco reais).
Vigência: 31/127017

Pedra Branca-PB,28 do Marçodo 2017
Ailan PoIIpho Bastos do Sousa

Profolto

área do3aúde o outros.cu|a aberturaserá nodia i4.U4.zuit ut wW noraa.na saiaaa iicitaçow
desteórgão, situado naRuaIrineu Lacerda. s/n°. Centro -Aguiar-PB. Oeditei odamala Infamiaçoos
enoontrem-se a disposição doa Interoaaados no endereço acima dtado, no horáriodaa 08:00 As
12:00horas, contatos pelotelefono(0**83) 3499 -1180.

Agular-PB, 29 de Março de 2017.
DAMIÃO LINSOE 80U8A

Preolderrte da CPL

PREFEITURAMUNICIPAL DBAGUIAR
AVISO DEEDITAL 05 LICITAÇÃO

APrefeitura Municipal doAguiar, através da seuPregoeiro Substituto a Equipo daApoio, toma
público •para conhecimento doaInteressados quetarareela»/ iteteofio na modalldate PREGÃO
PRESENCIAL Ns 000037017, do tfeo menor preço por Item, pala ccrtrirteçtoc^etrtp^sadofamoj
pertinente para locação desoftwares, cuja abertura será no dle 11.04.2017 às08:30 horas, nasala|
deUoltaçâes desteórgão, situado naRua Irineu Lacerda, a/n*', Cont/o -Agulor-PB, Oeditei-a demalsr
Informaçúes ancontram-ea a disposição dosInteresoedos noendaroço acima citado, noherarto dasi
08:00ÔB 12:00,contatospelotatefona (0-83) 3499-1180.

Agúlar-PB, 20de Máreo da2017.
Progoolro 8ubatltuto

MUNICÍPIO DE ALAGOANOVA
CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORES

AVISO DE UCITAÇAO
MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL

O presidente desta Câmara toma publico que, estará realizando um processoda iJcitaçao,
modaRdadePregão Presencial número017017. • - -

Editeidisponívelna Sede da Cornara,Trav.AbdlasLeal,S/N
OBJETO: LOCAÇÃO DESISTEMAS DESOFT/VARE.
DATADO CERTAME: 05 do abril do 2017
HORAS: 08.00 horas

A'ogoo Nova,21 da marçode 2017.
Homllton Camilo Dinlz

Prooldonto

AV190 DEUCITAÇAO
MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL

O Presldonte deste Câmara toma publico que, estará realizando um processo de Licitação,
modalidade Pregão Presencial núcioro 027017.

Editaldisponível na Sede da Climara, Trav.Abdlas Leal, S'N
OBJETO: FORNECIMENTO DK COMBUSTÍVEIS
DATA OO CERTAME. 05 do olnil do 2017

HORAS. 1000 homo ;
Aiagoa Nova, 21 de março de 2017.

RamlHon Camilo Dlnlx
Presldonte

PREFEITURA MUNICIPAL DEINGA
SECRETARIA DEEDUCAÇÃO

AVISODE CHAMADA PÚBUCA H? 0017017
ASecretaria do EducaçãodoMunicípio deIngá, toma púbUoo que realizará, atravéada Comissão

deLicitação doMunicípio, CHAMADA PÚBLICA N° 0017017, para aquisição dageneres alimemlcios
daAgricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, paraalimentação escolardosalunosda
RedeMunicipal de Ensino, nodia12/047017 és 11:00 horas, na Salade Licitaçõesdeste Ôrgflo.
situada na Praça do Imperador, 180 - Centro - Ingá - PB.

O Edital a demaisInformações encontram-se é dlspcslçãodosinteressadosnoendereçoacima
dtado, no horariodas 08:00 às 12:00 horas. Informaçõespetos telefones: (0xx83) 3394-1138a
3394-1238, até o dia 11/047017.

Ingô(PB), 29 de marçode 2017.
AdjonoValeriano do OllvolraChavoo

Secretaria Municipalde Educação o Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DEINGÃ
AVISO DEUCITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N.°00024/2017
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, toma públicoque

realizara Deflação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL IN.° 000247017, DO TIPO MENOR
PREÇO PORITEM. objetivando a aquisição de hort!frutigran]eiros, paraatenderas necessidades
do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Município de Ingá, no dia12/04/2017 ás 9:00
horas, na SaladeUcftações deste^rgáo, situada naPraçadoImperador, 160-Centro -Jngá -PB.

O Edital e demaisinformações oncontram-ee à dlsposlcflodos Interessados noendereçoadma
citado, no horario das 08:00 às 12:00 horas. Informaçõespelos telefones: (0xx83) 3394-1138o
3394-1236, até o dia 11/047017. ^m.««,

lngá(PB).2^raBSoÍ3>«017.
DtOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos >

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/04/2017 às 19:45:21 foi protocolizado o documento
sob o N° 21074/17 do Aviso da Licitação n° 00017/2017 referente ao exercício de , exercício 2017, referente a(o)
Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos
encaminhados por Elly Martins Norat.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú
úmero da Licitação: 00017/2017
odalidade: Pregão Presencial

Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 31.500,00
Objeto: ASSESSORIA DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO SICONV PARA ATUAR NA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.
Data do Ato: 30/03/2017

Data e Hora do Certame: 11/04/2017 13:30

Local do Certame: SALA DA CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] N° de Dias Fora do Prazo: 5

**

Documento Informado? Autenticação

[PDF] Edital da Licitação Sim 716c4d206da13872870d37d4cc240507

r
João Pessoa, 07 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conforme IX 18/93. alterada pela LC 91/2009 o

pelo Regimento Interno, alterado pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doe. 21074/17. Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 07/04/2017 19:45.
Impresso por Elly Martins Norat em07/04/2017 19:46. Validação: 8941.FE8F.93CF.8456.EF11.FDBF.0B55.1B20.
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ESTADO DA PARAlBA "

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ /
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170327PP00017

LICITAÇÃO N°. 00017/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

RUA GENTIL LINS , 127 - CENTRO - SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB.
CEP: 58334-000 - Tel: (83) 36291078.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.868.515/0001-10,
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
as 13:30 horas do dia 11 de Abril de 2017 no endereço acima indicado, licitação na modalidade
Pregão Presencial n° 00017/2017, tipo menor preço; tudo de acordo com este instrumento e em
observância a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 3.555, de 08
de Agosto de 2000, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor
proposta para: ASSESSORIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO SINCOV PARA ATUAR NA

CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: ASSESSORIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO
AO SINCOV PARA ATUAR NA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.

1.3. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda
especifica - ASSESSORIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO SINCOV PARA ATUAR NA

CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO -, considerada oportuna e imprescindível, bem como
relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n°. 123/2006.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 13:30
horas do dia 11 de Abril de 2017, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos
envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Gentil Lins,
127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:



3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3. 1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; —

3.2.A obtenção do instrumento convocatório será feita junto ao Pregoeiro, e quando for o caso, /
mediante o recolhimento da quantia abaixo indicada, correspondente ao custo de reprodução
gráfica dos elementos: fornecido gratuitamente.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Federal n°. 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 9 (nove) meses
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2017, considerado da data de sua assinatura;
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipu:
33.90.35.00

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2. A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos^ para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço
constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Flavio Costa de Lima.
Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não
serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro,^ sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.

._oM.

6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente. *• • i
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto. _ ...,
7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão publica - em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
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certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manj^èí
se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos -
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste /
instrumento. N,
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a
seguinte documentação:
7.5.1.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.

7.5.2.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da
sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante,
apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a
documentação relacionada nos itens 7.5.1 e 7.5.2 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00017/2017
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca
e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes
critérios:

8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, nao
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referencia -
Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias. ,,. ,. ,„=-
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecera.
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor. _ . nnnin
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecera o valor

S^Tnão" indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condicões de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente n(ale contidasdo instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as ^rmxnações ^e «ontxdas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva

Ü^Vacultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido. *„**„»** a nriaem dos
8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicara a origer»
produtos ofertados. Aeventual falta da referida indicação nao desclassificara o licitante.



8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições
instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 ,•
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: \

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00017/2017
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.3.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se
encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
9.2.6.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.
9.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de Io de maio de 1943.
9.2.8.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.9.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.10.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.

9.3.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, nao inabilitara o

g^Vfalta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.

10.0. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO ... f „„ Aa iano0c,10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item. . , r,icnnqt.r.10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°, da Lei Federal 8.666/93, a
classificação se fará através de sorteio. nroforSnri, dp10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferencia de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. a„llolas atuações em que
10 4 Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte seDam iguais ou ate
05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.



10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte ^çmérSp
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocaaa para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.

11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação.
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
documentação neles contidas.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação
inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinara
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das

as condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
strumento convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
pectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando

for o caso. . „ . . . .,.. .,£..,•„„
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, ate a
apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
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11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fisca^ ^e^
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efáijt^^
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de reguiar-idade /
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado no
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.

13.0.DOS RECURSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n°.
10.520.

13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00
horas, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Gentil Lins, 127 - Centro - Sao Miguel de
Taipu - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14 1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o

14?°!a autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONTRATO , ,
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com «J ^alld^
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma definida pela

iT.T.ml atendendo àconvocação para assinar ocontrato, eocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação. .__4.„__ Hn15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor P°dera ^
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes nos «so8 P^J^
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e

íftsVcoítratado fica obrigado aaceitar, nas mesmas condições contratuais, os a^cimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS _ „«i.K,.»r- o rontrato16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao cerrar ° °°^£t0;
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa «ugldapara °C*£™^ nTtxlcuçãl
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução



do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficai
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Munic:
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sical

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações lelgais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos—lgga...
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidadesVprevistas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero Vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

16.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
específica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes,
e conseqüente aceitação.

18.0.DO PAGAMENTO

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

19.0.DO REAJUSTAMENTO

19.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5o e 6o, da Lei 8.666/93.
19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante. ....
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. . . .. - . _
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam
declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente

20e5^0correndo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalizaçao.
20 6.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a ° do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos a apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado. artnale
20.8 Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do_ presente instrumento aquele

. tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não tera_efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.

ou

com



20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitut/

disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, dtís
procedimentos definidos pelo ORC.
20.11. As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos ortar^soa-—«es-fee-
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoieiro, sendoy
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o

competente é o da Comarca de Pilar.

São Miguel de Taipu - PB, 29 de Março de 2017

FLAViCqCOSTA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

foro



ESTADO DA PARAlBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls Ml

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: ASSESSORIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO
SINCOV PARA ATUAR NA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As
características e especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS,
ACOMPANHAMENTO NA TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIO E
LANÇAMENTOS DE PROPOSTA NO SINCOV.

MES 9

3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste
anexo.

5.0.MODELO DA PROPOSTA

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA

SECRETARIA /



ESTADO DA PARAlBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tis SÉL

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

OBJETO: ASSESSORIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO SINCOV PARA ATUAR NA CAPITAÇÃO
DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO
DE PLANOS DE TRABALHOS, ACOMPANHAMENTO NA

TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIO E
LANÇAMENTOS DE PROPOSTA NO SINCOV.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

CNPJ

UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P.TOTAL

MES

de de

Responsável



ESTADO DA PARAlBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou

perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ESTADO DA PARAlBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4o, Inciso VII, da Lei
10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso
VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAlBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO MIGUEL DE TAIPÚ E , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São
Miguel de Taipú - Rua Gentil Lins, 127 - .centro - São Miguel de Taipu - PB, CNPJ n°
08.868.515/0001-10, neste ato representada pelo Prefeito Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo,
Brasileiro, Casado, Prefeito, residente e domiciliado na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São
Miguel de Taipu - PB, CPF n° 031.402.624-00, Carteira de Identidade n° 1886617 SSPPB,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - - -

- •••/ CNPJ n° , neste ato representado por .... residente e domiciliado na
••••/ - - - - ..., CPF n° , Carteira de

Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00017/2017, processada nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de
Agosto de 2000, e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: ASSESSORIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS JUNTO AO

SINCOV PARA ATUAR NA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial n° 00017/2017 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).
Representado por: .... x R$

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
|s%5, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipu:
33.90.35.00

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

0 prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 9 (nove) meses
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2017, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

^



a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de açgr.do^ com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto/râl rquBJjidBde dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado ae suas
responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente" do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

_,_. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Pilar.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

São Miguel de Taipu - PB, ... de de 2017.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

CL0D0ALD0 BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Prefeito

031.402.624-00

PELO CONTRATADO


