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B/OTEUX

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" 000Ü4/2020 - PMBEX

CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 000 8 ̂/2020 - PMBEX

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, POR
INTERMÉDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM
EXERCÍCIO, E A EMPRESA R.D.S. CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ: 04.270.S57/fl001-82, VENCEDORA DO

PROCESSO LICITATÓRIO - M(;DAL IDADE PREGÃO
ELETRÔNICO N® 00002/2020 ^ PMBEX, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 00022/2020 - PMBEX, DO TD^O

MENOR PREÇO GLOBAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO
DE EMPREITADA POR PREÇO UNTTÃRIO, 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. Gulemberg de Lima
Davi, brasileiro, portador da cédula de identidade iT' 2840378 SSP/PB e CPF n® 013.414.894-00, residente c
domiciliado à Rua Juscelino Ktibilschck, n® 313, Jardim Aeroporto, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-313,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa R.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:
04.270.857/0001-82, SEDIADA A AV. SÃO GONÇALO, N® 524-SALA A, MANAÍRA, JOÃO PESSOA/PR,
CEP 58.038-331, doravante dcnomintida CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Sr(a). JOAQUIM
DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA, CPF: 007.526.174-00 e RG: 2.Ü23.5I1 SSP/I>B, resolvem celebrar o
presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Este contrato decorre da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N® 00004/2020 - PM13EX, processada
nos termos da Lei federal n° 10.520, de 17 dc juUio de 2002, aplicando-sc subsidiariamcnte, no que couberem, as
disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 dc junho de 1993, com alterações posteriores. Lei 123/2006 alterações,
demais normas regulamenlares aplicáveis à espécie e ainda com fulcro no Decreto Municipal n® 030/2019, de 16
de julho de 2019.

t:L.ÃUSULA SEGUNDA

2.1 O presente conualo tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPF.DO E
PMF (TAPA-BURACO) NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, cm regime dc execução
dc empreitada por Preço Unitário.
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3.1 - Aplica-se ao presenle conü'alo, como se nele esuve.sscm inlcgralmenle iranscritos, os docuaicntos, a seguir
relacionados, de cujo inteiro teor e foima as paites declaram, expressamente, ter pleno conhecimento.

a) Editai dc Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000'!/2020 - PMBEX c seus tmexos.
b) Proposta do contratado, datada de 25 de Março de 2020, nos termos aceitos pela SEINFRA.

3.2 - A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarão a ser aplicáveis tudo que resultem em termos
aditivos que vierem a ser realizados c que importem cm alteração dc condições contratuais, desde que assinados
pelos rcproscntanics credenciados das partes.

4,1 - A dotação orçamentária pela qual ocorrerá à despesa referente à execução do objeto desta
licitação está descrita abaixo:

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
2.07 SECRETARIA DA TNFRAESTRUTURA

04.122.2002.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA

5.1 - O valor do presente contrato ó de RS 1.448.767,25 (um milhão, quatrocentos c quarenta e oito míl,
scteccntos c ses.senta c sete reais c vinte e cinco centavos).

5.2 — O valor acordado nesta cláusula é considerado completo, c devem compreender todos os custos e despesas
que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste contrato, tais como, e sem
limitar a; materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro, seguros de
transporte, salários, honorários, encargos .sociais c traballiistas, previclenciários e securitários, lucro, taxa de
administração, tributos e impostos incidentes c outros encargos não explicitamente citados e tudo mais que possa
influir no custo do objeto contratado, eonlbrme as exigências constantes no edital que norteou o presente
contrato.

6.1 - A execução dos itens de sei-vlços não previstos, em sendo aditados, serão regulados pelas mesmas
condições dc contrato resultante da licitação, aplicando-se aos preços base da PMBEX, um redutor, no mesmo
percentual encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preço base incluso neste edital.

6.2 - A SEINFRA, como gestora e fiscalizadora deste contrato, será responsável pelos acréscimos e supressões,
se houver, do instrumento contratual, inserindo todos o.s elementos técnicos exigidos por Lei e encaminhando os
autos do processo para a secretaria CONTRATANTE para providenciar, mediante verificação da sua viabilidade
técnica e jurídica, a celebração dos TERMOS ADITIVOS.
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7.1 - O prazo dc exccuçào do objclo será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia
útil após a expedição da ordem de serviços.

7.2 - O Contrato proveniente desta licitação terá vigência de 390 (trezentos e noventa) dias, contados a partir do
primeiro dia útil após a expedição da ordem de ser\ Íços.

7.3 - O contrato considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo estabelecido no item anterior, ou quando
estiverem cumpridas todas as obrigações conlraiuais pelas partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

8.1 - ü prcscnic contrato poderá ler sua duração prüri'ogada, caso haja interesse da administração, de
conformidade com o art. 57, da Lei l-cderal n" 8.666/93 e suas posteriores alterações.

8.2 - Caberá n SEINERA todos os atos alincnlcs às possíveis prorrogações conüaluai.s, inserindo todos os
elementos técnicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do procejíso para a secretaria CONTRATANTE
para providencim-. mediante verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, a celebração dos TERMOS
ADITIVOS.

8.3 - A prorrogação deverá ser justificada pela Diretoria pertinente ao objeto contratado, acompanhada de novo
cronograma lisico llnanceiro da empre.sa (iONTRATADA adaptado às novas condiçòe.s.

9.1 - É vedada a subconualação tola! ou parcial do objeto desta licitação.

10.1 - Os preços contratados serão tlxos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data da
apresentação da Proposta Comercial.

10.2 - O valor do contrato será lixo e irreajusiável. porém poderá ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do índice Nacional da Consu-uçào Civil - INCC/l-GV, tomando-se por
base a data da apresentação da proposta, e afetará exclusivamente as ctapas/parccias do empreendimento cujo
atraso não decorra de culpa da contratada.

10.3 - A periodicidade do leajustc 6 anual, aplicado somente aos pagamentos de valores refeientes a eventos
físicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente sub.seqüeme ao lénnino do 12" (décimo segundo)
mcs c, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do
conualo.

10.4 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou .saldo contratual terá
vigência c passará a ser praticado, pelo próximo período dc 01 (umj ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a exisicncla jurídica do conüato.
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12.3.1. A multa, aplicada após regulai- processo administrativo, será descontada da ganuilia do respectivo
contratado

12.3.2. As multas, a que se refere esta Cláusula, se perfizerem valor superior ao da garantia prestada, além da
perda desta incidirão sobre o valor do contrato, e serão de.scontados dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

12.4 - Pela incxecuçào lotai ou parcial do conti'ato a Administração poderá aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Mulla de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação c impedimento de contratiu- com a Prefeitma Municipal de
Bayeux, no prazo não superior a 02 (dois) anos:
d) Dcciaraçàü de inldoneidadc para licitar ou contratar com a Administiação Pública, enquanto perdurarem os
molivo.s determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeiiura Municipal de
Bayeux, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a PMBY pelos prejuízos resultantes c após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, facultada a defesa prévia no prazo de 05 (cinco)
dias.

12.4.1. Nos termos do ai t. 205 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, con.siderar-se-
á motivos para declaração de inidoneidade deulrc outras práticas ilícitas, a üaudc cm licitações por parle da
licitante que atente contra os princípios explicitados no ait. 3° da Lcl 8.666/93 e alterações posteriores,
especialmente quanto:

a) Participação dc empresa que possuam entre si vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista;

b) Participação de erapresa.s que tenham em comum dirigentes nu representantes;
c) Apresentação de propostas com preços incxeqüíveis e/ou superlàturadus;
d) Quebra do sigilo dc proposta apresentada;
e) Cessão do objeto licitado a terceiros;
f) Obstrução ao regular processamento da licitação.

12.5 - .As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", do Ticm 12.4, poderão ser aplicadas conjuntamente ct>m a
da alínea "b", facultada a deiè.sa prévia do intere.ssado, no prazo de U5 (cinco) dias úteis.

12.6 - A incxccução de que trata o item 12.4 c no art. 79. I da Lei \f 8.666/1993 acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo das .sanções previstas neste edital e na legislação aplicável:
12.6.1. Assunção imediata do objeto do contraio, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração;
12.6.2. Ocupação c utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução
do contrato, necessários à sua continuidade, na Ibtina do inciso V do an. 58 da Lei n" 8.666/1993;
12.6.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das muitas e
Indenizações a ela devidos:
12.6.4. Retenção dos créditos dccoiTeiues do eontiato ate o limite dos prejuízos caus-ados à Administração.
12.6.4.1. A aplicação da.s medidas previstas nos Itens )2.6.1 e 12.6.2 deste Item fica a critério da
SEINFRA/PMBY, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por cxccitçâo direta ou indireta.
12.6.4.2. É permitido à Adminisuação, no caso de concordata/recuperação judicial do conti-atado, manter o
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
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12.6.4.3. Na hipótese do Item 12.6.2 dcslc Edital, o ato deverá .ser precedido de autorização expressa da
Secretaria signatária do contrato.
12.6.4.4. A rescisão de que trata o arl. 79, I da Lei n" 8.666/1993, permite à PMBY, a seu critério, aplicar a
medida prevista no Item 12.6.1 deste item.

12.7 - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência da CONTRAT.ANTE, podendo ser
recomendada pela Secretaria responsável pela execução do contrato.

12.8 - As penalidades previstas nesta Cláusula, não .se aplicarão quando o atraso no cumprimento dos
cronogramas for motivado por força maior, considerando como tal, alo.s de inimigos públicos, guerra, revolução,
bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos adversos dc vulto, pcrtiu'baçõc.s civis ou acontecimentos
a.sseindhados que fujam ao eunirole razoável de qualquer das parles conúatantes. .A CONTRATADA terá o
prazo de 02 dias para comunicar o fato a PMBY c apresentar docuincntação comprobatória em até 05 dia.s, sob
pena de não serem considerados;

13.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n" 8.666, dc
1993, com as conseqüêncÍa.s indicadas no uri. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das simçòes previstas
na Cláusula Décima Oitava do presente Conti ato.

13.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.

13.3 - A CONTRATADA reconhece oa direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista uo arí. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.

13.4 - O termo de rescisão, .sempre que possível, deverá indicar:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma
iísico-iínancciro, atualizado;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados c ainda devidos:
13.4.3. Indenizações e multas.

13.5 - .A CONTRATAD.A tcconhcceiá os direitos da CONTRATANTE cm caso dc rescisão administrativa

previ.sta no art. 77 da Lei n" 8.666, dc 1993.

14.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e .sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus, os riscos c as despesas decorrentes da boa c perfeita execução do objeto,
inclusive as despesas de manutenção dos serviços tais como: mão-de-obra e fornecimento de equipamentos e
materiais de reposição e/ou substittiiçào durante toda a vigência do contrato c ainda;

14.2 - A contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais,
presente ou ílituros que. direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o serviço/ relacionado ao
objeto contratual.
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14.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exiaidas na licitação, conforme preceitua o inciso XIII do art. 55 da lei n"
8.666/93.

14.4 - Ficará a conlratada com a respon.sabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a PMBY, tão logo
sejam do seu conhecimento, os procedinicnlos fiscais, ainda que de caráter inierpretativo, os quais possam ter
reflexos financeiros sobre o contrato.

14.5 - Manter .sempre à üenle do.s serviços, profissional dc\'idamcnle habilitado na entidade profissional
competente c pessoal adequado e disponível na quantidade necessária paia execução dos serviços.

14.6 - A mão-de-obra empregada pela contratada, na execução dos serviços, objeto do contrato, não terá
nenhuma vinculação emprcgaticia com a PMBY, dcscabcudo, portanto, impulação de qualquer obrigação social
a esta, observando-se o disposto no art. 71, da lei n" 8.666/93.

14.7 - Todas as obrigaçÕe.s tributárias, fiscais, prevídenciárias e/ ou sociais, bem como os danos e prejuízos que a
qualquer título causar a PMBY e/ou a terceiros em decorrência da execução dos serxiços objeto deste contrato,
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
14.8 - Dentro do prazo de prescrição estabelecido pela lei civil ou administiativa, a CONTR.ATADA deverá se
responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ ou ações jurídicas decorrentes de ofensas ou danos
causado ao direito de propriedade dc terceiros, resultante da execução dos serviços.

14.9 - Ao longo do desenvolvimento do seiviço, a PMRY poderá alterar, reduzir e/ ou suprimir sciviços, em
comum acordo com a CONTRATADA, ou unilateralmenle, segundo a .sua conveniência, obedecendo ao que
dispões no art. 65 e scguintc.s, da Lei 8.666/93 c alterações posteriores.

14.10 - Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos
ser\'iços, e tbmecer. a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas
pela PMBY, sobre o objeto do conüalo a ser firmado.

14.11 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, recon.siiiiir ou substituir, às .sua.s expensas, no
total ou cni aile, o objeto do contrato em que sc verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dc materiais empregados.

14.12 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
dccorremes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, na forma do art. 70, da Lei n" 8.666/93, e do an. 37, §
6% da Constituição Federal.

14.13 - Manter permanentemente no escritório do seiviço LIVRO DE OCORRÊNCIA, autenticado pela
SEINFRA/PMBY, no qual a fiscalização c a licitante conlratada anotarão todas e quaisquer ocorrências que
mereçam rcgisti-o, devendo ser entregue a SEINTRA/PMBY quando da medição fmal e entrega do serviço.

14.14 - Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, cm qualquer dia e hora devendo
prestar os esclarecimentos solicitados.

Página 7 de 11



BAiflljx

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAVEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" O00Ü4/202O - PMBEX

14.15 - A contratada deverá manter placas de sinalização e segurança em todo o senúço, de acordo com os
modelos disponíveis na SEINFRA.

14.16 - A CONTRATADA deverá obter (caso necessite) os alvarás de construção e demolição necessários à

execução do semço, se for o caso.

15.1 - Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a conti'atatla.

15.2 - Suprir a CONTRATADA de documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados aos
seiviçüs a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos.

15.3 - Manter entendimentos com a CONTRATADA, atiavé.s da SEÍNFRA, sempre por escrito ou mediante
anotação cm livro dc ocorrência, cotn ressalvas dos casos determinados pela urgência das medidas, cujos
entendimentos verbais devem ser confimiados por cscrilo, no prazo máximo de 03 (Ires) dias úlei.s, contado a
partir do referido emendimenLo.

15.4 - Emitir termo dc encerramento conlnitual, a partir do qual qualquer serviço prestado, após sua assinatura
pelas paites, não terá amparo contratual, não ficando a PMBY obrigada ou sujeita aos pagamentos que
porventura venliam a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

15.5 - Cabe a SEINFRA designar um representante, denominado fiscal GESTOR DO CONTRATO, com
competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos serviços, sob
os aspectos qualitativos e quantitativos, c o qual notificará à CONTRATADA sobre todas as ocorrências
relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, conforma ari. 67 da Lei n*" 8.666/1993 e suas alterações;

15.6 - Cabe a SEíNFRA acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o exato
cumprimento das cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do fiscal GESTOR DO CONTRATO,
ao qual eompeiirá fazer u aeunipaiiltamenlo da execução do Cuiiiralu, dirimindo e desembaraçando eventuais
pendências, prestando todos os esclarecimentos soilciiados pela CONTRATADA, bem como não permitindo a
execução dc e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com os tcimos acordados;

15.7 - Cabe a SEINFILAnolLílcar, por escrito, a CONTRATAD.A sobre qualquer falta ou irregularidade
observada no curso da execução do objeto do Contraio e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo
equipamento ou instalações, prestando todos os esclarecimcolos e inlormações necessários c interrompendo o
uso do mesmo, sc assim for recomendado, bem como fixai* prazo pai*a a devida solução do problema, caso já não
haja previsão contratual a respeito;

15.8 - Cabe a SEINFIL^ rejeitar os seiviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, ressalvados os casos fortultos ou de força maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

15.9 - Cabe a SEINFRA efetuar, quando julgai* necessái*io, inspeção com a finalidade de verificai* a prestação dos
scrviço.s e o atendimento das exigências contratuais;
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15.10 - Cabe a SETNFRA atestar as faturas conespoiidcntes, por intermédio de servidor competente,
formalmente designado fiscal Gestor do Contrato;

15.11 - Cabe a Secretaria contratante verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de
habilitação da contratada, bem como consulta online às certidões respectivas ao Cadastro nacional de Empresas
Tnidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade
Administrativa disponível no CNJ, Certidão Negativa de Inidòncos do TCU.

16.1 - Deverão ser observadas pela CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene,
medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias a preseivaçào da Integridade tísica e saúde de seus
colaboradores, do patrimônio da PMBY e ao público afeto e dos materiais envolvidos no serviço, de
acordo com as normas regulamentada.s pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos
legais e normas especillcas da /PMBY.

16.2 - A PMBY, através da SEINFRA, poderá a critério determinar a pai-alisação do seiviço,
suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do
trabalho não estejam sendo übsen'adas pela contratada. Este procedimento não servirá para justificar
eventuais atrasos da CONTRATADA, seni prejuízo de outras sanções cabíveis.

16.3 - A CONTRATADA se responsabilizará ainda por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão
dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho.

17.1 - Garantia Contratual exigida no arL 55, VI, nas raesma-s modalidades e critérios previstos no caput e § 1"
do Artigo 56, lodo-s da Lei Federal n'' 8.666/93 c suas alterações, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
eonti-atual, devendo ser reslituíihi após a execução do conU'atü no caso de não utilização pela administração
pública.
17.1.1. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a garantia contratual.
17.1.2. A Garantia deverá ser depositada na Secretaria de Finanças do MUNICÍPIO DE BAYEUX, em caso de
realização dc gai'antia através de transação bancáiia;
17.1.3. Caberá à CONTRATADA providenciar a renovação da validade da Carta Fiança pelo tempo de vigência
do presente Contrato.

17.2 - Para o presente Contrato, a CONTRATADA realizou a garantia dc execução através da APÓLICE
SEGURO GAR.ANTÍA n" 017412020000107750005920, da Seguradora BMG SEGUROS S.A. no valor de RS
72.438,36 (.setenta e doi.s mil, quatrocento.*» e trinta e oitu reais e trinta e seis centavos).
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" «0004/2020- PMBEX

18.1 - A PMBY, através da SEINFRA, por conveniência adminisU-aiiva ou lécnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos ser\'iços. cientificando oficialmente à licitantc contratada tal decisão.
18.1.1. A paralisação descrita no item 18.1 incorrerá na suspensão do decurso do prazo de execução do serviço
estabelecido no presente termo contratual, de forma que o prazo pennancccrá suspenso acé a emissão dc nova
oi'dem de reinicio da execução do sewiço. continuando assim o prazo estipulado no presente contrato.
18.1.2. As paralisações deverão observar o que determinam os ans.8". Parágrafo Único, e 26, da Lei n"
8.666/1993, devendo a paralisação ser justificada, comunicada à CONTR.M.^NTE.
18.1.3. As paralisações c rcinícios deverão ser publicizados mediante publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Estado da Paraíba, sendo as referidas publicações de responsabilidade da CONTRATANTE.

19.1 - Para o recebimento dos serviços e fornecimento de materiais, será designada uma comissão de
recebimento, composta de no mínimo 03 (trcs) técnicos, que vistoriará os serviços o emitirá TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO no prazo não superior a 30 (trinta) dias após o decurso do prazo de vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos conü-aluais, obser\'ad() o disposto no art. 69 da lei n° 8.666/93, ou
PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, a seu critério.

19.2 - O termo de recebimento definitivo dos serviços, não isenta a CONTRATADA das cominações previstas na
legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.1 - A PMRY não se responsabilizaiá, em hipótese alguma, por quaisquei' penalidade ou gravames futuros
dccojTcnLes dc tributos indevidamente recolliidos ou erroneamente calculados por parte da contratada, na forma
do art. 71, da Lei n" 8.666/93.

2Ü.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criado.s, alterados ou extintos, após a data de entrega dos
documentos de habilitação e das propostas, cuja base dc cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos
preços, cm igual medida, para maior ou para menor, confonne o caso. A alteração ou criação dc tributos de
repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados.

20.3 - Durante a vigência do contraio, caso a PMBY, venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá
informar a contratada, para que o mesmo possa cumprir todas as obrigações acessórias aiinenles à isenção.

20.4 - Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a Conuatanie, tão
logo sejíun do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interprcialivo, os quais possam
ter reflexos financeiros sobre o contiato.

20.5 - Em caso de nulidadc pertinente ao procedimento iicitatório, obedeccr-se-á ao disposto no art. 49, § 2°, da
Lei n" 8.666/93.

20.6 - O edital que norteou o pre.senle conualo e seus anexos, bem como a propo.sia da licitante vencedora, farão
parte integrante do instrumento contratual, independentemente de sua transcrição.
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PREGÃO ELETRÔNICO N" 00004/2020 - PMBEX

20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, cxclulr-se-á o dia de inicio c inctuir-se-á o de
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos cm dia de expediente na PMBEX.

21.1 - Fica eleito o FORO da cidade de Bayeux, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes da execução deste Contrato.

E por estarem assim justas c contratadas, as partes assinam o presente instiiimento em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaix(iassmada.s, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

I3ayeux - PB,^2Ã AQPiZ. de 2020,

GUTEMBÍTOIDE LIMA DAVI
PREFEI(Í€^y!^TITUCIONAL

PREFEITURA mDNTCIPAL DE BAYEUX
CNIM N " 08.924.581/0001-60

CONTRATANTE

R.D.S. CONSTRUÇÕES 1.1 DA
CNPJ: 04.270.857/0001-82

JOAQUIM DAVID MACIEL BR.\GA PEREIRA
CPF: 007.526.174-00

RG: 2.023.511 SSP/PB

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1") NOME;

RG:

2") NOME:

Rü:

cm-: 0%"^ g 5)*^ CPF: lOt M ^
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00088/2020 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO E PMF (TAPA-BURACO) NAS DIVERSAS RUAS DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2020 - PMBEX, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 00022/2020 - PMBEX

DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PJ 2.07 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 04.122.2002.2036 -

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VIGÊNCIA: DE 28 DE ABRIL DE 2020 A 23 DE MAIO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - CNPJ

08.924.581/0001-60

CONTRATADO: R.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.270.857/0001-82
VALOR: R$ 1.448.767,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E
OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO

CENTAVOS)

\  AS'

GOVERNO MUNICIPAL
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TRINTA REAIS); a empresa JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO. CNPI: 22.276.236/0111) 1 -DR.
ganhadora pclii valor lolai dc RS 10.423.96 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE ETRÊS REAIS
ENOVENTAESniSCENTAVOS)eacmpresa SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPI
TALARES EIRELI. CNPJ: 28.167.665/OOÜI-03. ganhadora pciu valor loiul dc RS 15.420,00 (QUINZE
MILE QUATROCENTOS E VINTE REAIS). Rcstar.nni Itens desertos. Rc.starain itens Iraca-ssados cm
razãodo valor. Conil'a.scnoArt. 4", Inciso XXIl, da Lcin" 10.520/2002, cm conscqucncia.lica convocado
o adjndicatnrio para assinatura da Ala dc Registro dc Preços c o conseqüente Insinmicnio Contratual,
nos lermos do art 64, caput, da Lei n°. .«ob pena de decair o direito á conlratação .sem prejuízo
das sanções previstas no art 81 desta lei.

nayeiix - PB, 28 dc Abril dc 2020.
CUTEMBERC DE LIMA DAVI

Prcrcitu Consliluclonal do Município dc Bayeux

PREFEITURA MUNICIPAL DE HA\'EU\'
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 1)0006/2020 - PMBE X

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 00028/2020 -PMUEX
O Prcgoeiro Olicial da Prcreiliira Municipal de Bayeux. Estado da Paraíba, no uso dü.s atribuições, e
observadas às disposições da Lei Federal n° 10.520/2002. csubsidiariaincnic a Lei Federal n" 8.666/93.
ADJUDICA (I presente processo licilaiórío que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE-
VENT1VAEC0RRCTIVAPREEDÍAL.SEM DiSPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVADEMÃODEOBRA,
NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, pelo valor global de R$ 2.281.249.00
(DOIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE
^ S). ficando a empresa RDS CONSTRUÇÕES LIDA. CNPJ; 04.270.8S7/0001-82, ganlindom do
1^0! pelo valor total de RS 478.021.SOCQUATROCENTOS E SETENTA EGITO MILE VINTE
E UM REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS); a empresa LB BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
CNPJ: 15.616,498/0001-99. ganiiadom dos úries: 2. 04 c 05 pelo valor total de RS 1.360.249,.50 (UM
MILHÃO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E
CINQÜENTA CENTAVOS) c a cmprc.sa ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:
08.313.542/0001-26. ganhadora do Lote: 03 pelo valor total dc RS 442,978,00 (QUATROCENTOS E
QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

B.tyeux - PB. 28 de Abril dc 2020.
EMANOEL DA SILVA ALVF.S

Presidente CPiyprcgocíro
Prefeitura Municipal dc Baycux-Pb

PREFEITURA MUNÍCIPALDE BAVEUX

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 00006/2020 -PMBEX
PROCES.SO LICITATÓRK) N® 00028/2020 -PMBEX

Com ba.sc nas informações eonstanlcs no referido Pregão c cm cumprimento aos lermos do artigo
43, inciso VI, da Lei n" 8,666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Procuradoria Jurídica, c
HOMOLOGO o presente processo licitalõrio que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PREEDIAL, SEM DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DH MÃO DE
OBRA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, pelo valor global dc RS
2.281.249,00 (DOIS MIL!lÔES E DUZENTOS EOITENTAEUM MILE DUZENTOS E QUAREN
TA E NOVE REAIS), ficando a empresa RDS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ; 04.270.857/0001 -82.
ganhadura do Lute; 01 pelo valor total dc RS 478.021.50(0UATROCENTOS E SETENTA E OITO
MILE VINTE E UM REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS); a empresa LB BRASIL INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, CNPJ: 15.616.498/0001-99, ganhadora dos Lotes; 2. 04 c 05 pelo valor total de RS
1.360.249,50 (UM MILHÃO ETREZENTOS E SESSENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E
" "H REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS) e a empresa ÍCONE ENGENHARIA E CONSTRU-

I LTDA, CNPJ: 08.513.542/0001-26. ganhadora do Lote: 03 pelo valor lotai dc RS 442.978,00
((70ÃTROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS).
Com base no An. 4". Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, cm conseqüência, fica convocado o adju-
dicalário para a.ssinalura da Ata de Registro de Preços c o conseqüente Insinimenln Contratual, nos
lermr'» do art. 64, caput, da Lei n". 8.666/93, sob pena dc decair o direito á contratação sem prejuízo
das sanções prcvi.sta.s no art. 81 desta lei.

Bayeux - PB, 28 dc Abril dc 2020.
GUTF.MBF.RG DE LIMA DAVI

Prefeito Constitucional do Município de Bayeux

PREFEITURA MUNÍCIPALDE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NOVO AVISO

CHAMADA PÚBLICA N° 001)02/2020- FMS - PMBEX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 1)0024/2020 - FMS -PMBEX

A Secretario Muníeip.-ri de Saúde do Município dc Bavcux. através du ProjiidemedaCPL. toma público o
presente edital de CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALI
ZADAS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OI-"TALMOLOGIA, OBJETIVANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MlMICÍPiO DE BAYEUX/PB. O periiidu de recebimeiilo
dos documentos para .seleção IMEDIATA será a partir do dia 04/U5/202Ü até o dia 21/Ü5/2Ü20. no horário
cnifcda.s09;000lisà.«; I2:00hs. Ü CREDENCIAMENTO será realizado na sila da ComÍMão Pcmmjicntc
dc Licitação, localizada no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de Bayeux, Av,
Liberdade. 2637 - Smí - Bayeux - PB, CNPJ n° 08.924,581/0001-60. Cópia do Edital c seus anexos
poderão ser obtidos no Portal da Trunsparénciada Prefeitura Municipal de Bayeux (hiips://www.baycux.
pb.gov.br/licitacao/) ou por c-moil (licitacaobaycux(^>gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Bayeux - PB. 27 de Abril de 2Ü2Ü.
EMANOEL DA SILVA ALVES

Presidente da CPL- Prefeitura dc Bayeux-Pb

EXTRATOS!

PRK.FKI Í UHA MUNÍCIPALDE ll.WF.UX

COMISSÃO PERMANENTE DF- LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N°00085/2020-PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER
OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00013/2020 - PMBEX PROCESSO ADMINIS
TRATIVO N° 00053/2020 - PMBEX
DOTAÇÃO; NATUREZA DADESPESA: 339D.32-MATER1AL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI
BUIÇÃO GRATUITA: 02,fl9-SECRETARlADO TRABALHOE AÇÃO SOCIAL: 08,244.3041.2159
-CONCESSÃO E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
VIGÊNCIA: DE 28 DE ABRIL DE 2020 A 3 IDE DEZEMBRO DE 2020.
CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - CNPJ 08.924.581/0001-60
CON". RATADO; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP -CNPJ; 07.526.979/0001-85
VALOR ESTIMADO: RS 9S.820.00 (NOVENTA E CINCO MILOITOCENTOS E VINTE REAIS)

EXTRA TO DE CONTRATO '

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 00088/2020 - PMBEX'
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PMF (TAPA-BURACO)
NAS DIVERSAS RUAS DO M JNICiPIO DE BAVEUX-PB
MODAI.IDADE: PREGÃO ELÉTUÓNICO N" 00004/2020 - PMBEX. PROCESSO ADMINISTRA
TIVO N® 00022/2020 - PMBEX

DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA; 3390,39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ 2.07
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 04.122.2002.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VIGÊNCIA: DE 28 DH ABRIL DF. 2020 A 23 DF. MAIO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - CNPJ 08,924.581/0001-60
CONTRATADO: R.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 04.270.857/0001-82
VALOR: RS 1.448,767,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETE-
CENTOS E SF.SSF,NTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Prefeitura Municipal
de Conde

EXTRIU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CüNDF.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTUAIOS

OBJETO; AQUISIÇÃO DF. MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SüCIAI., FUNDAMENTO
LEGAL; PrcgS» Presencial n" 00043/2019, Re.serva Orçamentária n" 00266 no valor dc RS 9711,00
(nove mil.seleeentnse onze reais) na .seguinte dotação: Órgão: 21500 SECRETARIA MUNÍCIPALDE
TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL; Funnçào: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 ASSIS
TÊNCIA COMUNITÁRIA: Programa; 0033 CIDADE UNIDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: Ação:
2043 MANUT Das ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Nai. da Despesa: 4490520000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 390 Outros Recursos DesiInadusãAssisténcia
Social.. VIGÊNCIA: até o final do cxcreieio fitianeclro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo
Municipal de Assistência Social dc Conde c: CTN° 00102/2020 - ül .04.20 -TI lüMAS JOSE BELTRÃO
DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - RS 9.711.00;.

Prefeitura Municipal
de Riacho de Santo Antônio

LICITAQOESi
PREFEITURA MUNÍCIPALDE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO PRESENCIALN" (1Ü03/2020

Aplicação dc penalidade a empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA. CNPJ 26.889.181/0001-42.
localizada na Av. A, S/N - DOM HELDER CÂMARA - GARANHUNS - PE, dc acordo com o art.7°
da Lei 10.520/2002. art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93 e. Aplicação dc penalidade que segue; III - suspensão
temporária dc participação cm lieiinção c iinpedimemu dc contratar com a Adminisliação Munleipnl dc
Riacho dc Santo Anlonio - PR. por prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses a cunuir dc sim publicação.
O processo está a disposição dos Inlercssados nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sala da CPL.
Rua José Matins, 31, Centro, Riacho dc Santo Anlonio - PB,

Riacho dc Santo Antônio • PB, 24 dc Abril dc 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Prcgnciro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE CONVOCAÇÃO 2" CLAS.SIFICADü
PREGÃO PRESENCIALN" (10003/2020

O Município dc Riacho dc Santo Antônio - PB. através da Prcgncira, toma público aos interessados.
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EDIÇÃO EXTRA - 28 DE ABRIL DE 2020

•: T ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYÈUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N"00088/2020-PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PMF (TAPA-BURACO)
NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2020 - PMBEX, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 00022/2020 - PMBEX

DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2.07
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 04.122.2002.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VIGÊNCIA: DE 28 DE ABRIL DE 2020 A 23 DE MAIO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - CNPJ 08.924.581 /OOO1 -60

CONTRATADO: R.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.270.857/0001-82
VALOR: R$ 1.448.767,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL,
SETECENTOS E SESSENTAE SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)


