
Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 2.006.001/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM REGIME DE
EXECUÇÃO INDIRETA, QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE GURJÃO - PB E MOURA E

ANDRADE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-ME.

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo, nesta e na melhor forma de direito, de um lado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, Estado da Paraíba, Entidade de Direito Público Interno, com
sedena RuaVicente Borges Gurjão, n® 158, Centro - Gurjão - PB,devidamente inscrita no CNPJdo MF sob o
n° 09.073.685/0001-70, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor RONALDO RAMOS
DE QUEIROZ, brasileiro, paraibano, residente a Avenida Antonio Coutinho, n® 208, Centro, nesta cidadede
Gurjão - PB, portador do CPF n®. 461.122.514-34 e da Cédula e Identidade Civil RG N®. 917.262 SSP/PB (2®
Via), daqui por diante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado MOURA E ANDRADE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n® 18.127.470/0001-86, com sede à Av. Dom Pedro II, n® 987, Sala 304, Centro, João Pessoa -
PB, neste ato representada pelo Senhor GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empresário,
residentee domiciliado na Rua Alderico Pessoade Oliveira, n® 181, Apto. 101, Catolé, Campina Grande - PB,
portadoifa) do CPF n® 010.667.994-58 e da Identidade Civil RG N® 2914037 - SSP - PB, de ora em diante
denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, conforme cláusulas e
condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO
O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de

1993, com alterações introduzidas pela Lei Federal n®. 8.883/94, pela Lei Federal n® 9.032/95, pela Lei
Federal n® 9.648/98, pela Lei Federal n® 9.854/99, pela Lei Complementar n® 123/2006, Lei Federal n®. 4.320
de 17 de março de 1964, e demais legislações de Direito Administrativo aplicáveis a espécie, fazendo ainda
parte integrantee inseparável deste instrumento, o Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços n®.
006/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente Contrato Administrativo tem por objeto a execução de serviços de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E
REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COUTBVHO, MÃEZINHA SOUTO, ANTERO DE
FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E PROFESSOR LUÍS DE QUEIROZ CONFORME
CONTRATO DE REPASSE CONTRATO DE REPASSE N° 1017793-51, devendo ser executada em
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conformidade com o Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, que fazem parte integrante deste
contrato, independente de transcrição.

Parágrafo Único - A CONTRATADA deverá executar os serviços estabelecidos no caput
desta Cláusula, dentro dos padrões e especifícações técnicas constantes no projeto, memorial descrito,
orçamento detalhado, cronograma físico-fínanceiro, elaborados pela CONTRATANTE, os quais são partes
integrantes e inseparáveis deste Contrato, independente de suas transcrições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
O valor global do presente contratoadministrativo é de R$ 249.430,46 (duzentos e quarenta

e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), devendo os pagamentos ocorrer em até
30 (trinta) dias após a emissão do boletim de medição.

§ 1°- Caso o recurso financeiro para custeio das despesas seja oriundo de Convênio, firmado
entre a Administração com outro Órgão daAdministração Pública, ficará condicionado à liberação de recursos
por parte deste último.

§ 2° - O pagamento devido ao contratado será efetuado, em moeda corrente nacional,
mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo.

§ 3° - Serão cobrados o percentual de ISS, conforme definido no Código Tributário da
Administração, 1,5% referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRFsobreo valor total da nota fiscal
(quando se tratar de empresa optante do Super Simples, serão descontados apenas 2% ISS do valor total da
nota fiscal, devendoos demais impostosserão pagos pela Licitante, de conformidade com a LC 123/2006).

§ 4° - Quando do pagamento de cada parcela contratual, a Administração reterá o percentual
de 11% (onzepor cento), sobre o valorda mão-de-obra, de acordo com o disposto na Instrução Normativa n°
03/SRP de 14 de julho de 2005, DOU de 15 dejulho de 2005. A Contratada só receberá a primeira medição
com a entrega dos documentos de Licença da Obra (CREA, Prefeitura, etc.).

§ 5° - Antecede ao pagamento a etapa da liquidação da despesa, que consiste em verificar o
cumprimento da obrigação contratual por parte do CONTRATADO, principalmente a comprovação da
execução do objeto em conformidade especificações constantes no projeto e a apresentação dos documentos
fiscais respectivos.

§ 6° - Para cumprimento das disposições da legislação específica, serão feitas consultas "on
line" para aferir se o Contratado permanece em situação regular com a seguridade social, nos termos do art.
195 § 3® da Constituição Federal.

§ 7°- O pagamento à CONTRATADA será efetuadoda seguinte forma:
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I. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela Contratada e aceitos pela
fiscalização serão objeto de lançamento no Boletim de Medição que, depois de conferido, será assinado pelo
Engenheiro-Fiscal, e pelo Engenheiro responsável técnico da Contratada;

II. A CONTRATADA indicará, na Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e
númeroda conta corrente onde deverá se feito o pagamento, via ordem bancária.

III. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão
de responsabilidade da CONTRATADA.

§ 8° - Somente será admitido ajuste de preço para atendimento das disposições do artigo 65,
inciso 11, alínea "d" da Lei Federal n® 8.666/93, com comprovação e justificativa aceita pela Prefeitura e
juntada ao processo, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA OUARTA - DAS ALTERAÇÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste contrato

quese fizerem necessários, do valor inicial docontrato atéo limite facultado pela regra do §1° doart.65 daLei
n® 8.666/93 e alterações posteriores, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas com os recursos constantes na
dotação orçamentária abaixo especificada, consignada no Orçamento deste Órgão para o exercício de 2017,
sendo o seguinte: 07.00- 15.452.2027.1024-4.4.90.51.01.

Parágrafo Único - Os recursos financeiros para custear a referida despesa serão oriundos do
Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal através do Contrato de Repasse. N® 1017793-51 e/ou
recursos próprios a título de contrapartida.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execuçãoe conclusão da Obra, descrita na Cláusula Segundado presentecontrato,

será de 180 (cento e oitenta) dias, contado em dias consecutivos a partir do dia da expedição de Ordem de
Início dos Serviços pela Contratante.

Parágrafo Único - O prazo contratual de execução dos serviços estabelecido no caput, só
poderá ser prorrogado dentro da vigência deste instrumento, descrito naCláusula Sétima, na forma prevista no
parágrafo 1® do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato Administrativo é de 12 (doze) meses e iniciar-se-á a

partir da data sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA tem as seguintes obrigações:
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L Executar a obra, objeto deste contrato, segundo especificaçõesdo Projeto Básico;
II. Proceder à execução da obra contratada nas datas previstas no Cronograma Físico-

Financeiro.

III. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à consecução do
objeto contratado.

IV. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais (ICMS e outros), previdenciários, comerciais,
embalagens, fretes, tarifas, seguros, tributários, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários,
equipamentos, ferramentas, insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que
venham a incidir sobre a obra resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes á atividade.

V. Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para a execução de
todos os serviços, objeto deste contrato, sendo desconsideradaqualquer reivindicação de pagamentoadicional
devido a erro ou má interpretação de parte da CONTRATADA.

VI. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE
pelos empregados da CONTRATADA, esta deverácomparecerespontaneamente emjuízo, reconhecendo sua
verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final,
respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretosde eventual condenação. Esta responsabilidadenão cessa após o
término ou rescisão do presente contrato.

Vn. Assegurar os empregadoscontra riscosde acidentesde trabalho.
Vin. Indenizar terceiros e à CONTRATANTE todo e qualquer prejuízo ou dano,

decorrentes de dolo ou culpa,durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade como
artigo 70 da Lei n°. 8.666/93.

IX. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade comas obrigações assumidas.
X. Fornecer toda a mão-de-obra, materiais (conforme Projeto e Memorial Descritivo),

ferramentas, equipamentos, maquinários necessários à perfeita execução da obra de que trata o presente
contrato.

XI. Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitadose idôneos.
XII. O Engenheiro Civil, indicado como Responsável Técnico assume o compromisso de

comparecer na obra, no mínimo, umavez ao dia, para o bom acompanhamento dos serviços, em conformidade
com a declaração entregue na licitação. Caso fique caracterizado que o mesmo não esteja cumprindo comesta
exigência, também será motivo de rescisão do contrato.

Xin. O encarregado de obras deverá atender somente esta obra.
XIV. Toda e qualquer impugnação feita pela CONTRATANTE obrigará a CONTRATADA

a corrigir ou reparar e efetuar substituição de material inadequado, sem qualquer ônus à CONTRATANTE,
em até 10 (dez) dias consecutivos. Não sendo possível, indenizará os valores correspondentes, acrescidos de
perdas e danos.

XV. Apresentar à CONTRATANTE a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA do Responsável Técnico pelaexecução da obra, nos termosdo artigo68 da Lei
n°. 8.666/93.

XVI. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante
toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

XVn. Manter o local de execução dos serviços perfeitamente sinalizados, conforme CTB
(Código de Trânsito Brasileiro) e seus anexos, visando a segurança de veículos e pedestres em trânsito, bem
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como, a limpeza do local onde estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e materiais
remanescentes;

XVIII. Responder pelaqualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características da
obra, bem como a observação às normas técnicas.

XIX. Manter limpo os locaisda obra, fazendo remover o lixo e entulhos para fora dos locais
da mesma, em forma periódica.

XX. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de equipamentos,
máquinas, sobras de material e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

XXI. Assegurar livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes da obra em
andamento.

XXII. Arcar com as despesas com demolições e reparos de serviços mal executados ou
^ errados, por sua culpa.

XXin. Remover da obra em forma imediata todo e qualquer material não-aprovado pela
fiscalização.

XXIV. Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade.
XXV. Manter um mestre-geral na obra, que dirija os operários e que possa, na ausência do

empreiteiro, responder pela mesma.
XXVI. Assumir perante a CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços

realizados.

XXVn. Apresentar, sempre que exigidos pela CONTRATANTE, quaisquer documentos
constantes das disposições contidas no Decreto n°. 612 de 21/07/92 e Lei n". 8.212/91, e demais legislações
previdenciárias, bem como, os demais documentos apresentados na licitação, caso o vencimento dos
comprovantesapresentados no certame, seja anteriorao término da vigência desta contratação.

XXVin. Substituir qualquer material, quando em desacordo comas respectivas especificações.
XXIX.A CONTRATADA não poderá substituir os membros da equipe técnica, salvo casos de

força maior, e mediante prévia concordância da CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo do
novo técnico a ser incluído na equipe, quedeverá ser igual ou superior ao anterior. Caso houver a substituição
do responsável técnico,a CONTRATADA deverá recolher, também, a ART referenteà obra.

XXX. Dispor de máquinas, equipamentos e equipe técnica Permanente para o cumprimento do
objeto deste contrato.

XXXI.Instituir livro de ocorrência diárias, denominado diário de obras, onde serão registrados os
principaisfatos relativos à marcha dos serviços, inclusiveas ordens e instruçõesda fiscalização.

XXXn. Todas as máquinas e equipamentos deverão ficar de forma permanente na obra, até o
final da execução da mesma. Qualquer maquinário ou equipamento só poderá ser retirado do canteiro de obras
com autorização expressa da fiscalização.

XXXIII. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a CONTRATADA deverá
protocolar junto a CONTRATANTE a solicitação com no máximo 30 (trinta) dias consecutivos antes do
encerramento do prazo contratual.

XXXIV. Informar ao Setor Financeiro da CONTRATANTE qualquer mudança de endereço,
telefone, fax ou outros.

XXXV. Nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto deste instrumento, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
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XXXVI. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE, sobre eventuais atos ou fatos noticiados
que a envolvam independentemente de solicitação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES PA CONTRATANTE
A CONTRATANTE tem as seguintes obrigações:

I. Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto
contratado.

II. Receber a obra contratada, lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto
contratado não estiver de acordocom as especificações, rejeitá-lo-á no todo ou em parte, do contrário, após a
análise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo.

III. Efetuaro pagamento nos prazos condições e preços pactuados do presente contrato.
IV. Fornecer a Ordem de Início da obra;

V. O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela
perfeição, qualidade, quantidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se destina e
demais peculiaridades da obra.

VI. Cumprir fielmente os termos do presente contrato;
VII. Manter o equilíbrio financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES
A CONTRATADA se responsabiliza pela execução do objeto deste Contrato, respondendo

civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, pordolo ou culpa sua, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causarou provocar a
CONTRATANTE.

§ 1° - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos encargos e despesas de
natureza trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a prestar serviços relacionados com o objeto
deste Contrato, respondendo por quaisquer ônus deles decorrentes, inclusive aqueles relativos àscontribuições
devidas às entidades de classe da categoria.

§ 2°- Durante e após a vigência deste instrumento, a CONTRATADA obriga-se a manter a
CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título
for, sendo a única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a CONTRATANTE venha
a arcar emqualquer época, decorrente de taisações reivindicações ou reclamações.

§ 3° - Orecebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei vigente e por este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CONTROLE DE OUALIDADE E DAEXECUÇÃO

naEiDitAOE Prefeitura Municipal de Guijao
CNPJ: 09.073.685/0001-70
Rua Vicente Borges Gutiâo, n' 158
E-mail: pmguijao@globomail.com



Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão

A CONTRATANTE poderá efetuar a verificação da qualidade dos serviços, bem com o
cumprimento das especificações técnicas, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, com base nas
normas técnicas vigentes.

§ 1° - O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispõe o artigo
618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA
responsável pela solidez e segurança da obra durante este prazo.

§ 2"- Os materiais e equipamentos empregados pela CONTRATADA, na execução do objeto
deste instrumento, deverão ser de primeira qualidade e dentro das quantidades e especificações técnicas
contidas no projeto, memorial descritivo, orçamento detalhado e cronograma físico-financeiro, elaborados

^ pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUB-CONTRATACÃO
Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a Contratada, na

execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de subcontratações, serem aprovados pela
Administração, a Contratada, entretanto, será responsável perante a Administração, pelos serviços
subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os
respectivos ajustes, mediante aprovação da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE, designará servidor ou Comissão, para acompanhar, fiscalizar e atestaro
cumprimento do objeto do contrato, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, 1, "a" e "b", da Lei
8.666/93, da seguinte forma:

1. provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante termo circunstanciado,
em até IS (quinze) diasconsecutivos, contados do aviso de conclusão de cada etapa da obra, feito porescrito,
pelaCONTRATADA, para efeitode posterior verificação da conformidade como solicitado neste contrato;

n. definitivamente, pela comissão designada, mediante termo circunstanciado, após o
decurso de prazo de observação, em até 60 (sessenta) dias consecutivos contados após o recebimento
provisório, nos termos do subitem "a" desta Cláusula.

§ 1° - A fiscalização da obra e dos serviços contratados será efetuada por técnicos da
CONTRATANTE, que deverão dispor de amplo acesso às informações, obras e serviços que julgarem
necessários.

§ 2°- Obras e serviços incompletos, defeituosos ou emdesacordo com o Projeto e o Memorial
Descritivo deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à CONTRATADA o direito à indenização,
ficandoa mesma sujeita às sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALTOADES
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Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, e vencida a defesa prévia, serão
aplicadas as seguintes sanções:

1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou ainda, no caso de outras
ocorrências que possam acarretartranstornos à execução do objeto, desdeque não caibaa aplicação de sanção
mais grave.

n. Multas:

a) Respeitados os procedimentos e cálculos decorrentes deste instrumentos,
incidirá multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do quantitativo do material que a
CONTRATADA venha a entregar em desacordo com as especificações técnicas.

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
calculadasobre o valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando inexecução parcial; e,

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução
total do mesmo;

§ 1° - Caracteriza-se inexecução parcial do contrato quando o quantitativo do serviço
realizado for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade prevista no cronograma de execução
físico-financeiro.

§ 2» - MULTAS POR ATRASO CONTRATUAL: A multa global será calculada pela
seguinte fórmula:

M = (0,01V/P)xN

Onde:

M = Valor da multa em Reais;

V = Valor inicial do contrato em Reais reajustado;
P = Prazo contratual de execução, em dias corridos;
N = Números de dias corridos que exceder a data contratual marcada para entrega dos

serviços, devendo no caso existir prorrogação,a contagem ser feita após a data da referida prorrogação.

§ 3° - A multa, dependendo da CONTRATANTE, poderá ser aplicada parcialmente, isto
quando houver atraso na execução das parcelas, onde o valor de N, seria o número de dias corridos que
exceder a data de término da referida parcela, no cronograma físico-financeiro da proposta e V o valor
atualizado da parcela

CLÁUSULA DÉCIMA OUPTIA - DO REAJUSTE

A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dosvalores das parcelas docronograma físico-
financeiro da proposta seráde 01 (um) ano, contado a partir da abertura da licitação. Este período poderá ser
modifícado por ato do Governo Federal.

purmuuDt I k Prefeitura Municipal de Guijao
CNPJ: 09.073.685/0001-70

Rua Vicente Boiges Guqão. n* 158
E-ijiail: pmguiiao@globomail.com

r



Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão

§ 2°- Após o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo
índice nacional do custo da construção (INCC) da seguinte forma:

FORMULA

M = Vx 1 / Io.

Onde:

M = Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V = Valor inicial das parcelas remanescentes.
I = índice do mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da

proposta.

Io. = índice do mês dadata base daproposta

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
O presente instrumento será rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos

dos artigos 77 a 79, com as conseqüências previstas noart. 80, todos daLei Federal n° 8.666/93 e atualizações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGALIDADE
A minuta do presente Contrato foi devidamente examinada e aprovada pela Assessoria

Jurídica da CONTRATANTE, conforme determina a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE

A publicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa oficial, que é
condição deeficácia nos termos do parágrafo primeiro do art. 61 da Lei n° 8.666/93, será providenciada pela
CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e

condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro daJustiça Estadual daComarca
de São João do Cariri - PB, com renúncia expressa a qualquer outro, pormais privilegiado que seja, no que se
refere a qualquer ação ou medida judicial originária oureferente a este instrumento contratual.

E porestarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente
instrumento, em 2 (duas) vias, de igual t^T,jpí^um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que
assistiram a tudo e também assinam.

PtUOTUIABI Prefeitura Municipal de OuijSo
CNPJ: 09.073.68S/0001-70
Rua Vicente Borges Guijão. n* 158
E-mail: pmguija^globomail.com

no RAMOS DE QUEIROZ

A CONTRATANTE



TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome

l
w

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão

Gusmvo MOURA DE ARAÚJ(
PELA CONTRATADA

r»

CPF: ^/f

ratniTuiu Dl Prefeitura Municipal de 6ui]ao
CNPJ: 09.073.685/0001-70

Rua Vicente Borges Gurjão. n° 158
E-mail: p/ngu(7ao@g/oboma//.com
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TURA E EVENTUAL CONIRATAÇAO DEEMPRESA ESPECIA
LIZADA PARA FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES, PARA ATEN
DER AS.NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUCtntUl^PA. a «jttal eocotítti^se «mtfocuniatio viocvUnvo e obn*
gaetooil is paites, <>bcdcccnd» as ccRdtcdetdcseiitts no edital cor>
rcspondente e teus anexos,que íntegiama pte^te ata. independeotc
de uaatehçlo. Ot tmços tota» dos itens registrados oesia Ata en*
cotttnm* to indicados a seguir RS 323.31230 (trcxentos e vinte c
Irôs mil licaeatos e doze reais c cinqüenta eentavosl.

RDITAL DKCONVOCAÇAO V l/2(liA

O Muntcipto de Tueuntí, tendo em vista a Dceitdo ludieialSrofcrida cm Mandado ^ Segurança, do Processo n* OOU83I-
4.2016.8.14.0061, que determinou, em eoncessdo de liminar para

mediaimcftte eonvoeaçflo, ocmeaçâo e posse.aia>ds do ExmoSr.
Benedito Joaquim Campos Couto. Prefeito Municipal de Tucurui.
Estado doPara, nouso dasatribut^es quelheslo eonfendas porlei.
CONVOCA para comparecerno Prédio da PrefeituraMunicipalde
Ibeund, sito a Tv. Raimundo Ribeiro de Souza, n* 01. Bairro Sanu
laibá. tWurtti'PA. nopcriodo deOSAII a 12de>aneiro de 2018. no
boürtade08:00 âs l2:«Ki4icrtaitdo a documentai^ cwcesslna para
a respectiva nomeaçdo nocargoa seguirrelacionado 17* de Professor
• CienetasFísicasc Biológieas* QUALQUER Escola Urbana.

Tucunji*Pa, ^ dc ianciio dc 2(il8
BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO

PMfcilit

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
AVISOS DE ADJUDICAÇAO F. IIOMOI.UÜAÇAO

PREGÃOELETRÔNICO SRP N"9/2017• 015 • PMVN

Fundo Municipal de Educação, toma pública a Adjudicacdo
c Homologação doresultado doP.E SR?N* 0^017 • 025 • PMVN,
objeto: Registrode prero visandofutura contratação de empresaes*

paia presta» de serviço de transporte escolar de alunos
da área rural,c assentamentos, em estradas rávirncniadas e nio pa-

I di» Município de >^gia de Nazai^PA. bvradoem favor
da Empresa: K C. DE SOUSA FALÇAO • ME. (CNPJ
IO.27l.879/0OOI-6OX valor RS • 401.236.00 (Quatroecntos e Um Mil
Dusetnos e Thniac Seis ReaisX

PRECAO eletrônico SRP V 9/2017 - 032 • PMVN

Fundo Munieipal dc Educaçáo, toma púNica a Adjudicacáo
e Hofflologaçlodo resulÃIodo P.E SRP N* 09/2017 -032 - Pi^.
objeto: R^ístro de preço visainto futura aquisiçAo de materiais
mancAto (instrumentos musicais e equipamentos deáudio), para Se-
cietaiia Munieipal dc educaçáo. eotn viiu á manutenção do projeto
música na escola para alunosdo 4*e 5*anos das escolas da rede
Municipal de Ensino da áreaurbana do Município de Vigia de Na-
zard-PA. I
Empresa:
zãrd-PA. peio período de 12 (dozcl meses, lavrado cm fbvor da
Empresa: BROKRER EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO El-
^ - ME, (CNPJ: 22.172 252A)00l-30). valor RS - 31.821.22
(Tirinta e Úm Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais c Vinte c Dois
Cenavot).

Xlu» ii.' Nazaré. dc laiwiro dc r<ii^
lOSE MARIA DE OI tVMRA MOURA

Sccretana Maiueipal

PREFEmmA MUNICIPAL DE VISEU

AMSO DC LICITAÇÃO
:EGXo presencial V 1/2018PR]

Hpo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisiçáo de mobiliários c
oqÈuipan^to pennanieotes destinados a atender as necessidades da
Secretaria de Edacaçáo do Município do Viieu/PA. Abeitura:
24/01/2018.ás I0;00h. Edital e informações na Prefeitura

Vjícu/Pa. 9 deiancim dc IfilK
LARISSA HENRIQUCS.OOMES PASCOAL

ESTADO PA paraíba
PREEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:4*Tenito Aditivo Ao Contrato N* 25/2013
Dapresa; Construton ieira Biasil LTDA. CNPJ N* 09076 28MX)0I-
30
Objeto: Contrataçáo de cmpiea especializada em cnacnharu civil
paracxeciitirseniços de uvúncntacto dc viasna cidadede Nattfoa-
PB,oenfoiraeCbavéiúoSiCONVfi* 767972/2011. entreo Miniitáiio
das Cídato c a Ptcfertuia Municipalde Natuba. do "Programa Mu-
nieipio*/implaotaç8o, Melhorias na infra-Estiutura Urbana, atravésdo
Plano de tntelho sobre o o' 0374362 77 da Caixa Econômica Fe
deral, nas eipecificapçSes constantes na Tomada de Preços n*
l/20l3.Motivo: Alteração de Prazo Vigéneia; 01/01/2018 a
31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO
AVISOi)i: licitacAo

PREGÃO PRESENCIAL V 1/2018

Toma público queferá realizar atravCs do PtCRoeiro Oncial e
t de Apoto.sediadana RuaTerem Baldutnoda Nobrega.S/N •
ro • Assunção - PB. às 09.00 horas do dia 23 de Janeiro dc

2018, licitaçio modalidade I^gáo Presencial, do tipo menorpreço.

Diário Oficial da União - Se^o 3

visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações fu
turas. pwa. Fonn^^áodc rcgiitro de preços pare coatrataçio de em
presa especializapaia o fornecimento pafôtlzdo decombustiveis e
derivados,para ateoder a demandadesta Muaielpie.. Recursos: pre
vistos no orçamento vigente Fundamento le^: Lei Federal n"
IOJ20/02e Decreto Municipal n* 005/2015 Informações: no horário
das 08 00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone:(83) 34661143 E-mail: lieitacoesl^assuncaopbgov.br. Edi
tal' wu-w.assuncao pbgovbr ou Hivw.tcc-pb-gov.br.

ApüiiiWiV '̂1'lL dtf laiKire de 2UIX
ezequiel batista clementino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ

.\viso DE licitacAo
PREGÃO PRE.SENCIAL .V 6^018

Tomapúblicoque fofá realizaratravésda PregocíiaOficialc
Equqicde Apoio, sedada na Rua Sõtoa dc Luceim. 10 - Centro •
BnQO doCruz - PB. iã lObOOmtn horas dodia25 deJaneiro dc2018.
bcrtãçõo modalidade PregSo Presencial, dotipo menor preço, vissrtdo
fcmar Siitemade Registro dc Preçosparacontratações futuras, para;
REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE CENEROS ALIMEN
TÍCIOS. PRODUTOS HORTIFRUTICRANJEIROS E FRiOS DES
TINADOS AOS ATENDIMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.Recursos;previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n*10.520/02e
DecretoMunicipal n*.755. Informações: no horáriodas OThOOmín as
ilhOOmtn das ]3h(XlmÍD As I7h00min dos dias úteis, w endereço
supraeítado. Telefone: (83) 34432240. E-mail: pmbcliciia^outlo-

com Edital:www.tce pbgovbr wwvv.biejod9Cfuz.{fogov.bf

bni 9 ilc janeiro de 2018.
KENIA SINARA FERNANDES HIGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RESULTADO DF JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N" 5/2017

OBJETO: Contiauçõo de cm^sa destinada a cxccuçáo dc obras de
construções de conjunto sanitário domicitiar. conforme as especi
ficações descritas no edital e seus anexos LICITANTE DECLA
RADO VENCEDOR e respectivo valor lotai da contrataçio BER-
CON ENGENHARIA EIRELl • EPP. CNPJ 03444.329/0001-30.
SemRepresentante, pelovalordc RS249809,29 (duzentos e quarenta
c nove mil oitoecntos c nove reais e vinte c nove centavos). Dos atos
decorrentes do protredimento liciiatôrio. cabcráo recursos nos termos
do An. 109, da Lei Federal n* 8.666/93 e suas altciaçõcs. Maiores
informações poderSo ser obtidas junto a CcmiisSo Permanente de
Lieiiaçáo. Rua José Araújo Dantas. 229- Ccnlro - Cubutí - PB.
05/01/2018. no horário das 08 00 as 12:00 horas dos dias úlcis.
Telefone <083) 3385-1110 Email:pmeubaii^ltotniail.com

MARTA lANF DF ARAÚJO SILVA
PfL»tdcfiíc da Comiwáo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Cbntraiante: Prefeitura Municipat de Guqflo / Ronaldo Ramos de
Queiroz Contratado: Mourae Andrade Construções e Serviços Ltda•

Me / Cnpj: 18.127.470/0001-86 Objeto: Contratação de Empresa
Para Exeeuçáodos Serviçosde RevitalizaçSo c Reformadas Praças
Sebastião Borges Coutinho, Máezinha Souto. Anteio de Farias, Mqjor
RauUno Maraeqjá e Professor Luís deQueiroz Conforme Contrato de
Repasse Contrato de Repasse N* 1017793-51 Valor Global: RS
249.430,46 (Duzentosc Quarentae Nove MUQuatrocentos e Trinta
Reais c <}uareni3 e Seis Centavos) Datada Assinatura; 11/12/2017
Vigcncia 12 Meses Unidade Orçamentária: 0700 Projeto-Aúvídade:
15.452 2027.1024 Categoria Econômica: 4.4.9051.01 Legislação: To
mada dc Preços 006/2017

.AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS S* imif

Homologo a Liataçflo ra modalidade Tomada de Preçosd*
006/2017. que tem por objetoa Contrataçio de Empresa Para Exe
cuçãodos Serviçosdc Revitalização e Reformadas PraçasSebastião
Borges Coutmho, Mãezinhi Souto.Anterode Farias. MajorRaulino
Maracajá c Professor Luis de (Juciroz Conforme Cdnitato de Repasse
Contrato ^ Repasse bC 1017793-51, e com base no relatório da
Comis^ Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Juridtea
do Muntcipio. ADJUDICO seu objetoa empresa; MOURA E AN
DRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ;
18 127470/0001-86. no valor gtobal de RS 249.430.46 (duzentose
quarenta e nove mil quatrocentos c tnnta reaise quarenta c seis
centavos), paraqueproduza os efeitos legais nostermo do Ait. 43.
Ineiso VI da Lei Federal n' 8 666/93 e suas alterações posuriores

M de dcZLinbro dv 2017
Rt)N M.l)0 RAMOS DE QLEIRO/

PietVnx»

N* 7.quatia-fcíra. 10dejaneiro de 201S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A\^SOS DE LiaTAÇÃO
PREGÃO PRESENOAL N* 4/2018

Toma públicoque ferá realizaratravésdo PrcgociroOficiale
Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei DamiSo dc Bozzano, 007 -
Ccnlro • Itapororoca - PB, ás 08:15horas do dia 22 de Janeiro de
2018, licitação modalidade Pte^ Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisições parceladas deGêneros Afimentfciot diversos paraas
necessidades do FundoMunicipal de Saúde,até dezembrode 2018.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federaln* ll).520/02c DecretoMunicipal n*. 028/2005. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supraeilado. Tetefoce: (83) 32941112. E-mail: pmilicttaMo20l3@boC-
mailcom. Edittt: vnvw.it3poreroea41b.gov.br ou www.ice.pb.gov.br.
Itapororoca- PB, 08 de Janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENOAL N* 5^018

Ibfflâpúbheo quefarárealizar através do Prqsoeiro Oficial e
Equipe de Apoio. na RuaFrei DamiSo de Bofiano, 007-
Céniro• Itapocoioca • PB, ás 10:45 horasdo dia 22 de Janeiro de
2018. lícita^ modalidade Pi^ão Presencial, do tipomenor preço,
para: Aquisições de RefeiçScs para atender as demandas do Fundo
Munieipal de Saúde, até o fim do exercício de 2018. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nl*
I0.520/02e Dcereto Municipal n*. 028/2005. InfoimaçOes: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Iblcfono: (83) 32941112. E-mail; pffli]icitacao20l3^0tmail.cem.
Edital; www.itapororeca.pb.gov.br ou www.tGepbgov.br. Itapororoca
- PB. 08 de Janeiro de 2018.

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EDITAL
IMPUCNAÇÃO

Picgio Eletrônico Srp N*07.016/2017
Processo Administrativo N* 0625/17 da Seinfn
Daia da Sessão: 1001/2018
Hoiiiio da Aberturadas Proposta: 09b - Horáriode Brasília
Sessãode Disputa: 10 H - Heiário de Bnsilia
Objeto: Sistema deRegistro de Preços pata Eventual Contratação de
Ernpresa destinada á Prestação dosServiços de Locação de 06 (Seis)
Caminhões Basculantos Tiueado,CarrocciiaAbertade 06 (Seis) M',
com Motorista, montado cmveículo condizente e emperfeito citado
para Execução dosServiços de Terraptenagcm o Pavimentação cm
Viase Logradouros Públicos de toda a árn do Munteipio dc João
Pessoa - ro.

A Prcfiociia Oficial da SEINFRA. toma público quea em
presaSANEAPE Soluções Ambieata» EirtiiEPP.. impugimo Editü
da Licitação ra modalidade ^eglo Etcsiônico SRP, no site www.li>
citacoes< com-bt,sob o númeroda lioDçlo 702276(Battcodo Bra-
ttl). pcitanio fica adiada a presento liettâção que teria tuaabertura

parao dia 10dejaiteiiode 2018as 9h atéo julgamento do
mérito. A novadma da refèitda licitação será publica^ posterior*
mente unvH dos mesmos veículos de comunieaçlo utitizados an
teriormente aos termos da Lei Federal 8.666/93.

Joãi> íVjsoo, 9 á: janeiro de 2018.
íESAC

AVISO DE I

ife janeiro
TERESA CRISTINA TELES DE HOLANDA

: ITOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N* 9036/2<«90J6rt017

Processo Adm. N" 2017/081914
Objeto: Registro de Preços ParaAquisição dc Mochilas Escolares.
Com base nas informações eonstantes no processo administntivo
cpigrafodo c em cumprimento aoslermos doaii. 43. VI, da Ld n*
8666/93. e alterações posteriores, bemcomo no Decreto Munieipal
n*. 7.884/2013 e Ait. 4*. (nóso XXII, da Lei ri* 10520/2002

ACOLHO o Parecer emitido pelaASSEJUR, HOMOLOGO
o Pregão acima id^fic»fo. cm 6iw das catptesas, GUERJM E
DANTAS SERVIÇOS ECOMÉRGO DE VE^ÃRIO LTDA, ins
critasobo CNPJ; 10.939.067/0001-40. pctfoaeodo o valortotalde RS
12.334.00 (doze mil trezentos c trintae quatro reais); ANDRÉA C.
SCHUCKES BOMM EIREU EPP, bieriia 00 CNPJ:
11 Í93.690/0001-56. perfozendo o valor total de RS 276.442,50 (du
zentos c setenta e seis mil qpairoeentos e quuenta c dois reaisc
cinqüenta centavos); JWINDUSTRIA E COMERCIO DEBOLSAS
LTDA. inseriu no CNPJ: 05.386.436/0O0I-84. perfozondo o valor
total de RS 1.789.780.00 (um milhãoscicceittos e oitentae nove tnil
leteeentos e oitenta reais); Os valores totais dos itens pcrfiuem o
valor global de RS 2.078.556.51) (dois milhões letenuo oitomil
quinhentos e ctnquenu e seis reais e cinquenu ccnUvos). Em ccn-
lequéncíA fica convocado o proponente para assinatura da Ata de
Registre áe Preços, sob penade decair o direito á coatnução. sem
prejuízo dassartçõcs previstas noart.81dalei ri* 8.666/93.

João Púsroa. 9 dc janeiro dc 2(>IN.
EDILNM DA COSTA FREIRE

Secretária dc Educação e Cultura

govtxbuasadadcJenl.Estedocumento podeser verificado noendereçoeletrônicohttp/Avww in
pelo cOdigO 00032018011000222

Documenio assinado dtgilalmcnte conforme MPn*2-200-2 de 24/08/2001, que mstiau a
Infraestretura de Chaves Públicas Brasilctra - ICP-Brasl.
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MUSICAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n" 10520/02e
Decreto Municipal ri*. 001461. Informações no honlino das 0S:00 as 12:00 horas dosdias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3364I63I E-mail LICITACOESREMIGlOí^OMAIL.COM
Edital: LICITAÇÕESREMIGIO PB GOVDR ou wwwtcepbgovbr

Remigio • PB. 09 de Janeiro de 20)8.
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro ORda).

Prefeitura Municipal
de Zabelô

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

AVISODE UCITAÇAO
PRECiO PRESENCIALN* 0000«a0l8

Toma público quefarárealizaratravés do Pregoeiro Oúcial e Equipe deApoio, sediada naRua loséVaz
de Medeiros, S/N• Centro- . zabelé• PB.ús08:00horasdo dia 23 de Janeirode 2018. lielUÇÚo moda
lidade Prcg5o Presencial, dotipo menor preqo, para: HORTIPRUTIGRANJEIROS. Recursos: previstos
noorçamento vigente. Fundamento legal: LeiFederal n*10520/02 e Poitaria n® 066/2011. Inforniaçôcs:
no hordrio das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado
Tele^: (083)33031001. Email: ZABELE PB@YAHOO COM.BR

Zahelè - PB. 09 de Janeiro de 2018
JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS

Pregoeiro Oftclal

PREFEITURAMUNICIPALDE ZABELÊ

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00007/2018

Toma público que farú realizar através doPregoeiro Ofieial e Equipe deAfmio, sediada naRua José Vaz
de Medeiros, S/N- Centio• ..zahelè- PB,ás 09.00horasdodia 23de Janeirode2018,lieitaçáomodali-
dade PregSo Preicncial, dotipo menor pieço, para: CONTRATAÇÃO DOS EXAMES DE ANALISES
CLINICAS E LABORATORIAIS. Recursos: previstos noorçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal n° 10.520/02 oPoitaria n® 066/2011. litTomiaçOes: no horário das07:00as 13:00 horasdosdias
úteis, no endereça supracitado.
Telefone: (083)33031001. Email: ZABELE_PB@VAHOO COM BR

Zabelé - PB, 09 de Janeiro de 20IS

JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeiro OEcial

PREFEITURAMUNICIPALDEZABELÊ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N*00009/2018

Toma público que fará realizar através doPregoeiro OOctal e Equipe deApoio, sediada na Rua José
Vazde Medeiros, S/N- Centio- zabelé- PB,ás 11 00 horasdo dia 23 de Janeiro de 2018,lieitaçáo
modalidode Preglo Presencial, dotipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE
VEICULOS PESADOS. Recursos: previstos noorçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n®
tO.520/02 c Portaria n"066/2011. Infomiaçúes: no horário das07:00as 13:00horasdosdias úteis, no
endereço supracitado.
Telefone.(083)33031001 Email:ZABELE PBiEiYAHOO COM.DR

Zabelé - PB, 09 de Janeiro de 2018
JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS

Pregoeiro Ofieial

PREFEITURAMUNICIPALDEZABELÊ

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' a00IW20l8

Tomapúhlieoquefoiá realizar através doPregoeiro Ofíeiale Equipe deApoio, sediadanaRua José Vaz de
Medeiros. S/N -Centro• ..zabelé -PB, ás13:30horasdodia23deJaneiro de2018, lieitaçáo modalidade
Pregáo Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE VEÍCULOS
LEVES. Recursos: previstos noorçamento vigente Fundamento legal: Lei Federal n® 10.520/02ePoitaria
n° 066/2011. Informações: nohorário das07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, noendereço supracitado
Telefone: (083)33031001. Email:ZABELE PB@YAHOO COM.BR

Zabelé - PB, 09 de Janeiro de 2018

JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeiro Ohcial

PREFEITURAMUNICIPALDEZABELÊ

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® OOODSaOlS

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro OAcial e Equipe deApoio, sediada naRua José
Vazde Medeiros, S/N- Centro- ..zabelé - PB,ás 10:00horasdo dia 23 de Janeiro de 2018,lieitaçáo
modalidade Pregáo Presencial, dotipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE
MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos noorçamento vigente. Fundamento legal Lei Federal n°
10.520/02 e Portarian® 066/2011. Infoimaçôcs: no horáriodas 07.00 as 13:00horasdos dias úteis,no
endereço supracitado
Telefone: (083)33031001. Email: ZABELE PB@YAHOOCOM BR

Zabelé - PB, 09 de Janeiro de 2018

JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeiro Otklal

Prefeitura Municipal
de Sumé

PREFEITURAMUNICIPALDESUMÉ

AVISO DELICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N® 00a02«018

Toma público que farú realizar através daComissáo Permanente deLieitaçáo, sediadanaAvenida Primeiro
deAbril, 390-Centro • Sumé - PB,ás08:30horas dodia26deJaneiro de2018.lieitaçáo modalidade
Tomada dePieços, dotipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE
AFLUENTE DO RIO5 VACAS E SOBRE O AFLUENTE DORIODASVARZEAS, NAZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DO SUMÉ - PB Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal Lei Federal nf8.666/93 esuas alterações posterieres. InformaçSes: nohorário das08:00 os12:00
horas dos dias úteis, noendereço supracitaÃi Telefone: (083) 3353-2274. Edital: wwwaume.pb.gov.br.

Sumé - PB, 09 de Janeiro de 2018.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Coralsalo

Prefeitura Municipal
de Gurjão

PREFEITURAMUNICIPALDEGURJÃO

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N®. 006/2017

Homologo aLieitaçáo namodalidadeTomada dePieços n®. 006/2017, cpie tem porolgetoa CONTRA
TAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO EREFOR
MA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COÜTINHO, MÃE^HA SOUTO, ANTCRO DE
FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÃ EPROFESSOR LUlS DEQUEIROZ CONFORME
CONTRATO DE REPASSE CONTRATO DE REPASSE N® I0I7793-SI,e combaseno relatório
da(Comissão Permanente deLicitação e Parecer daAsscssotia Jurídica doMunicípio, ADJUDICO seu
objeto aempresa: MOURA EANDRADE CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ:
18.127.470/0001*86,novalor global dcRS249.430,46 (ijuxontof equarentae novemilquatrocentos e
trinta reais equarenta eleis centavos), para que produza osefeitos legaisnos termo doArt. 43, Inciso
VI daLei Federal n**. 866^93 esuas alterações posteriores

Cuijão• PB, 11de dezembrode 2017.
RONALDO RAMOS DE QUEIROZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

EXTRATODECONTRATO ,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DEOURJÃO /RONALDO RAMOS DE QUEIROZ
CONTRATADOtMOURA HANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME/ CNPJ:
18 127 470/0001-86 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SER
VIÇOS DE REVITALIZAÇÃO EREFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES ÇOUTINHO,
MÃEZINHA SOUTO. ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJA E PROFESSOR
LUÍS DE QUEIROZ CONFORME CONTRATO DE REPASSE CONTRATO DE REPASSE N°
10l7793-5IVALORGLOBAL:RS249.430,46(duz«nto$equarentaenovemilquatroeentojetrintai*aB
equarenta ewU eentavos)DATA DA ASSINATURA:! I/I2/2017VIGÊNCIA: 12 MESESUNIDADEORÇA.MENTÃRIA:07 OO PROJETO-ATIVIDADE:l5 452 2027.1024CATEGORIAECONOMI•
CA:4 4 90 5101LEGISLAÇÃO:TOMADA DEPREÇOS 006^017

Prefeitura Municipal
de Caaporã

PREFEITURA MUNICIPAL DECAAPORÃ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N*00001/2018
APrefeitura Municipal deCaaporS- PB. tonta público, que fará realizar as14h000lu (horário local) do
dia22/01 /2018, lieitaçáo namodalidade Pregáo Presencial, quetem porobjeto Contrataçáo deempresa
especializada para realização delocação deveiculo tipo camuibão aberto, caçamba ecompaelador para
realização decoleto deresíduos (Ibto) domiciliares e comerciais. Eselarecimenti» ecépia doedital, na
Prefeitura Municipal cmdiasúteis, nohorário dosOSiOOhás i2:00H.

Caaporfi,09 de Janeirode2018.
ELIAS DEJESUS ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DECAAPORÃ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N® OOOtMQOIg
APrefeituia Municipal deCaaporã- PB, toma público, que fará realizar asOPhOOOhs (horário local) do
dia 22,7)1 /2018, licitação namodalidade Pregão Presencial, que tem por objeto Fomtação deRegistro
dePreços para eventual contratação deempresa especializada naprestação de serviços de manutenção
preventiva ccorreiiva de veículos peitencentesafrota deautomóveisdesta prefeitura,de forma contínua.
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De acordo com a LEI N® 006/93, de 16 de agosto de 1993, pablicamos nesta data os atos dos
Poderes Executivos e Legislativo, aprovados nasrespectivas datasparaqueentreemvigor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 006/2017

Homologo a Licitação na modalidade Tomada de Preços n". 006/2017, que
tem por objeto a ÇONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA
DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES ÇOUTINHO, MÃEZINHA
SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E
PROFESSOR LUÍS DE QUEIROZ ÇONFORME CONTRATO DE
REPASSE CONTRATO DE REPASSE N° 1017793-51, e com base no

relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria
Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto a empresa: MOURA E
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ:
18.127,470/0001-86, no valor global de RS 249.430,46 (duzentos e
quarenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis
centavos), para que produza os efeitos legais nos termo do Art. 43, Inciso
VI da Lei Federal n®. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Gurjão- PB, 11 de dezembro de 2017.
RONALDO RAMOS DE QUEIROZ

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO /
RONALDO RAMOS DE QUEIROZ CONTRATADO: MOURA E
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / CNPJ:
18.127.470/0001-86 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA
DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COUTINHO, MÃEZINHA
SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E
PROFESSOR LUÍS DE QUEIROZ CONFORME CONTRATO DE
REPASSE CONTRATO DE REPASSE N° 1017793-51 VALOR

GLOBAL: R$ 249.430,46 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e
trinta reais e quarenta e seis centavos) DATA DA ASSINATURA:
11/12/2017 VIGÊNCIA: 12 MESES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
07.00 PROJETO-ATIVIDADE: 15.452.2027.1024 ÇATEGORIA
ECONÔMICA: 4.4.90.51.01 LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
006/2017.
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Dc acordo com a LEI N® 006/93,de 16de agosto de 1993,publicamos nesta data os atos dos
Poderes Executivos e Legislativo, aproveidos nasrespectrvsis datasparaqueentreemvigor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N®. 006/2017

Homologo a Licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 006/2017, que
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA
DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COUTINHO, MÃEZINHA

^ SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E
PROFESSOR LUÍS DE QUEIROZ CONFORME CONTRATO DE
REPASSE CONTRATO DE REPASSE N° 1017793-51, e com base no

relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria
Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto a empresa: MOURA E
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ:
18.127.470/0001-86, no valor global de RS 249.430,46 (duzentos e
quarenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis
centavos), para que produza os efeitos legais nos termo do Art. 43, Inciso
VI da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Gurjão- PB, 11 de dezembro de 2017.
RONALDO RAMOS DE QUEIROZ

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO /
RONALDO RAMOS DE QUEIROZ CONTRATADO: MOURA E
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / CNPJ:
18.127.470/0001-86 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA
DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COUTINHO, MÃEZINHA
SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E
PROFESSOR LUÍS DE QUEIROZ CONFORME CONTRATO DE
REPASSE CONTRATO DE REPASSE N® 1017793-51 VALOR

GLOBAL: R$ 249.430,46 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e
trinta reais e quarenta e seis centavos) DATA DA ASSINATURA:
11/12/2017 VIGÊNCIA: 12 MESES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
07.00 PROJETO-ATIVIDADE: 15.452.2027.1024 CATEGORIA
ECONÔMICA: 4.4.90.51.01 LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
006/2017.


