
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
me O Presidente e a Comissão Permanente de Licitação foram designadas através da Portaria n° 929 de 0101.2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022 - CPL/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 
Tomada de Preços n° 00009/2022 

CONTRATO N° 04601/2022 

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO 
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO N° 306/2022, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB E A 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB), 
QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABACEIRAS, E A EMPRESA JAILSON 
BATISTA DOS SANTOS 

Aos Décimo quarto dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois 
(14/09/2022), na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, compareceram, de um lado, o 
município de Cabaceiras — CNPJ N° 08.702.862/0001-78, neste ato representado pelo 
Senhor TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, brasileiro, casado, agricultor, portador da 
Cédula de Identidade Civil n°2.999.863 — SSP/PB, e do CPF n°052.891.034-57. residente e 
domiciliado no sítio Alto da Boa Vista na Zona Rural do município de Cabaceiras PB — CEP 
58.480-000, Prefeito Constitucional, e tendo em vista o disposto no Artigo 61, da Lei n° 8.666 
de 21 de Junho de 1993, em sequência denominada simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado, a empresa JAILSON BATISTA DOS SANTOS - RUA JOSE DE FARIAS MACIEL, 
100 - BELA VISTA - BOQUEIRAO - PB, CNPJ n° 16.707.246/0001-38, neste ato 
representado por Jailson Batista dos Santos, Empresário, residente e domiciliado na Rua 
Argemiro Nunes Araujo, 06, Centro - Cabaceiras - PB, CPF n° 854.396.064-91, Carteira de 
Identidade n° 1.641.867 SSP/PB, daqui por diante denominada simplesmente 
CONTRATADA. 

Tem, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, elaborado 
de acordo com minuta examinada pela Assessoria Jurídica do município, do disposto no 
Parágrafo Único do Artigo 38, da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações, 
doravante denominada Lei n° 8.666/93, combinado com o Artigo 12, Inciso IV e Artigo 13, da 
Lei Complementar n°73, de 10 de Fevereiro de 1993, um INSTRUMENTO DE CONTRATO 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 306/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CABACEIRAS-PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB), conforme detalhamento no Anexo I do Edital, os 
quais ficam fazendo partes integrantes deste, observada as disposições da Lei n° 8.666/93; 
e demais legislações aplicáveis ao caso, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 
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O presente instrumento de Contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE 
AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 
306/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB E A SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB), 
conforme detalhamento no Anexo I do Edital, os quais ficam fazendo partes integrantes 
deste Contrato, no regime de execução por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, a ser 
construída no município de Cabaceiras PB, com fornecimento total de materiais e mão de 
obra, conforme detalhamento constante do Projeto Básico Completo — Anexo I do Edital da 
TOMADA DE PREÇOS N° 00009/2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR — A presente 
contratação obedecerá ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como ás 
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, e que, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato: TOMADA DE PREÇOS 
N° 00009/2022, Planilhas Orçamentárias — Quadro acompanhamento de todos os desenhos 
com LEGENDA/IMPLANTAÇÃO — Resumo Orçamentário — Cronograma Físico-Financeiro 
da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 306/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CABACEIRAS-PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAíBA (SEECT/PB), conforme detalhamento no Anexo I do Edital. 

a) Os serviços a serem executados compreendem mão de obra, material, ferramentas 
e equipamentos necessários para que todos os serviços sejam desenvolvidos com qualidade 
e segurança fornecidos pela CONTRATADA, sob sua única responsabilidade. 

b) Documentos de habilitação e de proposta de preço apresentadas pela 
CONTRATADA na TOMADA DE PREÇOS N° 00009/2022, em 18 de agosto de 2022, 
todos assinados ou rubricados pela CONTRATANTE; 

c) Normas, Instruções e Regulamentos baixados pelo Município de Cabaceiras PB, 
pelos seus setores competentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A LICITAÇÃO — Os serviços ora contratados foram objeto de 
licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços n° 00009/2022. cujo aviso foi publicado 
com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, no Diário Oficial da União, Diário Oficial do 
Estado e Diário Oficial da FAMUP 

2. — CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

2.1. O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato (prazo 
da obra) será de até 08 (oito) meses (prazo constante da proposta da licitante vencedora), 
e terá como termo inicial o 15° dia após a data da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério 
da administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no Parágrafo Primeiro do 
Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado 
autoridade competente. 
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3. — CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA: 

3.1. O presente Contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura 
deste Instrumento de Contrato e terá vigência de 12 (DOZE) MESES contados a partir da 
assinatura do mesmo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O prazo de vigência do presente contrato poderá ser 
prorrogado, a critério da administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no 
Parágrafo Primeiro do Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente autuado em processo 
próprio e aprovado pela autoridade competente. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DA GARANTIA: 

4.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 
assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 
CONTRATADA prestou garantia em favor da CONTRATANTE, na modalidade APÓLICE no 
valor de R$ 60.972,43 (Sessenta mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e 
três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do calor do contrato, conforme 
previsto em Edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — REPOSIÇÃO DA GARANTIA — se o valor da garantia for 
utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em pagamento de multa que lhe tenha 
sido aplicada, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da data em que tiver sido notificada da imposição de tal sanção. 

PRÁGRAFO SEGUNDO — RESPONSÁVEL PELA GARANTIA — A garantia ficará 
sob a responsabilidade e à ordem da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — No caso de alteração contratual com acréscimo do valor 
original, a CONTRATADA deverá apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia 
complementar correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a 
garantia original por outra correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor do contrato. 
Na hipótese de prorrogação do prazo de execução, a CONTRATANTE deverá apresentar 
prorrogação do prazo de validade da garantia. 

PARÁGRAFO QUARTO — Após o cumprimento fiel e integral desta contratação e seu 
objeto recebido definitivamente, a garantia prestada será liberada ou restituída, caso não 
tenha sido utilizada conforme os casos apontados nos Artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

5.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da 
CONTRATANTE especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de 
portaria, doravante denominada Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado por empr 
especializada a ser contratada para esse fim. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA deverá, observado o Cronograma 
Físico-Financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a data prevista para o 
encerramento dos serviços relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da conclusão 
dos serviços, por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante 
recibo e acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados, informando as 
etapas concluídas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Uma etapa será considerada efetivamente concluída 
quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 
estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato. Não será 
considerado como serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no 
canteiro de trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Nos 05 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao 
recebimento da notificação de que trata o Parágrafo Primeiro, o Fiscal do Contrato vistoriará 
a obra e verificará se, na execução das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas 
as condições contratuais. Expirando o prazo para notificação, sem que esta ocorra, o Fiscal 
do Contrato efetuará a vistoria. 

PARÁGRAFO QUARTO — Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informará 
à CONTRATADA a aceitação das etapas e autorizará a emissão dos documentos de 
cobrança. 

PARÁGRAFO QUINTO — Em caso de alguns dos serviços não estarem em 
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato impugnará as respectivas etapas, 
descriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a 
CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e 
de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. À CONTRATADA caberá 
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente às etapas impugnadas a nova 
verificação do Fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO — A fiscalização será exercida no interesse da 
CONTRATRANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e propostos. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao 
fiel cumprimento do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem 
ônus para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO OITAVO — A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo 
ou em parte as etapas da obra ou serviços entregues, bem como os materiais utilizados, se 
em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos. 

PARÁGRAFO NONO — Mediante autorização do Fiscal do Contrato, poderão ser 
alteradas, em parte, as especificações, desde que os novos materiais a serem empreg d s 
sejam equivalentes em preço e qualidade aos especificados no Projeto Básico Com o e 
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sem que a alteração prejudique a estrutura, a segurança, a estética, a finalidade, o preço e o 
prazo de entrega da obra. 

PARÁGRAFO DÉCIMO — A alteração de especificações que resultar na utilização de 
material ou equipamento que desempenha idêntica função, mas não apresenta as mesmas 
características exigidas no Projeto Básico Completo, somente poderá ser autorizada pela 
autoridade contratante, com a correspondente compensação financeira para uma das partes 
e efetivada por meio de aditivo contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO — Findo o prazo contratual e caso a obra ainda 
não esteja concluída, o Fiscal do Contrato comunicará o fato à autoridade contratante, 
através de termo circunstanciado no qual discriminará os serviços não concluídos. Neste 
caso, a CONTRATADA estará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula 
Décima Terceira. 

6. — CLÁUSULA SEXTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

I. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços, dentro das normas deste contrato; 

II. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 

III. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
IV. Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA; 
V. Efetuar o pagamento da última fase após o recebimento provisório da obra; 
VI. Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e 

recebimento definitivo por parte da Comissão de Recebimento da Obra e; 
VII. Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo 

da obra; 
VIII. Aplicar as sanções administrativas contratuais. 

7. — CLÁUSULA SÉTIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. São obrigações da CONTRATADA as revistas no Edital, e ainda: 

I. Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da 
empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/PB; 

II. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matricula da obra no INSS e 
outras exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-
se por todos os ônus decorrentes; 

III. Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(ais) detentor(es) 
do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação; 

IV. Ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com 
formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um cle 
responsáveis técnicos pela execução da obra, que assuma perante a fiscalização 'Po 
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contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se 
torne necessária; 

V. Obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na forma exigida em 
normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças, aprovações, e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e 
obedecendo às leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e pagar, à sua 
custa, as multas porventura impostas por esses órgãos; 

VI. Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias do inicio do item a executar, a indicação da empresa ou profissional que 
pretenda subcontratar para executar serviços que exijam responsabilidade técnica, 
obrigatoriamente acompanhada da Certidão de Registro no CREA da empresa ou do 
profissional; 

VII. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho 
e incêndios; 

VIII. Efetuar às suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 

IX. Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, 
prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, 
mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens da União ou de propriedade de 
terceiros, durante a execução dos serviços; 

X. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, 
servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços; 

Xl. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições 
contidas na legislação especifica do trabalho; 

XII. Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho; 
XIII. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 

equipamento e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos; 
XIV. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 

CONTRATANTE para a perfeita execução da obra; 
XV. Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira 

mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e a 
regulamentação aplicável a cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da 
SEAP — Manual de Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição; 

XVI. Manter no local da obra, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de 
Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para 
derimir dúvidas quando for o caso. O referido diário, encadernado e contendo as 
informações relativas à obra, com folhas em três vias, das quais duas destacáveis serão 
fornecidas pela CONTRATADA; 

XVII. Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão 
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de 
Ocorrências"; 

XVIII. Retirar do local da obra qualquer empregado que não corresponder à confi4pa, 
ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta; 
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XIX. Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem 
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em 
razão de material ou da mão de obra; 

XX. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o 
Relatório de Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, 
incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada fase e, sempre que 
o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no 
transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços; 

XXI. Sempre que pretender aplicar material ou equipamento "similar" na execução 
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos 
para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não comprimento dos 
prazos previstos no contrato; 

XXII. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a 
cada uma das fases, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos à 
Seguridade Social, referentes ao do mês anterior; 

XXIII. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão da obra e indicar 
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo da obra; 

XXIV. Obter a Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, pagando os respectivos 
emolumentos e as taxas; 

XXV. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao termino da obra e antes do recebimento 
provisório, os seguintes documentos: 

a) Aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram 
modificações no decorrer da obra; 

b) aprovação da obra pelos concessionários públicos; 
c) documentos de garantia e manuais completo de instrução (instalação, manutenção, 

operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados na obra.

XXVI. Apresentar a Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa à matricula 
CEI da obra, antes do recebimento definitivo; 

XXVII. Aceitas, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os 
acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem 
necessários em razão de alterações do Projeto Básico Completo, em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor iniciam deste contrato; 

XXVIII. Os autores dos projetos deverão ceder, à CONTRATANTE, os direitos 
patrimoniais referentes aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o Artigo 111 
da Lei n° 8.666/93; 

XXIX. A CONTRATADA é a responsável pelos danos causados diretamente ao 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

XXX. A CONTRATADA ficará responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar 
da data final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos ou inconformidades 
apresentadas na obra, oriundos da execução dos trabalhos, conforme Art. 618 da Lei n° 
10.406/2002; 

XXXI. Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do pr 
previsto no caput desta cláusula, o MUNICIPIO notificará a CONTRATADA para que c 
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as inconformidades, sendo que no caso da mesma não cumprir o solicitado, o MUNIC010 
efetuará os consertos necessários e cobrará judicialmente os custos das correções, 
acrescidos da multa de 20% (vinte por cento). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Qualquer proposta de substituição de profissionais 
indicados durante a licitação para assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra 
somente será admitida por profissionais com experiência equivalente, devidamente 
comprovada, e dependerá de prévia aprovação do Fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual 
substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo 
para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos 
contratados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer 
documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e 
exclusiva da CONTRATADA. 

8. CLÁUSULA OITAVA — DO PREÇO: 

8.1. A CONTRATANTE pagará CONTRATADA, pela execução da obra objeto deste 
Contrato, o preço total global de R$ 1.219.448,63 (UM MILHÃO DUZENTOS E DEZENOVE 
MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), 
que incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão, e cujo pagamento será 
efetuado em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro e em 
conformidade com a Cláusula Décima Segunda deste Instrumento de Contrato. 

9. - CLÁUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO: 

9.1. Os preços contratuais serão reajustáveis anualmente sendo que para 
reajustamento das etapas da obra será adotada a seguinte fórmula -

lo 
Onde 

M=Vx1/ lo 

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

proposta 
lo = índice da data base da proposta 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Nos casos em que a data prevista para o reajustamento 
ocorrer durante o período de execução de uma etapa, o reajuste desta etapa será calculado 
pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois 
da data prevista para o reajustamento. 

PC General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 CNPJ ft2 : 08.702.862/0001-78. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
O Presidente e a Comissão Permanente de Licitação foram designadas através da Portaria n(--) 929 de 06.111.2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022 - CPL/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA 
Tomada  de Preços no 00009/2022 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo atraso atribuível à CONTRATADA, 
antecipação ou prorrogação na execução da obra, o reajuste obedecerá às seguintes 
condições: 

I. No caso de atraso: 

a) se os índices aumentarem prevalecerá àqueles vigentes nas datas previstas para a 
realização da etapa da obra; 

b) se os índices diminuírem prevalecerá àquelas vigentes nas datas em que a etapa 
da obra foi executada; 

II. No caso de antecipação, prevalecerão os índices vigentes nas datas em que a 
etapa da obra foi efetivamente executada. 

III. No caso de prorrogação regular, caso em que o cronograma de execução física 
deverá ser formulado e aprovado prevalecerá os índices vigentes nas novas datas previstas 
para a execução da obra. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — A concessão do reajuste de acordo com o Inciso I do 
Parágrafo anterior não eximirá a CONTRATADA das sanções contratuais cabíveis. 

PARÁGRAFO QUARTO — A posterior recuperação do atraso não ensejará a 
atualização dos índices no período em que ocorrer a mora. 

10. — CLÁUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão, 
no exercício de 2022: 

CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 306/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB); 
02.801 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15 122 1003 2028 Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos 
3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 

11 — CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA: 

11.1. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto nas 
alíneas "a" e "b", do Inciso I, do Artigo 73 e seus Parágrafos, da Lei n° 8.666/93, e será 
procedido da seguinte forma: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Concluída a obra, a CONTRATADA notificará a 
CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo, 
para a entrega e aceitação da obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO — Em até 15 (quinze) 
dias consecutivos após o recebimento da notificação mencionada no Parágrafo anterior ou 
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término do prazo de execução contratual, o Fiscal do Contrato efetuará vistoria da obra, para 
fins de recebimento provisório. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Uma vez verificado o cumprimento de todas as 
condições contratuais, o Fiscal do Contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o 
termo de recebimento Provisório, que será assinado pelas partes e encaminhado à 
autoridade contratante. 

PARÁGRAFO QUARTO — caso seja constatado o não cumprimento ou o 
cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará 
relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis. 

PARÁGRAFO QUINTO — À CONTRATADA caberá uma vez notificada, sanar as 
irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à 
nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções 
necessárias. 

PARÁGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO — Após o recebimento 
Provisório, a autoridade contratante designará a Comissão de Recebimento Definitivo, 
composta de engenheiros ou arquitetos habilitados, que será encarregada de vistoriar a obra 
para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas, e efetuar o 
Recebimento Definitivo em até 15 (quinze) dias consecutivos após o decurso do prazo de 
observação, que será de 45 (quarenta e cinco) dias. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — No caso do cumprimento total e adequado aos termos do 
contrato, a comissão receberá a obra definitivamente, lavrado o Termo de Recebimento 
Definitivo, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante. 

PARÁGRAFO OITAVO — No caso da vistoria constatar a ocorrência de vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a Comissão lavrará relatório de 
verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver 
constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias 
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte. 

PARÁGRAFO NONO — DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS — O 
Prefeito do Município, à vista do relatório Circunstanciado de que trata o Parágrafo anterior, 
deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das 
sanções cabíveis: 

a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a 
ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria; ou 

b) aceitar a obra com o abatimento no preço correspondente ao orçamento 
apresentado pela comissão, e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor 
do mencionado orçamento, notificar a CONTRATADA para pagamento da diferen no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO — O Termo de Recebimento Definitivo não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução da obra, cabendo-lhe sanar 
quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a 
sua responsabilidade na forma da lei. 

12.— CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, em 
moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária ou Cheque Nominal, em parcelas 
mensais, de acordo com o cronograma Físico-Financeiro e no valor correspondente ao 
somatório das etapas dos diversos itens efetivamente concluídos, segundo as aferições 
mensais efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa á última fase, o 
pagamento somente será efetuado após o Recebimento Provisório. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Cumprido o disposto no Parágrafo Quarto, Cláusula 
Quinta, a CONTRATADA emitirá a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documento de habitação e de proposta de preço e no 
próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro 
CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Na nota fiscal/fatura apresentada deverá estar destacada 
a parcela correspondente à mão de obra e o valor retido a título de contribuição 
previdenciária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Antes de qualquer pagamento deverá ser observada a 
comprovação da regularidade do cadastramento e da habilitação parcial no SICAF ou a 
CONTRATADA deve apresentar as certidões comprovando sua regularidade fiscal 
junto a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e apresentar a CNDT. Em caso de 
regularizar da CONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA para regularizar a sua situação junto aquele sistema no prazo de 30 (trinta) 
dias ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. O prazo 
citado poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração 

PARÁGRAFO QUARTO — Antes de qualquer pagamento será observada a 
comprovação por parte da CONTRATADA do recolhimento das contribuições sociais (FGTS 
e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencidas e referentes 
a todos os trabalhadores envolvidos na obra. 

PARÁGRAFO QUINTO — O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 15 
(quinze) dias após o recebimento, pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura 
acompanhada de todos os documentos exigidos. 

PARÁGRAFO SEXTO — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da 
CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de encargos moratórios a partir do dia 
subsequente ao do vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, devendo 
equivalente a: 
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a) um por cento no mês do vencimento calculados pro rata tempore-die, de forma 
não composta; 

b) a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia — SELIC, nos meses 
intermediários; 

c) um por cento no mês do pagamento, calculados pro rata tempore-die, de forma não 
composta. 

0" 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A seu critério, a CONTRATANTE poderá utilizar valores 
devidos à CONTRATADA, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dividas da 
mesma para com a CONTRATANTE, decorrentes de imposição de multa por violação de 
cláusulas do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO — Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os 
pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de serviço objeto 
desta licitação, conforme previsto na legislação em vigor. 

13. — CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DIREITO 
DE PETIÇÃO: 

13.1. No caso de inexecução parcial ou total do contrato. erro de execução imperfeita, 
mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida 
a prévia defesa: 

PRÁGRAFO PRIMEIRO: 

1. Advertência; 
II. Multas; 
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção. depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no Inciso anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — No processo de afticacão da sanção administrativa é 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — se o valor da multa não for pago ou depositado, será 
automaticamente descontado do valor da garantia prevista na Cláusula Quarta deste 
contrato, e, se necessário, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrádo 
administrativamente e/ou judicialmente. 
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13.2. O MUNICIPIO poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no 
Parágrafo Primeiro conforme: 

I. — ADVERTÊNCIA: que poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

a) descunnprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 
que não acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa 
moratória; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da entidade, independentemente da aplicação de multa 
moratória. 

II — MULTA: o MUNICÍPIO poderá aplicar à CONTRATADA multa moratória e multa por 
inexecução contratual: 

a) MULTA MORATÓRIA: a multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso 
injustificado, ou na execução em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos 
estipulados no Edital para os compromissos assumidos: 

a.1) A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido 
de atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o máximo de 05 (cinco) dias de 
atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à 
CONTRATADA a pena prevista no Inciso III. 

a.2) A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega 
em desacordo com as exigências do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após 02 
(duas) infrações e/ou 
após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a 
CONTRATADA a pena prevista no Inciso III. 

b) MULTA POR INEXECUÇAO CONTRATUAL: a multa por inexecução contratual 
poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre a respectiva fatura, 
acrescida de correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano. 

b.1) Em caso de inexecução parcial do contrato/fatura a multa será aplicada sobre o 
valor do respectivo inadimplemento. 

b.2) Além da multa, poderá ser aplicada a cobrança por prejuízos efetivamente 
sofridos, desde que restarem comprovados através de processo administrativo especial a 
relação de casualidade. 

b.3) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por 
culpa da CONTRATADA implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta, até o máximo de 05 (cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser 
rescindido o contrato e/ou imputada a CONTRATADA a pena prevista no Inciso III. 

III — SUSPENSÃO: a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Munici 
de CABACEIRAS/PB destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execu 
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do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses e pelos 
seguintes períodos: 

a) Por 06 (seis) meses: 

a.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado 
prejuízo ao MUNICÍPIO. 

a.2) Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de 
advertência. 

b) Por 01 (um) ano: 

b.1) na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela licitante visando frustrar seus 
objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo 
procedimento licitatório. 

b.2) Recusar-se a assinar o termo de Contrato e retirar a Nota de Empenho dentro do 
prazo estabelecido. 

c) Por 02 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

c.1) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornece-las inadequadamente; 
c.2) Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao MUNICÍPIO, ensejando a 

rescisão do contrato; 
c.3) Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 

ao recolhimento de quaisquer tributos; 
c.4) Apresentar ao MUNICÍPIO qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte, para participar da licitação; 
c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar 

com o MUNICÍPIO. 

IV — DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: a declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública será proposta se anteriormente for constatada uma 
das seguintes hipóteses: 

a) Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo do MUNICÍPIO; 
b) Evidência de atuação com interesses escusos; 
c) Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades. 

§ 1° - Ocorrendo às situações acima expostas, o MUNICÍPIO poderá aplicar a 
Declaração de lnidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administração Pública, 
enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até seja promovida a 
reabilitação perante o Município, que será concedida após 02 (dois) anos de sua aplicaçã 
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§ 2° - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), 
além da perda desta, responderá à CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO ou cobrada judicialmente. 

§ 3° - As sanções previstas nos Incisos I , III e IV poderão ser aplicadas juntamente 
com o Inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

§ 4° - A sanção prevista no Inciso IV desta Cláusula é da competência exclusiva do 
Secretário Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

§ 5° - As sanções previstas nos Incisos III e IV desta cláusula poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 
8.666/93: 

I — Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II — Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III — Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

§ 6° - As penalidades previstas neste contrato poderão ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis. 

§ 7° - Constituem motivos para rescisão contratual: 

I — O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II — O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 
III — A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

IV — O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V — A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 
VI — A subcontratação total do seu objeto, a associação do CONTRATADO cm 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação; 

VII — O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII — O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 
do Art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

IX — A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X — A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 
XII — Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimen 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
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subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

XIII — A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo Único — Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

XIV — Descumprimento do dispositivo no Inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

§ 8° - Não será permitida subempreitada, sendo causa para rescisão contratual, 
exceto em casos excepcionais previamente autorizados. 

13.3. Além das penalidades previstas no Edital de licitação e neste contrato, o 
MUNICÍPIO poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no Art. 87 da lei de 
Licitações. 

PARÁGRAFO QUARTO — Na execução do contrato, cabe recurso, representação ou 
pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei 
n°8.666/93, na forma constante do Artigo 109 da referida Lei 

14. — CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO: 

14.1. Constituem motivo para a rescisão do contrato: 

1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 
III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade de conclusão da obra nos prazos estipulados; 
IV. O atraso injustificado do início da obra, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 
V. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI. A subcontratação total do seu objeto, a subcontratação de serviços não admitida 

no Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associação do contrato com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem corno fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA, e desde que prejudique a execução do contrato ou 
implique descumprimento ou violação, ainda que indireta das normas legais que disciplinam 
as licitações; 

VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do Par rafo 
Primeiro, do Art. 67, da Lei n° 8.666/93; 

IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X. A dissolução da sociedade; 
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XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde 
que prejudique a execução do contrato; 

XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qun: está subordinada a 
CONTRATANTE e exarada no processo administrativo a que se refere e presente contrato; 

XIII. A supressão, por parte da Administração, da obra acarretando modificações do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no Parágrafo Primeiro, do Artigo 65, da Lei 
n° 8.666/93; 

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Admin;stração, por prazo 
superior a 180 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perftirbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações :as sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurando à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração de correntes de obras já recebidas ou executadas, snlvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou go a, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

XVI. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes r materiais naturais 
especificadas no projeto; 

XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, reguin-r - ente comprovada 
impeditiva da execução do contrato; 

XVIII. O descumprimento do disposto no Inciso V do Artigo 27, da Lei n° 8.666/93, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO — Quanto à sua forma, 
a rescisão poderá ser: 

I. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a 
XII, XVII e XVIII desta Cláusula; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — RESCISÃO ADMINISTRATIVA C".' AMIGÁVEL — Nos 
casos de rescisão administrativa ou amigável de que tratam os Incisos I e II, do Parágrafo 
anterior, a rescisão será procedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito 
Municipal. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — RESCISÃO COM RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS - 
No caso de rescisão do contrato com base nos Incisos XII a XVII, sem .ue laja culpa d' 
CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comp - ;vades que e 
sofrido, tendo ainda direito a: 
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I. Devolução da garantia; 
II. Pagamentos devidos pela execução do contrato, no estado em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 
III. Pagamento do custo de desmobilização, conforme Parágrafo Segundo, do Artigo 

79 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO — CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 
POR INADIMPLÊNCIA CULPOSA — A rescisão de que tratam os Incisos I a XII e XVII desta 
Cláusula, desde que verificada negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATADA, 
acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sançe:- pre-istas na Lei n° 
8.666/93: 

I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado em qu2 se encontrar por ato 
próprio da Administração; 

II. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade, na f-rma prevista no 
Inciso V, do Artigo 58, da Lei n° 8.666/93; 

III. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos; 

IV. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite (J s prejuízos causados 
à Administração. 

PARÁGRAFO QUINTO — A aplicação das medidas previstas nos Incisos I e II do 
Parágrafo anterior fica a critério do Prefeito Municipal. 

PRÁGRAFO SEXTO — CONCORDATA — É permitido à CONT —.AWITE, no caso de 
concordata da CONTRATADA, manter o presente contrato, assYmindo o controle de 
determinadas atividades necessárias à execução da obra. 

15. — CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA NULIDADE DO CONTRATO: 

15.1. A declaração de nulidade do contrato administrativo retroativ-mente 
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, dever' ' prcduzir, al 'm de 
desconstituir os já produzidos, observando os preceitos constantes cos Artigos 49, 50 e 59 
da Lei n° 8.666/93. 

16.— CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DA REGULARIDADE FISCAL: 

16.1. A CONTRATADA encontra-se admitida e em situação regu ir no SICAF ou 
CRC (anexo X) do Processo de Tomada de Preços n° 00009/2022. 

17. — CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VALIDADE E DA EFICÁCIA: 

17.1. O presente contrato só terá validade depois de publicado, por extenso, 
"Diário Oficial", de conformidade com o disposto no parágrafo únicp o o 61, (.1 ! L 
8.666/93. 
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PARÁGRAFO ÚNICO — DA PUBLICAÇÃO - A publicação reurnida do Instrumento 
de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no DOM, será providenciada e custeada 
pela Administração, mediante remessa do texto do extrato a ser pulo!±•.ar'-) até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivam - te -o prazo de vinte 
dias contados da mencionada remessa. 

18. — CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO ARQUIVAMENTO: 

18.1. A CONTRATANTE manterá cópia deste Instrumento de n',-,nt-ato e dos Termos 
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo próprio, ur 2 emissão e por 
gestão orçamentária, à disposição dos órgãos de controle externo. 

19. — CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO 

19.1. Para derimir todas as questões oriundas do present rnr 
o Foro da Cidade de Cabaceiras Estado da Paraíba. 

19.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, er.i.re si, 
foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado confort 
(duas) vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e peft 
nomeadas, tendo sido arquivado em ordem cronológica na Pr 
Cabaceiras PB. 

Cabaceiras PB, 14 de setembro de 2022 

rek CONTRATANTE: 
PREFEITURÁ MUU1PAL DE CABACEIRAS 

Tiago Marcone Castro da Rocha 
Prefeito Co stitucional 

a -m-á competente 

ado e contratado, 
é assinado, em 02 

te :emunhas abaixo 
ei ira Municipal de 

CONTRATADA:  .61  f 
EMPRESA: JAILSO BATIS A DOS .". J1 06 

JAILSON BATISTA DOS SANTOS , 

I 

TESTEMUNHAS: 

t i)Juliana de átima Rego Oliveira Rosangela das Does Faustino 

854.396.064-91 
Sócio Administrador 

CPF: 071.106.974-36 CPF: 070.746.124-30 
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Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Eletrônico n° 00016/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E 
CÂMARAS DE AR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DPA 
COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 143.423,20; EDUARDO 
BRUNO MELO ALVES - RS 487.372,00. 

Cabaceiras - PB, 31 de Agosto de 2022 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA - 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 

Código Identificador:D9D66D8C 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 

PREÇOS N° 00009/2022 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS N° 00009/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente 

dik de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
new Tomada de Preços n° 00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO 
DE CABECEIRAS/PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 
306/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CABACEIRAS—PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
(SEECT/PB); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JAILSON BATISTA DOS 
SANTOS - RS 1.219.448,63. 

Cabaceiras - PB, 14 de Setembro de 2022 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA - 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 

Código Identificador:0E8F32E1 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS 
DE AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO N° 306/2022, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS—PB E A SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA (SEECT/PB). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços n° 00009/2022. DOTAÇÃO: CONFORME TERMO DE 
CONVÊNIO N° 306/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
(SEECT/PB); 02.801 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 15 122 1003 2028 Desenvolver as 
Atividades de Obras e Serviços Públicos 3390.39 99 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 14/09/2023.PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabaceiras e: CT N° 
04601/2022 - 14.09.22 - JAILSON BATISTA DOS SANTOS - R$ 
1.219.448,63. 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 

Código IdentificadonE06A3915 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATOS DE CONTRATOS — SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

Extratos de Contratos — Secretaria de Educação 

Nome: Eliete Santos Silva 
Função: Auxiliar de Serviços Gerais 
Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz. 
Remuneração: R$ 1.212,00 
Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
Período: 01 / 02 até o final do ano letivo. 

Nome: Kátia Lânia da Costa Pereira Castro 
Função: Professora de Educação Básica ( Ensino Infantil) 
Local de trabalho: EMEF Inácio Gomes Meira, Distrito Ribeira. 
Remuneração: R$ 2.507,12. 
Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
Período: 10 / 02 até o final do ano letivo. 

Nome: Maria Sônia de Melo 
Função: Professora de Educação Básica ( Ensino Infantil) 
Local de trabalho: EMEF João Francisco da Motta, no 
Assentamento Serra do Monte 
Remuneração: R$ 2.507,12. 
Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
Período: 10 / 02 até o final do ano letivo. 

Nome: Patrícia Ferreira Pereira 
Função: Professora de Educação Básica ( Ensino Infantil) 
Local de trabalho: EMEF João Francisco da Motta, no 
Assentamento Serra do Monte 
Remuneração: R$ 2.507,12. 
Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
Período: 8 / 02 até o final do ano letivo. 

Nome: Josefa Josineide Barbosa de Almeida 
Função: Professora de Educação Básica ( Ensino Infantil) 
Local de trabalho: EMEF Maria Neuly Dourado 
Remuneração: R$ 2.507,12. 
Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
Período: 10 / 02 até o final do ano letivo. 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 
Código Identificador:277836F1 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CONDADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 

00039/2022 

OBJETO: Contratação de serviço de locação de veículo, destinado a 
manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de 
Condado, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência do edital. Data e Local: 29 de Setembro de 2022 às 09:00 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro — Condado/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do 
Município: http://www.condado.pb.gov.br e no Mural de Licitação no 
Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Condado-PB, 16 de Setembro de 2022. 

KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS 
Pregoeira Oficial 

Publicado por: 
Francisca Lidiane Alves da Silva 

Código Identificador:6795E7FC 
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João Pessoa -Sábado, 17 de Setembro de 2022 
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1.043.753.41 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publi-
cação de seu extrato na imprensa oficial. 
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Dona Inês firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital 
de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial n° 00038/2022, parte integrante do presente ins-
trumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
Pela Prefeitura Municipal de Dona Inês, que também é o órgão gerenciador responsável pela admi-

40
. ção e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 

ento programa. 
. rgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial n° 

00038/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade 
de adesão; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obriga-
ções presentes c futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório c registrados na 
ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas c a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação 
ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, 
serão fi rmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instru-
mento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 

(invocação. 
ntitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 

pra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Nao atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido 
como vencedor da licitação. 
É permitido ao órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para reti-
rar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas 
aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de 
validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, 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 Afia. 77, 78 e 79, todos da Lei 
8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, consi-
derando-se o disposto no Art. 15, § 4°, da 8.666/93. 
CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retarda-
mento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar—sede modo inidõneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
à ampla defesa, ficará impedido de licitar c contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo 
Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração. 
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 — ad-
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vertência; 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 inicio 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. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a co-
municação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 
Contratado viera fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for 
ocaso, cobrado judicialmente. 
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 e publicado 
no cadastro correspondente. 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 00038/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 
- ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS. 
CNPJ: 07.634.663/0001-07. 
Item(s): 1 -3-5.7-9 - 11 - 13- 15- 17- 19 - 21 -25-27-29-31 -33-35-37-39-41 -43-45-
47 -49 - 52 - 54 - 56 - 58 -60 -62 -64 - 66 - 68 -70 -74 - 76 - 78 - 80 -82 -84 - 86 - 88 - 90- 92 -94 
- 96 - 98 - 100 - 102 - 104 - 106 - 108 - 110 - 112 - 114 - 116 - 118 - 120 - 124 - 126 - 128 - 130 - 132 
-134 - 136 -138 -140 -142 -144 -146 - 148 - 150 -152 -155 - 157 - 159 -161 -163 - 165 -169 - 171 
-173 - 175 - 177 - 179 - 181 - 186 - 188 - 190 - 192 - 194 - 200 - 203 - 205 - 207 - 209 - 211 - 213 - 215 
-217-219-221 -223 -225 -227-229-231 -233 -235-237-239-241 -243 -245-247-249-251 
- 253 - 255 - 257 - 259 - 261 - 263 - 265 - 267 - 269 - 271 - 273 - 275 - 277 - 279 - 281 - 283 - 285 - 287 
-289-291 -293 -295-297-299-301 -303 -305 -307-309-311 -313 -315 -317-319-321 -323 
- 325 - 327 - 329 - 330 - 332 - 334 - 336 - 338 - 340 - 342 - 344 - 346 - 348 - 350 - 352 - 354 - 356 - 358 
- 360 - 362 - 364 - 366 - 368 - 370 - 372 - 374 - 376 - 378 - 380 - 382 - 384 - 386 - 388 - 390 - 392 - 394 
- 396 - 398 - 400 - 402 - 404 - 406 - 408 - 410 - 412 - 416 - 418 - 420 - 422 - 424 - 425 - 427 - 428 - 430. 
Valor: RS 616.717,60. 
- GUSTAVO XAVIER GARCEZ. 
CNPJ: 26.303.607/0001-34. 
Item(s): 182 - 183 - 184 - 185 - 196 - 197 - 198 - 199. 
Valor: R$ 57.575,00. 
- TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. 
CNPJ: 05.686.570/0001-09. 
Item(s): 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16- 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 
-50-51 -53-55-57-59-61-63-65-67-69-71.73-75-77.79-81-83.85-87-89-91-93 
-95 -97 - 99- 101-103 -105 -107 -109 - 111 -113 -115 -117 - 119 -121 -123 -125 - 127-129 -131 
-133 - 135 - 137 - 139 -141 -143 - 145 - 147 -149 -151 - 153 - 154 - 156 -158 - 160 - 162 -164 -166 
- 168 - 170 - 172 - 174 - 176 - 178 - 180 - 187 - 189 -191 - 193 - 195 - 201 - 202 - 204 - 206 - 208 - 210 
-212 -214-216-218 -220-222-224-226-228-230-232-234-236-238-240-242-244-246 
- 248 - 250 - 252 - 254 - 256 - 258 - 260 - 262 - 264 - 266 - 268 - 270 - 272 - 274 - 276 - 278 - 280 - 282 
- 284 - 286 - 288 - 292 - 294 - 296 - 298 - 300 - 302 - 304 - 306 - 308 - 310 - 312 - 314 - 316 - 3 I 8 - 320 
-322-324-326-328-331 -333-335-337-339-341 -343-345-347-349-351 -353.355-357 
- 359 - 361 - 363 - 365 - 367 - 369 - 371 - 373 - 375 - 377 - 379 - 381 - 383 - 385 - 387 - 389 - 391 - 393 
-395 -397-399-401 -403 -405 -407-409-411 -413 -415-417-419.421 -423 -426-429-431. 
Valor: R$ 1.043.753,41. 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Dona Ines. 

Dona Ines - PB, 12 de Setembro de 2022 
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO 

Prefeito 

Prefeitura Municipal 
de Cabaceiras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 09/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação c observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços n° 09/2022, que objetiva: CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS/PB, CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO N°306/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS—PB 
E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
(SEECT/PB); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
JAILSON BATISTA DOS SANTOS- R$ 1.219.448,63. 

Cabaceiras - PB, 14 de Setembro de 2022 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 

4PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO 
DE CABECEIRAS/PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 306/2022, CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS—PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
n° 00009/2022. DOTAÇÃO: CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Ni 306/2022 FIRMADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB); 02.801 SECRETARIA DE INFRA 



de Itabaiana 
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ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 15 122 1003 2028 Desenvolver as Atividades de Obras e Ser-
viços Públicos 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 14/09/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabaceiras c: CT N° 04601/2022 - 14.09.22 - JAILSON 
BATISTA DOS SANTOS - RS 1.219.448,63. 

Prefeitura Municipal 
de Lucena 

LIÇi ÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA 

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2022 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO 
DE LUCENA-PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
CONSTRUTORA SF EIREL1 - Valor: RS 881.041,42. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Porfirio Guedes, SN° - Gameleira - Lucena - PB, no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpllucena@gmail.com. 

Lucena - PB, 15 de setembro de 2022 
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS 

Presidenta da Comissão 

Acfeitura Municipal 
Congo 

r-- LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10011/2022 

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Ministro 
José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME CONVÊNIO N°0126/2022. 
Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 30 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 08:31 
horas do dia 30 de Setembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n°10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93; 
Lei Complementar n° 123/06; Decreto Federal n°7.892/13; Decreto Federal n° 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359-1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov. 
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 16 de Setembro de 2022 
RAFAEL DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal 

EXTRATO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABA1ANA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇO N°00001/2022 
CONTRATO N° 00079/2022 
1. Processo: Tomada de Preço N°00001/2022; 2. Aditivo: 00001/2022; 3. N° de Ordem do Aditivo: 01° 
Termo Aditivo; 4. Contrato: N° 00079/2022; 5. Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaiana/PB; 6. 
Contratado: RES1LIÊNCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ 20.547.072/0001-60. 7. 
Objeto: Aditivo ao prazo final do Contrato, passando sua vigência para 22/03/2023. 8. Fundamentação 
Legal: Art. 57 da Lei Federal N° 8.666/93. 9. Data de Assinatura: 14/09/2022. 
Itabaiana-PB, 16 de setembro de 2022. 
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

Prefeitura Municipal 
de Sumé 

I  LICITAÇÕES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00063/2022 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Outubro de 2022, 

licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES 
E DERIVADOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE 
ALICE DE ALMEIDA - CONVÊNIO N° 0059/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93; Lei 
Complementar n° 123/06; Decreto Municipal n°748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cp1sume@gmail. 
com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 16 de Setembro de 2022 
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00064/2022 

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390- Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRA-
DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93; 
Lei Complementar n° 123/06; Decreto Municipal n° 748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cp1sume®gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 16 de Setembro de 2022 
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00065/2022 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primei-
rode Abril, 390- Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 03 de Outubro de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal n°8.666/93; Lei Complementar n° 123/06; Decreto Municipal n°748/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cp1sume@gmail. 
com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 16 de Setembro de 2022 
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 00051/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Sumé - PB, TORNA PÚBLICO que, após análise e julgamento do 
Recurso Administrativo interposto pela empresa EDMAR DA SILVA VIANA - CNPJ n°09.126.791/0001-
75, contra ato do pregoeiro no Pregão Presencial n°. 00051/2022, decidiu não conhecê-lo e julgá-lo 
IMPROCEDENTE. As informações a respeito da decisão foram remetidas ao Prefeito, que, amparado 
no Parecer da Assessoria Jurídica, confirmou a decisão do Pregoeiro Oficial. Os atos das decisões do 
Pregoeiro e do Prefeito de Sumé/PB assim como parecer jurídico, encontram-se a disposição na sala da 
CPL situada na Av. 1° de Abril, 379, Centro, Sumé-PB 

Sumé - PB, 09 de setembro de 2022. 
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal 
de Prata 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação 
vigente, referente ao Pregão Eletrônico n°00017/2022, que objetiva: Aquisição de Patrulha Mecanizada, 
conforme Proposta 019823/2021/MAPA; ADJUDICO o seu objeto a: SILVA & LUCENA COMERCIO 
E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - RS 198.000,00. 

Prata - PB, 11 de Agosto de 2022 
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial c observado parecer da Assessoria Ju-
rídica, referente ao Pregão Eletrônico n°00017/2022, que objetiva: Aquisição de Patrulha Mecanizada, 


