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CONTRATO N°: 04501/2022 

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM 
BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, 
CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO 
BÁSICO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 
273/2022, 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 A. B. CONSTRU COES EIRELI. 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (04/10/2022), 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 A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R GETULIO VARGAS, 3 - CENTRO - 
POCINHOS - PB, CNPJ n° 29.102.608/0001-09, neste ato representado por Marcelio 
Henriques de Albuquerque Filho, Brasileiro, Casado, Procurador, residente e domiciliado na 
Rua Antenor Navarro, 1477, Palmeira - Campina Grande - PB, CPF n° 030.878.604-17, 
Carteira de Identidade n° 230852-3 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 
CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM BASE NO PROGRAMA 
PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO 
BÁSICO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 273/2022, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICiP10 DE CABACEIRAS-PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB), conforme detalhamento no Anexo 1 
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: 
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1 - CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

O presente instrumento de Contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 
50 ALUNOS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME 
PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 
273/2022, 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° 00008/2022. 

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° 00008/2022, Planilhas Orçamentárias — Quadro acompanhamento de todos os desenhos 
com LEGENDA/IMPLANTAÇÃO — Resumo Orçamentário — Cronograma Físico-Financeiro 
da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA 
PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 273/2022, 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° 00008/2022, em 25/08/2022, 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° 00008/2022, 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: 

2.1.0 arizo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato (prazo 
da obra) h:14.14"0-j3Wii:Witileàes (prazo constante da proposta da licitante vencedora), 
e terá como termo inicial o 15° dia após a data da assinatura do contrato. 
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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 pela 
autoridade competente. 
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$ 43.956,01 (Quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e um 
centavo) 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 
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portaria, doravante denominada Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado por empresa 
especializada a ser contratada para esse fim. 

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. 
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PARÁGRAFO NONO — Mediante autorização do Fiscal do Contrato, poderão ser 
alteradas, em parte, as especificações, desde que os novos materiais a serem empregados 
sejam equivalentes em preço e qualidade aos especificados no Projeto Básico Completo e 
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. 

1. 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: 

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

11. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula 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: 
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IV. Ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com 
formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos 
responsáveis técnicos pela execução da obra, que assuma perante a fiscalização do 
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 início 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 vítimas seus empregados. 
servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços: 

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

XII. Observar, quanto ao pessoal, ás 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"; 
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XVIII. Retirar do local da obra qualquer empregado que não corresponder à confiança, 
ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta; 

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 matrícula 
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; 
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XXXI. Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do prazo 
previsto no caput desta cláusula, o MUNICIPIO notificará a CONTRATADA para que corrija 
as inconformidades, sendo que no caso da mesma não cumprir o solicitado, o MUNICIPIO 
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$ 879.120,13 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL 
CENTO E VINTE REAIS E TREZE 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: 

M=Vx1/ Io 
Io 

Onde: 
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 
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pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois 
da data prevista para o reajustamento. 

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 ensejerá 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: 

CONVENIO 273/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAiBA (SEECT/PB): 

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 o 
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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 diferença 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 à 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 ser 
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. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A seu critério, a CONTRATANTE poderá utilizar valores 
devidos à CONTRATADA, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas 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 alíquotas 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 aplicação 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 cobrado 
administrativamente e/ou judicialmente. 
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13.2. O MUNICÍPIO poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no 
Parágrafo Primeiro conforme: 

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

a) descumprimento 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 — SUSPENSÃO: a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município 
de CABACEIRAS/PB destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução 
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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-Ias 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 Inidoneidade 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 aplicação. 
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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 conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
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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. 

§ 80 - 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 
MUNICtP10 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; 
111. 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 como 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 Parágrafo 
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; 

~NO. 
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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 qual está subordinada a 
CONTRATANTE e exarada no processo administrativo a que se refere o 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 Administração, por prazo 
superior a 180 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 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, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 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 de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 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 OU 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 que haja culpa da 
CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
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 sanções previstas na Lei n° 
8.666/93: 

I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado em que 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 forma 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 dos prejuízos causados 
à Administração. 

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

PRÁGRAFO SEXTO — CONCORDATA — É permitido à CONTRATANTE, no caso de 
concordata da CONTRATADA, manter o presente contrato, assumindo 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 opera retroativamente 
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos, observando os preceitos constantes dos 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 regular no SICAF ou 
CRC (anexo X) do Processo de Tomada de Preços n° 00008/2022. 

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

17.1. O presente contrato só terá validade depois de publicado, por extenso, no 
"Diário Oficial", de conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 61, da Lei n° 
8.666/93. 
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PARÁGRAFO ÚNICO — DA PUBLICAÇÃO - A publicação resumida 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 publicado até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte 
dias contados da mencionada remessa. 

18. — CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO ARQUIVAMENTO: 

18.1. A CONTRATANTE manterá cópia deste Instrumento de Contrato e dos Termos 
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo próprio, por data de 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 presente contrato, será competente 
o Foro da Cidade de Cabaceiras Estado da Paraíba. 

19.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 
foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivado em ordem cronológica na Prefeitura Municipal de 
Cabaceiras PB. 

Cabaceiras PB, 04 de outubro de 2022. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

PREFEITURA M 
cone astro da Rocha 

Prefeito Constitucional 

A. B. C NSTRUCOES EIREL 
MA CELIO HENRI UES DE ALBUQUERQ FILHO 

030.878.604-17 
Representante legal 

Juliana de Fátima Rego Oliveira 
CPF: 071.106.974-36 

 r elte 

44L434-2> 
Rosange a das Dores Faustino 

CPF: 070.746.124-30 
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a Diário Oficial João Pessoa - Quinta-feira, 20 de Outubro de 2022 

Tiradentes, 52 - Centro - São Bento - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Novembro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de construção de melhorias sanitárias domiciliares na comunidade sitio 
várzea grande e sítio várzea da serra e sítio várzea da costa, localizados na zona rural deste muni-
cípio, conforme projetos e especificações. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal n° 8.666/93; Lei Complementar n° 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 Às 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsblicita@gmail.com. Edital: www.saobento. 
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Bento- P13, 19 de Outubro de 2022 
FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES 

Presidente da Comissão 

Prefeitura Municipal 
de Cabaceiras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

 ~KW 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer 
ssoria Jurídica, referente a TP n° 08/2022, que objetiva: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 
CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 

INÉANCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO N° 273/2022, 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: 
A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 879.120,13. 

Cabaceiras - PB, 04 de Outubro de 2022. 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM 
BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 
E PROJETO BÁSICO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 273/2022, 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: TP n° 08/2022. DOTAÇÃO: 
CONVENIO 273/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E 
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
(SEECT/PB): 02.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS: até 04/10/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabaceiras e: CT N° 04501/2022 - 04.10.22 - A. 
13. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 879.120,13. 

Prefeitura Municipal 
de Guarabira 

jeliNfeiCITAçõEs 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA N DP00063/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e obser-
vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n° DP00063/2022, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATA-
LINA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ELF.TROPOLO ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 02.375.199/0001-68. Valor: 
R$ 11.704,05 (ONZE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) 

Guarabira - PB, 19 de outubro de 2022. 
MARCUS DIOGO DE LIMA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 00038/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria Jurídica, refe-
rentes Pregão Presencial n°00038/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos e material permanente 
para unidades básicas de saúde (itens desertos/fracassados), e centro de especialidades odontológicas (saldo 
financeiro remanescente) - proposta ri° 13844.779000/1210-01 - recurso de emenda parlamentar 71160004 
— bancada da Paraíba.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada. 

Guarabira - PB, 19 de Outubro de 2022 
HARLANNE HERCULANO MARINHO 

Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA "r 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 00038/2022. OBJETO: Aquisição de equipamentos e material 
permanente para unidades básicas de saúde (itens desertos/fracassados), e centro de especialidades 
odontológicas (saldo financeiro remanescente) - proposta e 13844.779000/1210-01 - recurso de emenda 
parlamentar 71160004— bancada da Paraíba. AUTORIZAÇÃO: 23/09/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme 
Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 18/10/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Pregão Presencial n° 00109/2022, que objetiva:Contratação de empresa especializada 
em montagem e construção de subestação aérea em 112,5 KVA com montagem de materiais e equi-
pamentos inclusos e em acordo com projeto pré aprovado pela concessionária (ENERGISA) para 
o complexo de saúde no município de Guarabira.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Revogada. 

Guarabira - P13, 19 de Outubro de 2022 
MARCUS DIOGO DE LIMA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: Pregão Presencial n°00109/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
montagens e construção de subestação aérea em 112,5 KVA com montagem de materiais e equipamentos 
inclusos e em acordo com projeto pré aprovado pela concessionária (ENERGISA) para o complexo de 
saúde no município de Guarabira. AUTORIZAÇÃO: 26/09/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer 
Jurídico nos Autos. DATA: 18/10/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 00007/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Pregão Presencial n° 00007/2022, que objetiva:Aquisição de Equipamento c Material Per-
manente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através de emenda parlamentar 81000393, 
mediante edital e seu termo de referência.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Revogada. 

Guarabira - PB, 03 de Outubro de 2022 
HARLANNE HERCULANO MARINHO 

Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico e 00007/2022. OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material 
Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde através de emenda parlamentar 81000393, 
mediante edital e seu termo de referência. AUTORIZAÇÃO: 10/02/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme 
Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 27/09/2022. 

MARCUS DIOGO DE LIMA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos te DP00063/2022. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE LEDA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO 
NATALINA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 19.10.2022 

MARCUS DIOGO DE LIMA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00114/2022 

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 
André, 39, I° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 07 de Novembro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de serviços dc móveis projetados no complexo de saúde de Guarabira conforme termo 
de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e 
Decreto Municipal n° 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira — PB, 19 de outubro de 2022 
DEBORAII NAT/IYNELLY SOARES PEREIRA 

Pregoeira 
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ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE 
URBANO DO MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO GERADA PELA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n° 
IN00017/2022. DOTAÇÃO: 02.0000 — EXECUTIVO 02.090—
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 
02090.26.782.1031.2948 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO DEPARTAMENTO DE TRANS 3.3.90.36.00.00.500 — OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00.500 
— OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA JURIDICA 
02.030—SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE 
PESSOAS 02030.04.122.2005.3017 — MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E 3.3.90.36.00.00.500 
— OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS—PESSOA FISICA 
3.3.90.39.00.00.500 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS—
PESSOA JURIDICA ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER 
ALTERAÇÕES. VIGÊNCIA: até 19/10/2023.PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Pessoa 
Física: JOSIANE VICENTE DOS SANTOS - CPF n° 025.572.084-00 
- CT N° 00169/2022 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 
19.10.22 - VALOR R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). 

Caaporã - PB, 19 de Outubro de 2022. 

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
Zioreth Ribeiro Placido Castro 

Código Identificador:DC1D022F 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
RESULTADO FASE PROPOSTA - DV N° 0002/2022 

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

RESULTADO FASE PROPOSTA - DV N° 0002/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A REFORMA DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS — PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, 
CNPJ: 25.080.166/0001-96 — Valor da proposta: R$ 62.184,40. 

Participantes Unid. Quant. VI. Uni,. VI. Total Class. Obs. 

FERREIRA ALVES SERV. DE CONST. 
EIRELI 

OBRA 1 62.184,43 62.184,43 I 

IGOR ROCHA DE BRITO LIRA OBRA 1 62.259,89 62.259,89 2 

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Agente de 
Contratação, Rua Coronel Maracajá, 07 - Centro - Cabaceiras - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 
33561117. E-mail: cp1.cabaceiras17@hotmai1.com. 

Cabaceiras - PB, 17 de outubro de 2022. 

JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS — 
Agente de Contração 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 

Código Identificadon7F22DA39 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N° 0002/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N° 0002/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n" 0002/2022, que 
objetiva: ADJUDICO O correspondente procedimento o seu objeto a: 

FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL A 
REFORMA DA FACHADA DA CÂMA O 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS — PB. -- R42184,43 - 

Cabaceiras - PB, 19 de outubro de 2022 - 

CARLOS ANTONIO FARIAS DE MENE 
Presidente da Câmara. 

,(6)
Fls. 

CPL 
o 

Publicado po 
José Djani o Gald,iao de as 
Código Identka 28A57 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 

PREÇOS N° 00008/2022 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS N° 00008/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
Tomada de Preços n° 00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, COM 
BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, 
CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 273/2022, 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: A. B. 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 879.120,13. 

Cabaceiras - PB, 04 de Outubro de 2022 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA - 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 

Código Identificador:EBBOA905 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE 
PARA 50 ALUNOS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA 
PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E 
PROJETO BÁSICO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 
273/2022, 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° 
00008/2022. DOTAÇÃO: CONFORME TERMO DE CONVENIO 
273/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB): 
02.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E 
DESPORTOS 12 361 1004 1005 Construir e Reformar Unidades 
Educacionais 12 365 1004 1008 Construção reforma de unidades de 
educação infantil 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até 04/10/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras e: CT N° 04501/2022 - 04.10.22 - A. B. 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 879.120,13. 

Publicado por: 
José Djanilson Galdino de Farias 

Código Identificador:E71E2BDA 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 

00012/2022 

AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2022 
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