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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PEllMANEN'rE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170117PP00003
LICITAÇÃO Nº. 00003/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N - POR DO SOL - CAJAZEIRAS - PB.
CEP: 58900-000 - Tel: (083) 3531-2534.
O órgão
doravante

Realizador

do

denominado

Certame

simplesmente

acima
ORC,

qualificado,
torna

público

inscrito
para

no

CNPJ

08.923.971/0001-15,

conhecimento de

quantos

possam

interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
'\'-..__

as

09: 00

horas

do

dia

06

de

Fevereiro de

2017

no

endereço

acima

indicado,

licitação

na

modalidade Pregão Presencial nº 00003/2017, tipo menor preço; tudo de acordo com este
instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem corno a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta para: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM lC - AR FRIO,
FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO
OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS D!S~ESAS
DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ..
1.0.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM lC - AR FRIO,
FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO
OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS
DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ..
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1. 3 .A contratação acima descrita,
que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetuação de compra para suprir demanda
especifica - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM lC - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS
OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE
VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO. -, considerada oportuna e imprescindível, bem
como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à max1rn1zação dos
recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratameni::c dif;.:,r-<;;n.-~ia.Jr.
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das dispc1s:.>-~.s
contidas nos Arts. 47, da Lei Complementar nº 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos
incisos I e II, do Art. 48, corno também, não ser viável estabelecer a cota definida no inciso
III, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações
previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto,
assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do
Capitulo V, Seção única, da LC nº. 123/2006.
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 09: 00
horas do dia 06 de Fevereiro de 2017, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento.
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos
envelopes.
2.2.Informaçôes ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 07:00 as 13:00 horas.

2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclar~~

ou providências,

referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por )~~~rito

-'"éZ"'\

E_\

dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis· antes da dftfa-·;~-~~ada
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as prop~~tas, noS~;
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Avenid~0,-CO'rone-J..~ .!:!:/
"/.
~'
Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB.
':<",
,r.:j;:/
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Eàre~é
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFER~NCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório será feita junto ao Pregoeiro, e quando for o caso,
mediante o recolhimento da quantia abaixo indicada, correspondente ao custo de reprodução
gráfica dos elementos: fornecido gratuitamente.
4.0.DO SUPORTE LEGAL
4 .1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n °. 10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº. 009/2006, de 05 de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição.
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8. 666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 10 (dez) dias
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2017, considerado da data de sua assinatura;
5. 3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

'--

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6 .1. Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados,
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação
neste
certame
é
aberta
a
quaisquer
interessados,
inclusive
as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6. 4.0s licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal
com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço
constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Emídio Diniz Batista.
Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não
serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
6. 5. Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subenteridido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7 .1. O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7. 2 .1. Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investi~

7. 2. 2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular .?, \J~\Síff~ º<constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, 1 ·;!firmar
\e>
1
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demà-JS ' a-t-e-s...pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da \êhi.presa,
:;:J
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuraÇ:.~9. seja ~.J':..~,/
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
'~'/
7. 2. 3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto.
7 .3.Estes documentos deverão ser apresentados
antes do início da sessão pública
em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento imPedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestarse nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes,
declarações e outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma defi~:da r.e~~~
instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por inte~médio do ~~
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos enveiopes, a
seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da
sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante,
apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a
documentação relacionada nos itens 7. 5 .1, 7. 5. 2 e 7. 5. 3 deverá ser apresentada dentro do
envelope Proposta de Preços.
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8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em Ol(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:
8. 2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I - , em papel timbrado da empresa quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca
e/ou modelo e outras caracteristicas se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes
critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.

8. 7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços

uni tá rios

para

um rr:esmo

/ 0 'A\CIPAl -.... ...

pr,i'~"'f:Y:::

serviço, prevalecerá o de menor valor.

8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe

.!~t ~'~ --

fW

~,.·_:º('2'

r. \

Apoi~~J

decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de. medida utilizada, observada \~""'"-ctev-iàa- ~"!:/
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá 'Q~. valor.r';))-1.
corrigido.
~~
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
8 .10. É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitações para aquisiçao de mercadorias o participante indicará a or~gem dos
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.
9.0.DA HABILITAÇÃO
9 .1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresen!:arJc,E
(urna) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no an··..'":'c-sc;:

"':T

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00003/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.3.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se
encontra, bem corno apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. No caso de empresas obrigadas a
apresentarem escrituração contábil por meio do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
não será obrigatório a indicação do número das folhas do livro diário, do qua'-- ""'
demonstrações contábeis estiverem sido transcritas. Tais empresas, deverão aprese::ta.r 1 ":ôn.i:·,,::,:c·.:
a)Recibo de entrega de escrituração digital; b) Requerimento de Autent.icaçào d'-'! Li'lr-:> ~1:;;:.':-:::;
c) Termo de autenticação de livro digital; d) Termo de abertura e encerramento; d) Balariço
Patrimonial; e) Demonstração do Resultado do Exercício. As demonstrações referidas nas alíneas
"d e "eu, são as emitidas por meio de relatório gerado pelo SPED. Todos os documentos devem
estar assinados pelo responsável pela empresa e pelo contador.
9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal
certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
9. 2. 6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual
9.2.7.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
9. 2. 9. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7 º, Inciso XXXI II 1 da
Constituição Federal
Art. 27, Inciso V, da Lei 8. 666/93; de superveniência de fc;::.:,
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas ,:::-:;
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9. 2 .10. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante
9. 2 .11.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
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9.3.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial,

quando

for o caso.

Estando

per~te

legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de vali~~>..
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma forrnali~i'.ie que~~\

visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, n.ào inabftirt.a~:á ~- ~-\
licitante.
\S
.~1
9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias de~'f':dc1!uE.1t8
$-'/
-.."";y
..t,. '
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Eq~.pe de."'..,,,./
Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentõ-s--àe-'

habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irao passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item.
10. 2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2º, da Lei Federal 8.666/93, a
classificação se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10. 4. Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em q:_,~
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10. 5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10. 5. 2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10. 5. 3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porce.
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reuniao um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da reunia o, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11. 4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação.
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes qu~ e;:-:.;::;r,ir:;;:.:,..,
documentação neles contidas.
11. 7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos
as cbse~ v-::-:·,~..,,..c,;
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação
inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11. 8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9. Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulado~a
<.;;

·r1PA.
maioi,ptêçof
~

sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de
D~
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Es ..a- _etapa Ç \
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos t:ç~b'a.'l-hos-;-- ~I
a critério do Pregoeiro.
\:;.
!!}I
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor ot,&o/do, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance ~
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço,
será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
instrumento convocatório,
o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o
respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursa!, quando
for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
apuração de urna proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigidei para efeio::o d""
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15. 2 .Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

_,.f!J

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da
Lei
8. 666/93,
o
mesmo
será
desconsiderado.
Esta
ocorrência
não
desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado !'"'!·~'
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
13.0.DOS RECURSOS

13 .1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo ti vadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal nº.
10.520.

13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. 3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13. 4. Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
13. 5 .O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro,
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 07:00 as 13:00
horas, exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro Cajazeiras - PB.
14.0.DA HOMOLOGAÇÂO E ADJUDICAÇÂO

14.1.Concluído
a
fase
competitiva,
ordenada
às
propostas
apresentadas,
analisada
a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpost.':'~· !".~ :r~.::":1~,o,
:-,
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos traba~l:cs .. :--;-.~·~:::: ~·;:··
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elernen: .is ~-·:r.st:t ,, ~,
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando I.:..i::
caso.
14. 2 .A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos ~tes.
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15.0.DO CONTRATO

' .:.' . ~~
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15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocat..t;;,
Mtl para, - ,,..~~i
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, \~zsl.ic!!. ,:?;")(..,'
'
r.~• /
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modai:~aces
..,,-..,,..
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma definida ~
1
/

referida Lei.

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta,

o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido

como vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da
Lei 8. 666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16 .1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União,
Estados,
Distrito Federal ou Municípios e,
será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% {dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

"'--

17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
específica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qu~lidade e ou:: r,.:i:;;
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes,
e consequente aceitação.
18.0.DO PAGAMENTO

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

19.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
§§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
19. 2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso ! : , P..l i !'"!e-:.: .. , '."i;
Lei 8. 666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contra~_acio.

Art. 65,

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.

e/ou

apresentação

de

~\)\..\\~.ll-'-4l ~

docum~~açao
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20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá rep:d~J;entar
.:f::.J
mais de uma Licitante.
\~
$/
20. 3 .A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse p1lJS.lico .s~/
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte~
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devida:-r."."r::<?
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licita~~º sb: ~:·

da
convocação,
ficam
transferidos
declaradas
feriado,
e
não
havendo
ratificação
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente
previstos.
20. 5.0correndo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20. 6.0s preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20. 9. Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.10.As certidões terão validade de 60(sessenta dias) após a data de sua expedição, salvo se
outra estiver expressamente indicada, datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de
abertura da sessão pública, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente
expedidor
20.11.0bs.: não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade
é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica e
declarações
20. 12. Este instrumento convocatório e todos os seus elementos consti tu ti vos,
estão
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.
20.13.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20 .14. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 19 de Janeiro de 2017.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017

TERMO DE

REFER~NCIA

- ESPECIFICAÇÕES

1. O .DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM lC
AR FRIO,
FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO
OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS
DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ..
2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessarios para viabilizar a contratação em tela. As
características e especificações do objeto ora licitado são:
,__c_o_D_I_GO_-+---~-----~--~--º_I_SC_R_IMI
__NA_ÇA~--º----------------+-UN_I_D_AD_E-+~Q~U_AN_~~EAD~_!
1

AQUISIÇÃO

DE

EMULSÃO

ASFALTICA

RM

lC

-

AR

FRIO,

FORNECIDO

DE

FORMA!

TON

200

'-----~P_ARCEL~~!:!. ____CONFORME ~OLICI_'.!'AÇ~O DA ~-~-~~~-~!'.~!?> DE INFRAESTRUTURA.

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

civil,

tributária e trabalhista, bem corno por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações,
deteriorações,
imperfeições
ou
quaisquer
irregularidades
discrepantes
às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da
Lei
8. 666/93,
o
mesmo
será
desconsiderado.
Esta
ocorrência
não
desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste
anexo.
5.0.MODELO DA PROPOSTA

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

NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS
DISPESAS DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N' 00003/2017

PROPOSTA
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM lC - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS
IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE
VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ..
PROPONENTE:
\'"-

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
j CODIGO
!

1

DISCRIMINAÇÃO

--+=CA=/MODE!-~.- ~;!=P~!:'.._Lg~~_'!_IDADJll :P,"uNITARJ:Q-:-p~QT.ii

,AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLT!EÃ----fi:M-lc -'
iAR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA,
'1CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE;

INFRAESTRUTURA.

TON

-~---

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

Responsável
CNPJ

200
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀo
ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
MODELOS DE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal,

Lei 9.854,

de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em

seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qt.:alific·ac,-.~,
declara não haver,
até
a
presente
data,
fato
impeditivo
no
que
,-J.::::
r1?.:3P·".:." _
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou esr.a,::•:
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

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

cláusulas

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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

do

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPONENTE:
CNPJ:
4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.
(identificação completa do representante do licitante),
corno representante devidamente
constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial nº
00003/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00003/2017 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato do Pregão Presencial n ° 00003/2017, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº
00003/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017 quanto a participar
ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00003/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00003/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 00003/2017
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Cajazeiras antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e
poderes e informações para firmá-la.

da extensão desta

declaração e

que

detém plenos

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPONENTE
CNPJ
1.0 -

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art.

4°,

Inciso VII,

da

Lei

10.520/02.
o proponente acima qualificado,

declara,

em conformidade com o disposto no Art.

4 °,

Inciso

VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.
Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

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

.,
~

•
-

.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO r:v - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº: .... /2017-CPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS E ......... , PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo

presente

instrumento

particular

de

contrato,

de

um

lado

Prefeitura

Municipal

de

Cajazeiras - Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ nº
08.923.971/0001-15, neste ato representada pelo Prefeito Jose Aldemir Meiri.?les .:le ..:..lrr."?i'~i::,
1

Brasileiro, Casado, Medico, residente e domiciliado na Emídio Assis, ll'~
'~.'asa
:·:~,:
Cecília - Cajazeiras - PB, CPF nº 091. 718.434-34, Carteira de Identidade n~' lj7 .1S·6 SS?/F3,,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado . . . . . . . . .
..... .. ..
. ....... .

......... - ... , CNPJ nº ......... , neste ato representado por .... residente e domiciliado na
.... , . . . . . . . . .
.........
.........
.........
. .. , CPF nº ......... , Carteira de
Identidade nº .... , doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666,
alterações posteriores, bem corno a Lei Complementar nº 123,
alterada.

nº 00003/2017, processada nos
Municipal nº. 009/2006, de 05
de 21 de junho de 1993 e suas
de 14 de dezembro de 2006,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFÁLTICA RM lC - AR FRIO, FORNECIDO
DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO OFERTADO
ESTAO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS
DECORRENTE DO FORNECIMENTO QUE VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ..
O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial nº 00003/2017 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ...

( ... ).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 10 (dez) dias

\)i;:<\CIPA.t D

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício fi *Ceiro
de 2017, considerado da data de sua assinatura.
/f~1;.

~

~~-\

\S -·--- .!:.J

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
\~----~$/
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo '&.rn as ."~/
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contrei'.::0Fl(-;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade deis
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

"------/

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a
Executar devidamente o fornecimento descri to na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem corno por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e
Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objBtC' d"':.~: to::, ::·:.s:: :::-:::-~:-"': ~ ,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes ass1..:rr.1..Jas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o

disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d
simultaneamente, qualquer das p~:-,ó:i:L'l.:i..:··'
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato,
Cajazeiras.

as partes elegem o Foro da Comarca de

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

... de ............... de 2017.

PELO CONTRATANTE

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

091.718.434-34
PELO CONTRATADO

Geral
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Intolerância religiosa
Livro traz crimes e religiosos cobram do governo
fOTc-.r.,,...,.

lsabela Vieira
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Hã mais de um ano, uma
menina de 11 anos, pratl·

,J~~~~~~i.~1h~~J_é'~fiWit~~

cante do candomblé, no Rio
de Janeiro, ficou conhecida
após ter sido apedrejada
na cabeça e Insultada por
homens que portavam B!·

··-·~!.:--.' .oe. acor'dp:_,~oi:n' Y.m··: J,ntolerfn_da;~. : f~.flg.losa.;·

\i:lóS;}Ofoaíi.iÍá:cfo~fe~.ii;â~!;: ~()ino':~·.Crirr)e,• :,dei)bis~, -

bilas e que, supostamente,

·;·:P,úbli~~rq;'.: ::~.J_li3~.~!a·7::,'.; :arrii:>liar ·medidas, :.edu7
'.'.w~':=_lliariií:_dos·. Santos,., ' cativas~.-. afirmou." IVa·
-·doUtoràndo -.l em his'/ nfr·defende a aplicação
tó'ria .coniparada. pela universal da Lei 10.639,
. LFf:RJ :e.·int~r,locutor da que obriga o ensino da
CCIR; o .énfrentamento história e culturas afri, à· :~iscrimin·ação _exJge canas e afro-brasileiras
.respostaS.:d9.-. E.xecutivo nas escolas.
federal;eStaduàl e mu··
uEssa é a única sal'. nidpal; JegisJâtiVos e da para entender as.ou1- · do-Judiciário, co·mo de· tras culturas e respeitar
terminam acordos· iri- o próximo. Porém, essa
:ternacioii<lis ratificados lei tem dificuldade de
pelo·S.~êisi_l'i!'O'·Estatuto andar porque sofre
-:da: Desigualdade Ra- grande persegui~ão de
_cial;.de 20_10, ~Primei- neopentecostais e de
~o-:;.tem·g~~ :ti.~~'.:c~~·~ racistasn, afirmou.

pertencem a seitas cristãs
evangéllcas ou neopente·

costais. Mais recentemente,
no último sábado (14), um
homem foi detido por de·
predar santos da Catedral

São João Batista. em N!teróf.
Casos de intolerância
religiosa como esses que
culminaram em ofensas,
agressões e depredações
crescem ano a ano e exigem
uma ação coordenada do
Poder Público.
Essa é a conclusão da
publicação lntolerã11cia ReligiDsa no Brasil - Relatório
e Balanço, lançado esta se·
mana, às vésperas do Ola
Nacional de Combate à ln·
tolerância Religiosa, lembrado no último dia 21.
O estudo foi coorde·
nado pelo [,aboracório de
Hist6ria das Experiências
Religiosas da Universidade
Federal do Rio de janelrc
(UFRJ) em parceria com o
Centro de Articu!aç;Jo das
Populações Marginali:ta·
das (Ceap) e a Cnmlssão de
Combate à lntolerãnc!a Religiosa (CC!R)- formada por
representantes de várias
crenps, do Ministério Público, do Tribuna! de Justiça
do Rio e da Polkla Civil. Em

Após os adeptos de reOgfães africanas, muçulmanos tambím sofrem com a lntolerãnda
mais de 160 páginas, a pu·
bllcação reúne números de
denúncias compilados por
serviços de governo como o
Disque 100 Direitos Huma·
nos, artigos clent!flcos com
diagnóstico do problema no
Pais e uma proposta de plano nacional para enfrentar o
problema.
No !nlc!o de 2016, um
documento com esse teor
comep;iu a ser articulado
pela Secretaria Especial
de Promoção da Igualdade
Racial (Sepplr), hoje vincu·
!ada ao Ministério da just!·
ça, mas não foi concluldn.

.. -.................
o..C---.-..-.-.
.

Entre 2001 e 2015, o Pais
registrou 697 casos de ln·
to!erãncla religiosa. Depo!s
de atingir um pico em 2013,
com 201 episódios, o número quase dobrou de 2014
para 201S, passando de 149
casos para 223.
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Nos anos de
2014 e 20IS,
episódios quase
dobraram diante
do periodo
anterior
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da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos
da Secretaria de Direitos Humal'los e Assistência Social.
Os nümeros des·
toam dos demais estados do Brasil. Apenas cinco denúncias
de lslamofobia foram
feitas à Secretaria de
Direitos Humanos da
Presidência da Repú·
b!ica, em 2015.
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Insultos, cusparadas, pedradas e ameaças de morte são ai·
gumas das denúncias
de agressões contra
muçulmanos no Rio
de Janeiro. Depois dos
adeptos das religiões
de matriz africana, os
seguidores do Islã s:lo
os que mais sofrem
com a intolerância
religiosa, segundo o
Centro de Promoção
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Insultos a muçulmanos"

analisados na publicaçãn. O
documento também aponta
que vizinhos, professores
e familiares estão entre os
agressores mais cnmuns.

Amíllses
Alguns relatos, como
o da menina de 11 anos
agredida no Rio, de crian·
ças judias ofendidas em um
clube na Zona Sul carioca e
de uma mulher muçulma·
na apedrejad;i na perna, na
periferia de São Paulo, são
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~ Diário Oficial

João Pessoa· Terça-feira, 24 de Janeiro de 2017

Prefeitura Municipal
de Cajazelras

1...
--------•

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº 0000212017
Toma pilb!ico quefurárcalizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada naAvcnidaJoca Claudino, S/N • Por do Sol - Oijazeiras -PB, às 13:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2017, licitação modalidade
Prcg5o Prescnci:i.1, do tipo menor preço, visando fonm1r Sistema de Registro de Preços para contratações
futuras, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE Gt:NEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL
DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS PARA ATENDERA DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E RECURSOS PRÓPRIOS .• Recun;os: pn:vistos no orçamento vigente. Fundam..:nto legal: L!i Fcd,..,ral n" 10.520/02 e Decreto Municipal
n" 009/2006. lnfonnações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: l083) 3531-2534.
Email: cplprcfcituracajazeirns@gmail.com
Edital: http:lltmnsparencia.c:ijuzeims.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras - PB, ! 8 de Jandro de 2017
EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALNº 00006/2017
Torna público que fará realizar atravês do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca
C!audino, S/N • Por do Sol - Cajazeiras - PB, as 12:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2017, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO EM FORMA PARCELADA,
DE ACORDO COM A NECESSIDADE APRESENTADA DE AGUA, GÁS E SUAS RECARGAS,
AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS BEM
COMO TODAS SUAS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal rf 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00
horas dos dias üteis, no endef'C\":o supracitado.
Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefcituracajazciras@gmail.com
Edital: http://transpareneia.eajazeiras.pb.gov.br/editaisl
Cajazeiras - PB, 20 de Janeiro de 2017
EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017
Torna pÍlblico que lànl realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av1mida Joca
Claudino, S/N - Por do Sol • Cajazeiras - PB, às l 0:00 horas do dia 06 de Fevi:reiro di: 2017, licitação
modalidade Pregão Presencia!, do tipo menor preço, p.irn: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA
DE JNFRAESTRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL OE CAJAZEIRAS .. Recursos: previstos
no orç.imento vigente. Fundamento !cga[: Lei Feder.li n" 10.520/02 e Decreto Municipal n" 009/2006.
Info''"'lçõcs: no horJ.rio das 07:00 as 13:00 boms dos dias úteis, no endereço supracitad1J.
Te.
: (083) 3531-2534.
Erik._ .;pJprcfoituracajnzciras@grnail.com
Edital: http://transparcncia.cajazeiras.pb.gov.br/editaisl
Cajazeiras - PB, 19 de Janeiro de 2017
EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial

Claudino, S/N - Por do Sol • Cajazciras - PB, as 09:00 bor.1s do dia 07 de Fevereiro de 20 J 7, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, paro: Contratação de pessoa tisica ou jurídica para a
execução dos serviços em gesso para atividades de manutençiio, modificaçiio, implantação de divisórias
e aplicação de forro de gesso cm prédios públicos ligados as seguintes secretarias: PLANEJAMENTO,
EDUCAÇÃO, POLITICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, INFRA.-ES·
TRUTURA, GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, FAZENDA, PROCURADORIA GERAL E
CONTROLE INTERNO e demais secretarias que a caso necessite.. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações:
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias ütcis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-2534. Email: cplprefoituracajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazciras.pb.gov.br/editais/
Cajazciras. PB, 23 de Janeiro de 2017
EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nu 0000512017
Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, scdi;ida n;i Avenida Joca
Claudino, S/N - Por do Sol. Citjazeirns - PB, ãs 11 :00 boms do di:1 06 de Fevo;:;~iro d~ 2017. li,·1t;1~·;1o
moda!idad..: f'l\!g:io Prc~cn..:ial, do tipo mc•nor pn:~o. parn: SERYJ(O DE !r->ST.A,LAÇÃU. DESI~ TALA·
ÇÃO. REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APARELHOS DE .A.H ( 'O\JDICIOí">ADll TIPO Sl'LIT DF
DIVERSAS POTENC"!AS.GELADE!RA. FREEZER.GELÁGL:A. BF.l:lEDULiRu E Et,JL'IP,.\ \lE:\.HJ..,,
AFINS, ATENDO A DEMANDA DAS J)!VERSAS SECRETARIAS DO Ml'NlCÍPIO DE CA.IAZt:I·
RAS .. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legíll: Lei Federal nº 10.520102 t' Decri:1,1
Municipal nº 00912006. Informações: nu horário das 07:00 as ! 3:00 horns d1Js dias úteis, no endereç11
supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. Email: cplprefoituracajazciras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Caj:izeiras. PB, 19 de Jnneiro de 2017
EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal
de lblara

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE !BIARA
INEXIGIBILIDADE N" 00001/2017
TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 13, incisos II e V, cwnul:ido com o art. 25, inciso II, todos da Lei
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através da empresa REMJGIO JUNIOR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADYOCAC'IA, cadastrada no CNPJ n" 25.135.15!/000!-88, com <:scritório na Ru:i
Prof. Marg:irid:i Remígio Loureiro, s/n", nn Cidad<: do;: Pinncó - PB. reconho;:c<:u 4u<: a empre,:i ncn11;1.
pnra pri:stur os serviços dt: assi:ssoriu i: consLlltori:1 juridic:.i nu, :nos administr•llil'os do Gab111<:1<: c1,1
Pn::feit() o;: St"trt'tarius municipais, nu valor de RS 4.700,(JO {qunin> mil" sd<=c~nh•s r"J1s). mo:n.,~I
RATIFICAÇÃO: Rutifieo u rm:s<:ntt: lnt:Xigibilid;ide de Liót.i~;iu. de acurdo cum o pufo;:e~r du A<.h'ugadu
!binm • PB. L"lll 17 de janeiro o.[,• 2017
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de São José da Lagoa Tapada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003/2017
Toma público que fará realizar atravês do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca
Claudino, S/N ·Por do Sol - Cajazciras • PB, às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2017, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EMULSÃOASFÁLTICA
RM IC - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PREÇO OFERTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS
IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTRAS DISPESAS DECORRENTE
DO FORNECIMENTO QUE VENHAM lNCTDJR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento lega!: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 00912006. lufonnações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias ú.teis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefcituracajazeiras@gmail.com
Edita!: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras • PB, 19 de Jarieiro de 2017
EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N~ 00007/2017
Toma público que rara realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSt DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diârio e parcelado de gêneros alimentícios destinado
a atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PS. Local
e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54. Centro. São José da Lagoa
Tapada· PB, às 08hOOmin horas do dia 06 de Fevereiro de 2017.
São José da Lagoa Tapada - PB, 23 de Janeiro de 2017
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE
Prl!gociro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSt DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 0001012017
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento 1liário e parcelado de 111<itenal de Jimpcia dcstin;id11
a atender as necessidades de diversas secretarias do município de S;fo Josê da Lagoa Tapach1-PB. Lucal
e Data: Nasala de Reuniões da CPL. Rua Frnncisca Tomaz da Si!v~. nv 54 -Centro. São Josi: da L;1gm1
Tapada - PB, âs 10:00 horas do dia 06 de Fevereiro de :!017.
São José da Lagoa Tapada - PB. 23 de Jm1i:iro do;: 2017
JOÃO JUCELIO SILVA 00 VALE
Pregoeiro Oficial

