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BfflTEUX
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00119/2018- PMBEX
TOMADA DE PREÇOS N' 00002/2018- PMBEX

TERMO

DE

CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

BAYEUX, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA

LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME,
CNPJ;

10.526.490/0001-18,

PROCEDIMENTO

VENCEDORA

DO

LlCíTATÓRIO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°
00002/2018 - PMBEX, DO TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL, NA FORMA ABAIXO.

A Prefeitura Municipal de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Liberdade, 3720 Centro - Bayeux • PB, inscrita no CNPJ n° 08.924.581/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Mauri Batista
da Silva, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Av. Tiradentes, n® 56, Bairro Alto da Boa Vista, Bayeux

- PB, Cep: 58.308-490, CPF n°: 021.700.634-55, RG n" !.802.566 SSP/PB, doravante denominada
CONTRATANTE, c do outro lado. a Empresa LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME. CNPJ:
10.526.490/0001-18, com sede a Av. Nossa Senhora de Fátima, n® 1843 - Sala 112 - Torre, JoSo Pessoa/PB -

CEP: 58.040-380, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato peto(a) Sr(a) FERNANDO
FERREIRA DA SILVA, CPF: 797,188.414-15 e RG: 151.768-2 SSP/PB. resolvem celebrar o presente

instrumento, mediante as seguintes cláusulas c condiçOes:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, que fazem parte
integrante do edital.
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2.1. O presente contrato 6 decorrente da licitaçáo na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2018 PMBEX, PROCESSO LICITATÓRIO N° 00072/2018 - PMBEX, realizada com base na Lei n° 8.666/93 e
suas alterações, bem como o artigo 37. XXI da Constituição Federal.

3.1. Para todos os efeitos, para melhor caracterização dos serviços, bem assim para definir procedimentos e
normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se estivessem transcritos, com
todos seus ANEXOS, os seguintes documentos:

a) Edital de Liciliiçao dc TOMADA DE PREÇOS N® 00002/2018 - PMBEX
b) Proposta Contratada, datada dc 08/10/2018.

3.2. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos aplicáveis a este contrato, prevalecerá este último,
e, em caso de divergência entre aqueles documentos, serão as mesmas dirimidas, considerando-se, sempre, os
documentos mais recentes com prioridade sobre os mais antigos e de modo a atender, em qualquer caso, as
especificações, plantas e desenhos apresentados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. como
condições mínimas essenciais a serem satisfeitas pela CONTRATADA.

3.3. A partir da assinatura do presente Contrato, a este. passarão a ser aplicáveis tudo que resultem em Termos

Aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteração de condições contratuais, desde que

assinados pelos representantes credenciados das partes.
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4.1. O ofajeio deslc Contrato deverá ser executado no prazo máximo de 150(CENTO E CINQÜENTA)dias
contados a partir da emissüo da Ordem de Serviços, com seu inicio em 19/11/2018 e levando-se em
consideração os cronogromas físico-financeiros apresentados.

4.2. O contrato considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo estabelecido no item anterior, ou quando

estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes, prevalecendo o que ocomer primeiro.
4.3. A inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste
instrumento.

4.4 Os prazos de que tratam o item 4.1 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57,
parágrafo 1°, da Lei n". 8.666/93.

5.1. O valor do presente contrato é de R$ 269.394,01 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E
TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

5.2. O valor acordado nesta cláusula é considerado completo e deve compreender todos os custos e despesas

que direta ou Indiretamente, decorram do cumprimento pleno c integral do objeto deste Edital e seus anexos
tais como: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro, seguros
de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários,
lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e outros encargos não explicitamente citados e tudo
mais que possa influir no custo do objeto contratado, conforme as exigências constantes no edital que norteou o
presente contrato.

5.3. Os preços contratados serão fi.xos e iireajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data da
apresentação da proposta.

5.4. Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses previstos no Artigo anterior, os preços contratuais serão

reajustados de acordo com o índice Nacional da Construção Civil - INCC, to.mando-se por base a data da
apresentação da proposta, pela variação dos índices constantes da revista "Conjuntura Econômica", coluna 35,
editada pela Fundação Gctólio Vargas.
a) No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:
R = V(I]-10/10), onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

10 = índice inicial - refere-se ao mès correspondente ao mês da entrega da proposta;
11 = índice final - refere-se ao mês correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

5.5 - A periodicidade do reajuste ó anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos
físicos realizados a partir do 1 (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12® (décimo segundo)
mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do
contrato.

5.6 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá

vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de Ol(um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.
I.

6.1. A execução dos serviços não previstos no Contrato inicial, sendo aditados, serão regulados pelas mesmas
condições resultante da composição de custos apresentada na proposta primitiva.

7.1 - O contratado prestou garantia na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2018 — PMBEX, no
valor de RS 3.010,00(TRÊS MIL E DEZ REAIS), de conformidade com o an. 56 da Lei n° 8.666/93. que lhe
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será liberada ou rcslítuída cm atd 10 (dez) dias consecutivos após o cumprimento fiel e correto dos termos

contratuais, quando do recebimento definitivo da obra e, quando em dinheiro, atualizada financeiramente.
7.2. Caberú à CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantias estabelecidas no an. 56, parágrafo
1°, da Lei n" 8.666/93, e quando apresentada sob a modalidade Titulo da Divida Pública, somente serão aceitos
como válidos, se apresentados em sua forma original, com certificação do órgão público emissor do titulo ou
seu sucessor legal, bem como comprovação da sua legitimidade e autenticidade com registro junto ao Banco
Central e ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal e prova de real valor do mercado.

7.3. Havendo prorrogação de prazo dos serviços, obrigatoriamente a adjudicatária deverá apresentar a
prorrogação de prazo da Garantia Contratual, condição indispensável para efetivação do Termo Aditivo.
7.4. A garantia prestada pela contratada será liberada ou reslitulda em até 10 (dez) dias consecutivos após o
cumprimento fiel e correto dos termos contratuais, quando do recebimento definitivo da obra e, quando em
dinheiro, atualizada financeiramenlc.

8.1 , Os serviços objeto do presente instrumento, para efeito de pagamento serão medidos através de Boletim de
Medição, que depois de conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal. Chefe da Divisão, Secretário da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX e pelo responsável da Contratada. As medições serão mensais,
com intervalos nunca inferiores a 30 (TRINTA) dias corridos, excetuando-se as medições inicial e final,
devendo ser realizada entre os dias 25 e 30 de cada mês.

8.1.1. Os prazos acima estabelecidos poderão, excepcionalmente c a critério da Diretoria responsável
pela fiscalização dos serviços,serem alterados desde que observados o interesse público.
8.2. A liberação da 1" Medição só deverá ser efetivada quando da comprovação, pela Contratada, da Anotação

de Responsabilidade Técnica • ART. sobre a execução dá obrajunto ao CREA/PB, nos termos da Resolução n"
257, de 19.09.78 do CONFEA,sob pena do não recebimento da medição.

8.3 - O pagamento de qualquer medição somente será efetuado mediante a apresentação da Guia de
Recolhimento Prévio, das Contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados

incluídas cm Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida
Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista na Lei 8.2)2/91, alterada pela Lei 9.032 de 28.04.95, e regulamentos

instituídos pelo Regime Gerai de Previdência Social - RGPS, bem como as Certidões Negativas de Débitos

com a RECEITA FEDERAL,com a RECEITA ESTADUAL c com a DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
8.4 - No caso da execução não estar de acordo com as exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE

fica, desde jà, autorizada a reter o pagamento em sua inlegralidade, até que sejam processadas as alterações c
retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a muita prevista na Cláusula 14.

8.5 - Deverá ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma específico
apresentado pelo CONSTRUTOR quando do processo de Licitação que deu origem ao presente CONTRATO.
8.6 - Se, com aprovação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,o cronograma de construção

for modificado, a previsão de desembolso do CONSTRUTOR será revisada.

9.1. Os recursos orçamentários e financeiros decorrentes parra a execução do objeto deste Contrato, será o
seguinte:

02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.3039- 1133-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE

10.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, pem poderá
subcontraiar os serviços relativos ao seu objeto.
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11.1. A CONTRATADA é responsável direta c exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e,

consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos c prejuízos que, na execução dele,
venha, direta ou indiretainenie, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
11.2. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela

CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, cm nenhuma hipótese, a alegação de
ignorância, defeito ou insuficiência dc tais documentos.

11.3. A CONTRATADA ê, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos Projetos ou
desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades.
11.4. Não existirá qualquer vinculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a
qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a CONTRATADA.

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes dc acordo com as cláusulas avençadas pela Lei n"
8.666/1993, demais legislações pertinentes e pelas condições constantes no ato convocatório.
12.2. A CONTRATANTE indicará um técnico-gerentcTlscal que será interlocutor de todos os contratos com a
CONTRATADA,bem como o(s) agente(s) ílscalizadorfes) do desenvolvimento dos trabalhos.

12.3. A nível dc acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em que as
necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.

13.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto, mediante termo circunstanciado, o qual será
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da data de comunicação escrita de seu término.
13.2. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, a obra ficará sob observação,
de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

13.3. Esgotado o prazo previsto na Cláusula L3.2., e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos
termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
CONTRATANTE,mediante termo circunstanciado, assinado pelas panes.

14.1. Após o recebimento deflnilivo dó objeto contratual, por pane da CONTRATANTE, a empresa

CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 60(sessenta) meses, contados da data de firmamento
do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados,
quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às suas cxpensas, às reparações e/ou
substituições ou se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.
14.2. Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem detenninados

pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por
outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

15.1. A garantia prestada pela CONTRATADA no ato de assinatura deste Contrato, como elemento
assccuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será liberada ou restituída em até 10 (dez) dias

consecutivos após o cumprimento fiel e correio dos termos contratuais, quando do recebimento definitivo da
obra e. quando cm dinheiro, atualizada financeiramente.
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16.1. Consiiluem obrigações do CONTRATANTE;

16.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA;

16.1.2. Efetuar o pagamento relativo à execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;

16.1.3. Proporcionarão Contratado todos os necessários para a fiel execução dos serviços contratados;
16.1.4. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais c legais.

16.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

16.2.1. Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula coirespondente do presente contrato, dentro

dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com observância aos prazos estipulados;

16.2.2. Responsabilizar-se por todos os ônus c obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária c
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado,

16.2.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
16.2.4. Permitir c facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;

16.2.5. Será responsável pelos danos causados direiarnente ad Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou doio na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
16.2.6. Não ceder, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

16.2.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação exigidas no respectivo processo liciiatório, apresentado ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.

17.1. A recusa injustificada da adjudicatária cm assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimenio total das obrigações assumidas,
sujeitando-a ás penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos lícitantcs remanescentes.
17.2. O atraso injustificado na execução sujeitará o contrato a multa de mora, na forma estabelecida a seguir:
a)0,3%(três décimos por cento) por dia de atraso, até o trígésimo dia; e
b) 10%(dez por cento) após ultrapassado o prazo constante da alínea anterior.
17.3. As multas a que sc refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos

pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, quando foro caso, cobradas judicialmente.
17.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá aplicar as seguintes sanções:
a) advertência
b) multa dc 10%(dez porcento) do valor do conu^lo:

c) suspensão temporária de participação cm licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (2) anos; e

d)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

17.5. As sanções previstas nas alíneas "a","c" e "d" da cláusula anterior, poderão ser aplicadas conjuntamente
com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de dez(10)dias úteis.

17.6. A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva da Comissão
Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, c devidamente homologada pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.
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18.1. A inexecuçüo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei no 8.666/93.

Í8.I.1. Os casos de rescisão contratual serflo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
18.2. A rescisão do contrato poderá ser;

18.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XII e XVll do artigo 78 da Lei mencionada, notilicando-sc a iicilantc vencedora
com a antecedência mínima de 10(dez) dias; ou

18.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE PREÇOS N® 00002/2018
— PMBEX,desde que haja conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX;ou
18.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

18.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita c fundamentada da
autoridade competente.

18.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

19.1. A CONTRATADA deverá providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART relativa
da obra, onde deverá constar o nome e o número da Carteira jimto ao CREA do Engenheiro Civil ou Arquiteto

responsável na gerência dos serviços, bem como o .ART dos Engenheiros responsáveis pela fiscalização da
obra.

19.2. A CONTRATANTE reserva-sc no direito de paralisar óu suspender a qualquer tempo a execução dos
serviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
19.3. A CONTRATANTE rescrva-sc. ainda, no direito de recusar lodo e qualquer serviço que não atender às

especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.
19.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar â CONTRATADA ou a

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir cm decorrência dos mesmos.

19.5. A C0NTEL4TADA será única responsável para com seus empregados e auxiiiares. no que concerne ao

cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros
encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na
Legislação Federal (Portaria n° 3.214, DE 8.7.78, do Ministério do Trabalho),sendo que o seu descumprlmenio
poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação
das sanções cabíveis.

19.6. A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos da obra e
constantes de sua Proposta, mediante prévia solicitação c aprovação expressa da CONTRATANTE.

19.7. Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia expressa e escrita autorização da
CONTRATADA.

19.8. A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais
onde será executada a obra, colocando cs mesmos,a partir do dia em que os trabalhos forem iniciados, placas e

tapumes, bem como placa indicativa da obra, de acordo com o texto c padrão a serem apresentados à
CONTRATANTE para prévia aprovação, bem como munir de segurança a obra até o recebimento da mesma,
sem ônus algum para a CONTRATANTE.

19.9. A CONTRATADA se obriga a dar destinação finai aos resíduos provenientes da construção civil e
demolição(ENTULHOS).

19.10. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela
Contratante, segundo as disposições comidas nas legislações relacionadas na Cláusula Segunda deste Contrato
ou demais legislações pertinentes, como também o constante no Termo de referencia.
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19.11. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n® 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública:
19.11.1. O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei 8,666/1993.

19.11.2. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nn licitação.
19.12, É vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por
autorização expressa e devidamente justificada pela Contratante,

20.1, Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal
fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições,
os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

21.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta Cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas
deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

E. por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seu representante legal, assina o presente Contrato, em
02(duas) vias de igual teor e forma para um s6 e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-asslnadas, a
todos presentes.

Bayeux -J*B, 12 de Novembro de 2018.

lílAUál BATISfATJS-SllAíA__^
PREFEITO CONSTITUCIONAL^EJW EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPÃL DE BAYEUX

CNPJ N° 08.9Í4.581/UÜ0I-60
CONTRATAI^TE

LIMP CONSTRUÇÕES-E-ÍSEBVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 10.526.490/0001-18

FERNANDO FERREIRA DA SILVA
CPF: 797.188.414-15
RG: 151.768-2 SSP/PB
CONTRATADA
TESTEMUNHAS;

CPFn®:
RGn®:

RG n®:n

_

»l«rtlTUN«

ti * CihtJ«t

BjarEux
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00119/2018 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS N"00002/2018 -PMBEX

DOTAÇÃO: 02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.3039- 1133 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS DA
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
VIGÊNCIA: DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 A 18 DE ABRIL DE 2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX -

CNPJ

08.924.581/0001-60

CONTRATADO: LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ:
10.526.490/0001-18

VALOR: R$ 269.394.01 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS
E NOVENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

BAVeUX
COVERNO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seçâo

71S, ler;a-Fclra, 13 de novembrs de 2018

ISSN 1E77-7CE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIN.GUARA

ESTADO DA PAOAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL D£ AREIA

PROCESSO AOMINISTWOTVO SE IICITAÇAD N' OST-VJOIS/PM*.
INEXISIBIUDADE N' On/2013/PMX

CONTRATO DE PRESTAÇiO DE SERVIÇOS N' I67/2018/PMX
Ccfliralanle; MUNiCiPIO SE XINGUARA/PA • CNPJ; (Jí.lW.lSO/OOOl-20
Conlrandl: CEISO D'AICANTARA BARBOSA SOOEDADC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. CNP;

n> 27.ees.8B3/D00!-JA, 1N5C. Na OAB/GO B78. csm endereço i Rua NA 9. Quadra IS.
Late A, f/nT, Jardim Nova Abadia, Abadia de GoíEa/CO. CEP: 75.345,000.

Objeto: PietLaçSo de aarvl{oa Jurldlcos/iributârioL eaDeOatriados de capaclEaflo c

AVISO DE DISPENSA 06 LICrTAÇÂO N> DV00038/201B
Nos lermos dos elementoi constantes da respetliva Exposição de MocFjos qvemstrul o oroccsso e observado o parecer da Assessorla Jurfdlca, referente a Dispensa de

Licitação n> DVDC03B/2D18, que objetiva: Locação ile um Imóvel localirado na Rua João.
Machado, n* 355, bairro Jussara, destinada a implantação do CAP5 (Centro Saúde Pslco

Social) • Arela/PBj RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
GUTEMBERS ALVES LETTE - RS XS.SOO.OO.

aiaesaorárnento para retuperaçEo de receitas relativamente ao período riSo atingidos pela

Areia • PB, 9 de novembro de 2018.

decadência júlllmoi cinco anosj, relativamente ao Imposto Sobre Serviços • ISS, Incidente

JOAa FRANCISCO SATISTA OE ALBUQUERQUE

sobre serviços orestados por instliuíçOes financeiras, realiiados no territOrio do Município

PrèfeHo-^

contratante, e nSo declarados i fatenda Municipal. Ajsessoramsnto Itcnico e capatltacSo

PREFEITURA tvIUNlCiPAL DE BAYEUX

dos quadros locais para Tms de obtenção dos ciados necetsêrlos a verincaçio dKtes fatos

geradores e em reiaçêo aos Atos Administrativos neeessdrios i constltuiçêo dos créditos

EXTRATO OE CONTRATO

ulbuláilos, notiflcaçêo dos devedores, eiaboraçio de pareceres. minutas de peças #
denrab atos cortccrnentes 5 formaluaçAo do Processo Administrativo Fiscal, ao julgamento

.dos conionclosos apresentados, bem como ao Processo Judicial de cobrança dos cnêdltos

constituídos e nio pagos espontaneamente pslas instituiçdcs devedoras, e ainda, serviços
profissionais de assessorla e consultoria conidlllvo e contenciosa especlallrada porante a

Secrelêria de Finanças/Farenda. na rocuperaçêo de créditos do ISSQN (Imposto sobre
serviços de qualquer naturetaj pertencentes a esse Município, especlalrnente na

olaboraçSo, acompanhamento e proposliura de todo processo administrativo e judicial «rti
face das Instilulcies financeiras sediadas nesle Munlclplq, conforme cêlcplos extraídos de
BACEN. no valor total estimado de RS 33.449.953,45 (trlnla o três mllhêes. quatrocentos <

quarenta e nove mil. novecentos c cinqüenta e três reaii e quarenta c cinco centavcrsí, atê
o efetivo recebimento dos valores:

Vigência: desde a assinatura até a execuçêo integral do objeto.
Valor estimado: 15X (QUINZE POR CENTQ)do valor auferido, estimado em RS SJ17.493,01

INSTRUMENTO; CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 05119/2018 • PfRBEX

OBJETO: csnlraiação de emorese espccIalUedi oara execução de serviços remsneseeniei
de construção do centro de refemncla especialitado de assistência social no município de
BAYEUWPfl
PROCESSO llCITATÚmO: TOMADA DE PREÇOS N« 00002/2018 - PMBEX

DOTAÇiO: 92.091 - FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.3039- 1133 •
construção de unidade de lervlços da proteção especial de média complexidade
VIGÊNCIA: DE 19 DE NOVEMBRO OE 2018 A 18 DE ABRIL DE 2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE aATEUX - CNPJ 08.924.581/0001-60

CONTRATADO: IIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREll-MS, CNPJ: 10.526,490/M0M8
VAIOR:

269.394,01 (duienios c scisenTo e nove mil e ueienTos e novenia e Qustro

reais o um centavo)

—£jlSO D6 KOMOIOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO

{cJnco mllhSes, detesieie mil, quatrocentos e noventa e três reais e um centavo).
FunOameniaçSo Legal; An. 15 Inciso II c/d Art 13, Incisos m e V. da Lcl 8.6S6/93 e

TOMADA DE PREÇOS N* 2/2018 - PMBEX

Despacbo/alo declaraidrio de inexíglbilldede.
DESPACHO DE 24 OE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇlO NI 087-A/J0Í8/PMX
INEXIGlBIUOADE N» 0tl/2018/PMX

OBJETO: PrestPçSo de serviços JprfdlcosArlbutêrlos espocialicados de capacítaçSe o
assesspramentp para recuperaçSo de receitas relativamente ao período nâo atingidos pela
decadência (últlmoi cinco anos), relativamente ao Imptísio Sobre Serviços • 155, Ineldente

sobre serviços prestados por Instiluiçêes financeiras, realijados np território do Município
cantralante, c nSo declarados i Fatenda Municipal.
Assessoramento técnico e capaútaçlo dos quadros locais para fins dc obtcnçSo

dos dados necetsiHos a verlRcaçao destes fatos geradores e em telaçêo aos Atos
Ádmínistrailvos necessários ê conalItulcEo dos créditos Iributírios, noiiltcaçâo dos
devedores, elaboraçJo de pareceret, minutas de poças e demais atos concernemei ê

íormaliaaçSo do Processo Administrativo Fiscal, ao lulgamento dos contenciosos

^resoniados, bem como ao Processo judicial de cobrança dos créditos constituídos e nêo
pagos esDontaneamente pelas Instilulçfics devedoras, e ainda, serviços profisoonais de
assessona e consultaria consultiva e contenciosa esoeclallcada perante a Recretária de

flnanças/Fatenda. na recuperaçSo de créditos do ISSav (Imposto sobre serviços de
qualquer natureta) pertencentes a esse Munítiplo, esoetialmente na eiaboraçBo,

Processo UcitaIdrio N' 00072/2018 • PMeEX

Com ba»e nos lnforTTiâ(fie& consuntei na referida Tomada de Preç» e cm
curnorimento aos termci do Artigo 43. Inelio VI. da Lei n' 8.686^3 e alteraç6et
PDsierlared, acolho o rcfaidrio da ComUsSo Permanente de UcUaçSo, bem como o parecer

emilldo {icla Procuradoiis Geral do MurrlcfoIOu ADJUDICO c HOMOLOGO o pr««rtte

processo licttalârio aue tem po/ objeto a contraiaçSo de emore» csoccíalkBda para
execução de $ervi(0& remancsctr>tes da construção do centro de rekrèncld especialitado
de assistência social no Município De Bayeux/PB. ora licitado em favor da empresa Ump

Construções E Serviços EIREU MEg CKPi: 10.52S 490/000MB, pelo valor tmal de RS
369.394,01 {durcntos o sessenta e nove mil e trezentos e noventa c quatro reais e um

centavos), classificada pelo critério de menor preço giobaU com fukro no ArL23. incise II,
aiines "a", da Lei 8.666/93 e suas alteraçfies, com Recursos Orçamentários constantes do

Quadro de Oetalharnento de Despesas; 02.092 - FüNDD MIINIDPAI DE ASSISTtNCIA
SOCIAL • 08,244^039- :i33 • CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO
ESPíCiAl DE MEoia COMPLEXIDADE. Em corvscquênCia, fIco convocada a proponente pare

assinatura rio Iniirumenlo de contrata, nos termos do Art $4, «pot, da Lei n® 6.666/95,
sob pena de decair a direito á contrataçácp, sern prejuízo das sanç&es previstos no Arv 81
deste mesmo dipfam» legal.
Beyeiw • P8.12 de novembro de 2DT8

acompanhamento e oroposiiura do todo processo administrativo e Judicial em face das
instituicíes financeiras sediadas nesle Município, conforme cálculos extraídos de BACEN,

MAUAI BATT7TA DA SILVA

Prefeito

no valor tolai estimado de RS 33,449.953,43 (trlnla e três mllhóei. quatrocentos e

quarenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e cinco centavos),

PREFEITURA MUNICIPAL OE BOA VENTURA

quando do cálculo da complemeniaçtio devida pela UolSo.
ASSUNTO: RalifrcaçSG 0 colebraçio de contrato.
Com fulcro no Ari.25, II, C/C COM O Art. 13, Incisos III e V, da Lcl n» 9.668/93
e no Parecer da Assessona Jurídica deste Município, Ratifico a orientação técnica da

PREGÃO PRESENCIAL N' 36/2010

Comissão Permanente de Ucitaçóes e determino a contratação da empresa para a

prestação dos citados serviços. D contrato será de êxito com vafor global de 15K [quinie
por cento) do valor evenlualmeole recuoeredo conforme proposta comercial que fai parte
deste processo.

OSVALDO OE OKVEIRA ASSUNÇSO JUNtOR

&

AVISO OE UCíTAÇÃO

Objetivo, aaulsiçEo parcelada de equipamentos de informática, edontptógico
médico e hospitalar, eletrci. eletrônico e material permanente pani UBS rio munierplo.
confonne especifieaçâet do edital e seus anexos, abertura 27/11/2D18 as 09:0Qhs, na sede
da prefeitura. Informações ns sala da col rua Emfila Leite nt s/n centro, em todos os dias
úteis de segundas Ls sextas*feiras ou telefone 83 58822-9671, das 7:00 ás l3;00hSq os
intore&»dQS poder3o obter o edital, pelo site www boaventi/ra.pb.Bov.br

Prefeito

PEDRO DE SOUSA RAMALKO JÚNIOR

AVISO DE UOTAÇAO
CONCORRÊNCIA N* 4/191B/PMX

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

ÔRGÍO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÍO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE lICTAÇSO N» C83/2D1B/PM*
CONCORRÊNCIA PÚBLIC/. nt 004/2018/PMX

OBiaO: CONCESSiO DE OIREfTO REAL OE USO do IMÓVEL COM UMA AREA DE TÍBRAS DE
4,557,69 Fé'. Localliada os magens da BR-ISS, KM 09, partindo do ponto PI no ejtttemo
norte da área. ng divisa do Projeto Casulo com terras da DutIl Couros, com um aiimule de
116448'14", e uma distância de 90 metros ctiegs-se ao ponto P2, deste segue pela divisa

EXTRATOS Dt CONTRATOS

CONTRATO Ná 64001/2018. RREGAO RRESENCIAl Ni D40/Í01S. Dela da eortiaaçãq;
12/11/2018 • Ccniratanli; Prefeitura Municipal de Bcquelrãc. CONTRATADO: MAQTflAl
MAQUINAS, PEÇAS E TRATORES DC ALAGOAS ITDA - CNPJ n» 05.453.SOa/0001.g5. OB[el«
AQUISlCiSO DE 01 (TRÊS) GRADES ARACORAS. Valor RS 60.600,00. Recursot: CR 874250 •
OPCBAçiO 1060037-29. fundamentação: Lei 8.666/93 e suas aftcraçíes. Vlgênda:

eom a área B da Prefeitura Municipal de Xinguoia. com aaimule de 206»92'37" c uma

11/04/2019.

dlsláncle de 51,04 melros chega-se oo pomo P3, deste segue pela divisa do área de
lerteiros [beneficiários do Projeto Casulo), com aiímule de 26S32'37*' e a uma distância de

CONTRATO N' 64002/2019. PREGiO PRESENCIAL N» 040/2018. Dela lia contratação:

90,25 motrcs chega-sc ao ponto PI, perfatendo um oedmetro de 281,29 metros, com uma

conslruçSo em tijolos cerâmicos e forro em iage, com uma área construída de 309,00 ffl'.
neste Município de Xlnguara, talado do Pará, dísiinatla á instalação de empteenüimenio

agrolndusinal de beneCciamento de oiodutos de orlgam animal e vogelsl
preferencialmente de piodutoresdo município de Xlnguara, visando estimular a geração do
emprego e renda no ãrabito municipal, nos termos da lei Municipal na L.031/2016, de 23
de maio de 201B.

Data de Rocebimento e Abertura dos Ersvolaoes: 28/12/2016.
HORA e LOCAL; 08h30 lOilo horas e trinta mlnutosl, ni Sala de Ucliaçdes da Prefeitura

Municipal de Xlnguara, situada no 2» piso do Prédio da CAIXA, na Rua Pelrínlo Portela.
s/n*, Centra.

O Edital poderá »r obtido no horário das OShOO ás 13hOa horas, de segunda á
se(IB4elra, na Sala de UcJiaçóes da Prefeitura, situada no endereço acima.

Outras Inlormaçâes pelo telefone nO [0*"94) 3426-2644, ou no Sala de
Ueilaçdes.

12/11/2016 - Contralanlo; Prefeitura Muflicioal de Boqueirão. CONTRATADO: TIM
COMERCIAL EIREII - CNPJ n» 24.7S8.984/Í)00!.61. Objrto: AQUISIÇ&O OE 03 (TRÊS)
TRATORESAGRlCBLAS.novalorde 987,600,00. Becurtoi. CR 874250- OPERACSO 106008729. Fundameniação: Lei 8.666/93 e suat aiieraçãu. Vigência: 11/04/2019.
AVISO OE HOMOLOSAçia
PREGÍO PRESENCIAL N> 40/2018
HOMOLOGO a Licitação na mgdalidade Pregão Presencial nf. 040/2018, que

tem M' objelc: AQUíSICiO DE 03 (TRÊS) PATRULHAS MECANI2ADAS (TRATORES. GRADES

ARRDORASj. RECURSOS: CR 874250 - OPERAÇlO 1060087-29, com base no relatéríc dt

Comissão Permancnle de Uclleçãe e Parecer da Aiíessorie Jurídica do Município, em favor
dai emeresas: MAQTRAl MÍQUINAS. PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTOA - CNPJ n»
05.453.608/0001-95, no valor do RS 60.600,00, e TIM COMERCIAL EIREII - OIPJ n«
24.758.964/0001.61, nc valor de 387.600.00, pata que produia ci efeitos legais nos teimo
da Lei Federal n.a 10.S20/02 e n.P 8.666/99 é o Deiucto Municipal ns 002/2013 t suas
4i1erâçS«t posteriores

Xlnguara - PA, 12 de riovarnbro de 2018.

liia tfMtfl"i(PiW m«t

JOÃO PAUUD 9AFLB0SA LEAL SEGUNDO

Presidente da CPL

Presto

no ■■«•wo

iMtsT^^Fi^if" as* br/*diifTC«id«4«KiM*.

Boquelrdp-^, 12 óe nouembre de 2018.

JOAO fiATISlA PEREIRA DA SILVA

iMid« fl&woiiuismst

0s(Vf7U9

«dl Mn-iM 4

cclcrrvt M' *r 2 ZCM M Z'/U/PML

o* PwYSi Aieticn tiaiAvir* •

João Pessoa'Terça-feira,13 de Novembro de 2018
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PREFEITURA MUNICIPAI. UK MUARAl)

c HOMOLOGO o presente processo licilatòno que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE E-MPKESA

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'037/2018
PHEGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N' OZI/IOII

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNIClPlO DE

PROCESSO ADM- N' JOI8.07,OJQ

CNPI: I0.52<id90'tX»I,|8. pelo calor total dc RS 289.301,01 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE

ESPECIAIJZADAPAR/AEXECUÇAODESERVICOSRE.MA.NESCBNTESDACONSTRUÇÃODO

OBJETO:AQUÍSICAOPARCELADADE MATERIAIS PARA FORMAÇAO DE ENXOVAIS INFASTU-PARAATENDIMENTO DAS GESTANTES CARENTES DOMUNICfPIO DE JACARAC'-PU.
WAGNER CARTAXO MAROL^ES EÍRELI EPP
CNPI tob u n- Ifl.535.3-l2«»i-02

ÜAYEU.X;PU. ora licitado em favor da empresa LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME,
MIL E TREZENTOS ENOVENTA EQUATRO REAIS E UM CENTAVOS),claisifiiida peloetitíno

de menor preço global, com E/lcru nu Aft.33, Inciso II, alir.ea "a", da Let 8.666,'93 e suas alieruçdea.
com Recursos Orçamentáno» constantes do Quadro de Detalhimeniii dc Despesas; 02 ft91 - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL • Üí.:-U.3039- 1133 - CONSTRUÇÃO DE LTsTDADE

DE SERVIÇOS DA PROTEÇAO ESPECIAL DE MÉDIA CO,MPLE<IDADE Em coniequincio. fica

VALOR REülSTK.\DO
TAUIITOfAb

mm
01

convocada o proponerue para assíriatuni do instrumento de toniraio, nos termos do An. 64,caput, da
Lei n' 8.866/93. sob pena de decair o direitu á conlraloçjiii, sem prejulso das sanções prevíilai no Aru
RI destemeinodiplomalegel.

2. VALIDADE.DAATA

Buyeu» - PB, 12 dc Novembro de 21118.

2.1 A pnuCTiicAliiiJc KoKlítroclePreçiMlenlí vitifrci» Jc 12(JoM)racK», » panirde íu« publÍMçia

MAUKI BATISTA DA SILVA
Prefcllo Cuiulltuclonal cni Kierelciu de Município de B<Fcai

nu Di^nu Ofícinl (iu liRudu.

2.2Dvjrnnieuptii7nduviiIiilndsdesia AudcRcgúDo dc Prcfui.i Prarellur: Munieipol nioficiobrígada
n Rrmux it conirotacôcf.

^EXTRAtOi

3. DA UTILI7.ACA0 DAATA DE REGISTRO DE PREÇO

J.l. Apintnie Aladc Kcgislro dc Piccospodcrt sCTUtiliíjiii puf fintlo» inlctciímlOT. deadeque nuui-

PREFEITURA MU.MCIP.VLDE BAVEUX

rí/cdu» pclj PrcfctnJio Slimiripal dciACARAÜ.
3.2 Ai conCTiiacdci dccnmnT» dcsu.Ma H/menle icrin «ulorucdas peli Prcrdlufa dc MCARAU.jMf
ininmtdio du Ptcfcilu. rardiaiile Auluricafiodc Pedidu de UllIDaçlo diAU dc RcjiiUo de Prec««JtcarauiTB, 29 de OutuI»o de 201B.
ELIAS COSTA PAULINO LUCAS
Preíello

COMISSÃO PERMA.VENTE DE LICITAÇAO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N'OOlHWtllí-FMS-PMBEX

OHJETO LOCAÇÃO DE IMÚVELSrnjAtX)Ã RUAPl-AVIORIBEIRO,N^SI.BAIRROSFJI.NA
CIDADE DE BAVEUX,PARAINSTAUÇÃÜ DOPOSTO DE SAÚDE DA FAMÍLU-PSF DO SESI II.
PROCEDIMENTO LICITATÕRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N"00044/2018 - FMS - PMBEX:

efeitura Municipal

PROCESSO UCTTATORIÜ N'«09.0201.8 -FMS - PMBEX

DOTAÇÃO.02-131 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS
1Ü.JOI.3024 2108,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÃSICA-PAB

de Umbuzeiro

VIGÊNCIA DE 08/11/2018 A 08/11/2019.

CONTRvVFANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAVEUX ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI

...JJlgJTACAQ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUUEEIKO

CIPAL DE SAÚDE,CNPI: 08.924,581,0004/(12
CON'I UATAUA: MARIA DAS DORES SANTOS,CPF: 381.26B6'34-53 c RC;410,364

VALOR lOTAL: RI 15.456,00(QUINZF. Mil. QUATROCENTOS E CINQÜENTA E SRIS REAIS),
AVISO DE LICITAÇÃO

REPRESENTADO POR; 12 X RS 1.288,0(1 lUM MIL DUZENTOS E OITHNTA E OITO REAIS).

PRECAO PRESENCIAI.N* üM.37/10111

Tom» público que fart reiliai alnvd» do Preaoeiio Ofiual e nquijie de Apoio, iedicda na Av Cnflni

EX1 RATO DE CONTRATO

Pcuiia.92 • CenTu - Orabuzelro - PB,is 10:00 hora> du dl» 28 de Novembro de 20JS. llciIa;lo moda-

INSTRUME.STOr CONTRATO ADMINISTRATIVÇI N- 001192018 - PMBEX

liiulelTegio Presencia), do lipo menor preeo,para-Enecncin Jonen-ieoi medico» mpecialiado» par»
feilizatlndíome» dc ullmainnogra.SadlveríW- Reairaos: prcvútoi tio«vamenln vigente. Fundiiienio
legal Lei Federai n*10.52a'02eDeereluMiiaicip»ln*.00}Q0l 7 InformaeSei: no hoitao da» 08:00 u

REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE

12:00 liuTi* dos diü útcía, no endereço eirpracrtado. Telefone:(R3)33931ú78- Edita]■ vvww,ice.pb.snv.br.
Umbuuiio•PB,08 de Novembro de 2018
MAVIAELCAVALCANTE BARBOSA

Pregoeln Ofletal

ODE SERVIÇOS ^
OIUETO- CONTRATAÇÃO DE E-MPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃ01
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE UAYEU.XiTB
PROCESSO LICITATORIO:TOMADA DE PREÇOS N*000012018- PMBEX

I>OTACAO:02ü91-FUNDOMUNTCIPALDEASS1STÉ,NCiASOCIALOS.244.àOM. Ildl-CONSIXUCÃODEUNIDADEDESERVIÇXISDAPROTEÇÃOESPECIALDEMÉDIACOMPLEXIDADFVIGÊNCIA; DE 19 DE NOVEMBRO DE 201* A 18 DE ABRILDE 2019
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UAVEUX-CNPJOS.924JBI.tlOfll-«iO

Prefeitura Municipal
de Bayeux

CONTRATADO:LIMPCONSTRUÇÔESESERVIÇOSEIREU-ME.CNPI: 10.526.490-0001-18

'

VALOR: RJ 269.394,01 (DUZENTOS ESESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS ENOVENTA E
QUATRO REAIS E UM CENTAVOJ.
E.VncSTO DE ADITIVO CONTRATUAL

UCITAgOES
PREFEITURA MUNICIPALDE UAVEUX

COMISSÃO PEKMANKN1K DE LICITAÇÃO

4/

GABINETE DASECKF.TAlilA DE.SAÚDE

EXTRATO DO PRlMEIROTERMOADmVO AO CONTRATO N'00(114/2018-PMBEX

OUDiTO:IlEüISTRODErREÇOS.CONSÍGVADa EM ATA,PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPliCIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA AS VARIAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO OAYEUX.
PROCKDlMLTdTOLICITATORIONAMODALIDADE PREGÃO PRESENC1ALSR1'N" OOOI7201T
-PMBEX

TER,MÜ DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N* l)00LI/20H - FMS - PMBEX

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE BAVEUX-CNPI n* 08.924.5ÍI/0(K)1,60

CONTRAT.LDO;JAQUELtNE FERREIRA SILVA - -ME. CNPJ: 17.428.078,00014»

PROCESSO LIOTATÔRIO.V OII09M018 - FMS - PMBEX

ADmVOCONTRATL/ALQUETEMFOROBJETIVOO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE

O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OAYEUX,ESTADO DA PARaIBA, no luo de
atua aErtbuicde» Icgaii, com baac n»i infontiacdc» ectiitontci ncitc pmcesiu em rcfcrlncu, airavéa da
DISPENSA DE UCrrAÇÂON'00Cl44,20l8-FMS-PMBE.X.oriundidoPROCESSOLIDTATOlUO

25%AOCONTRATOADM!NIST7LATIVON*000142Q18-PMaEXORJUÍrt)O DO PROCEDIMENTO

LICITATORIONAMODALIDADE PREGÃO PRIiSENCIALSHP N* 000172017-PMBE,X,TOTALIMNUOOVALORDOACRÉSaMOEM RS 113 546,66(CENTO ETREZEMILEOITOCENTOS

S~00095 70I8-FMS-PMBEX,etnbaaado na .Nota Ticnici ila Cumuilo Pamanente de Lieilacnu c no

E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

Parecer PROCURADORIA GF.RALDO MUNiClITO.com bate noAre 2ú. inciso X,da Lei B.ddONi e

•REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

auasaliciacOei.RATIFICO EADíUDlCO o procediinaito cm fuvurdc MARIA DAS DORES SANTOS.

CPF: Jgl.26869J-53eRG;dl0.5H, pelo Valor Tülol de: RS I5.«6.00lQUINEÊ MIL(JUATHOCEN,
TOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS), Reptcenudo Por: 12 X R5 1.288,00(UM MIL DUZENTOS E

OITENTA E OITO REAIS), para LOCAÇÃO DE IMÍlVEI, SITUADO Ã RUA FLAVIO RIBEIRO,

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO V 000142018 -PMBEX

ÜIIILTÜ: REGISTRO DE PREÇOS,CONSIONAlXMèM ATA,PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

N-0), IIAIRRO SES1, NA CIDADE DE BAVEUX,PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA AS VÃRI/sS

DA FAMll.lA - PSF DO SESIII, cin eonaequSiiciu, Ika convm-ail» o proponente para assinniuni du

SliCKiriARlA.S DO MUNICÍPIO DE BAVEUX.

irwtiMraenio de corlraio, no» termos do An. M,cipul, do ciiailo diploma Icgil,
Qayeus • PB.08 Novembro do 2018.
EDVA.N BENEVIOES ÜK FREPTAS JIIMOH

secretario MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
PREFEITURvV -MUNICIPAL DK BAVEUX
GABINETE DO PHF.FF.no

PROCEDIMENTOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALSRPN'000172017
-PMIIKX

CONTRATANTE; PREFEITURAMUNICIPAL DE BA3'EUX-CNPI n-fl8.924.5SI/000l4i0

CONTRATADO:JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME,CNPJ- I7.42*,07R'0001.1W
ADITIVO CONTRATUAL QUETEM POR OBJETIVOO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENfE
253iAOCONTRATOADMTN1STRATlVON'OOOI42018-PMBEX ORIUNDO DO PBOCEDfMEV.

TO LICITATÚRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCl.AL SRP N* 000172017 - PMBEX.
TOTALIZANDO O VALOR DO ACRÉSCIMO EM RS 151.900,48(CENTO E CINQÜENTA E UM
MIL E S03'ECENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO EIIDMOLGCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N'0M02/T0I8 - PMBEX
PROCESSO LICITATÚRIO N* M072/20I*- PMBEX

•REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXT RATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Com base na» informaçòea conatantci na rrfenda Tomada dc Prcqu» c cm cumprimento aoa Icrmo» do

EXTRATO DO QUI.VTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'08920IS

Artigo í3. Inciso VI, da I,ci n" S.66&93 c alleracóa poitrriore.i. acolho u relalério da Comiisiu Per

OlDETl) C0.NTK-\TACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARuT
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÃNCIA TIPO 2 CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO

manente de Licitaçdo, hem como o parecer emitido pel» ITocuraduria Geral dt> Município,ADIUDICO
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ESTADO DAPARAIBA

'kOSí'PREFEITURAMUNICIPAL DE BAYEUX

Diário Oficial
Criado pela Lei Municipal if 269/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

EDIÇÃO EXTRA -12 dc NOVEMBRO de 2018
líSTADO DA l'AkAÍUA
PRlIl-EITURA MUNli:n'AL DE 13AYEUX

COMISSÃO PliRMANENTn DE LICITAÇÃO
EXTRAI O DE CON I RATO

INSTRUMENTO:CONTRATOADMINISTRATIVON-OCIl 19/201S-PMBRX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES

DACONSTRUÇÀO DO CENTRODEREFERÉNCIAESPECÍALIZADO DF.ASSÍSTÊNCIASOCIALNOMUNTClPIOnE
RAYP.UX/PB

PROCESSOLlCIT/VrÕRIO;TÜMADADEPREÇOSN"»00()2/2()IS PMBEX

DOTAÇÃO: 1)2.091 - ITJNÜO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08,244.2039- 1133 - (X)NSTRUÇÀO DE
UNIDADE DE SERVIÇOS DAPROTEÇÃOESPHCTALDEMEDIACOMPLEXIDADE
VinÊNCIA:DE 19 DENOVEMBRODEZOISA 18 DE ABRII..Dr,2(lI9
CONTRATANTE:PREI-EITURAMüNICIP.ALDliB.AYEUX-CNPJ 08.924.581.-0001-60

CONTRATADO;LIMI'CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.CNPJ: 10.526.490/0001-18
VALOR:RS269.394.01 ^DUZENTOS ESESSENTA E NOVE.MIL LTRHZENTOS E NOVENTA EQUATRO RHAISEUM
CENTAVO)

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
l OMADA DE PREÇOS N"(10(1(12/2018 - PMBEX
PROCES.SO LICITATÒUIO N"()(t()72/2(ll8 - PMBEX

Com base nas iiitbrmnçOcs consinnlcs na refcndu Toinuda de Preços o em cumprimenio nos(ermos do Ailigo43.Inciso
VI. da Lei n'' 8.666/93 e alluravücs po.stcriores. acolho o reiaióriu da Conii.ssilo Pcrmancnle de Liciwçilo. bem como o parecer

cmilido pela Procuradoria Geral do Município..ADJUDICO c HOMOLOGO o presente processo liciiaiòriotjue(em por objeto
a COKTR.ATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MUNICÍPIO DE
HAYEUX.'PB.oralicitado cm favor da empresa LIMPCÜNSTRUÇÒESESERVIÇOSEIRELI-ME,CNPJ: 10,526.490/000!IH. pelovalonoul de RS269,.494,()l(DUZENTOS ESESSENTA E NOVE MIL ETREZENTOS E NOVENTA E QUATRO
REAISE UM CENTAVOS),classiricaüa pelo crildrio de menor preço glo.lnd,com fiilero no Art.23, Inciw» II. alínea "a".da Lei
S.666'93 c suas alteniçOes, eoiii Recursos Orçamciitnnos consianles do Quadro de DcudhaineiUo de Despesas: 02.091 FUNDO MUNICIP.AI.DE AS.SISTF.NCIA SOCIAL - 08.244.3039. 1133 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SERVIÇOS

DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.Em cunseqiiência.fica convocadiiapropunciilc para a-ssinatura
do insinimenlQ de euntraio. nos termos du Ari. 64. cupui. da Lei n"8.666/93. sob pena dc decair o direito n contrataçilo. scin
preiuizo das sanções previsms no Art.81 deste mesmo dipioiiia legal.
Bayciu • PB. 12 dc Novembro de 2018.

MAURI BATISTA DA SILVA

Prcleilo Cnnsiititcional cm Exereicio do Município dc Bayciix

