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PREGÃO PRESENCIAL N° 000212018
PROCESSO N° 003/2018
CONTRATO N° 014/2018
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO E AMBIENTAL
CONTORLE DE PRAGAS LTOA, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE CONTROLE SANITÃRIO INTEGRADO NO
COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO
DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E
MORCEGOS, DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrila no do CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o n°. 09.772.455/0001-97, Com Sede na Rua Manoel Alves, 140, Centro - Pedras de Fogo
(PB) - doravanle chamada simplesmente CONTRATANTE, neste alo representada pelo $r. Prefeito Municipal,
Derivaldo Romão dos Santos, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob n,o 381.164.214-68 e no Registro
Geral sob o n," 874528 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Luciano Freire,418, na cidade de Pedras de Fogo, de
um lado, e de outro a empresa AMBIENTAL CONTORLE DE PRAGAS LTOA, pessoa jurldica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ sob o n°. 07.833.70810001-72, com sede estabelecida na Avenida Camilo de Holanda, nO836, Torre na cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba, de agora em diante chamada apenas CONTRATADA, neste ato representado pelo
Seu Procurador o Sr. SÉRGIO GENES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG de n° 1274300-SSP/PE, e
inscrito no CPF sob o nO 213.434.034-72, residente e domiciliado na cidade de Recife-PE, considerando haver a
CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação inaugurada pelo Edllal de Pregão Presencial N°. 000212018,
devidamente homologado pelo Sr. Prefeito Constitucional, DECIDIRAM as partes contratantes celebrar o presente
contrato, o qual será regulado pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, que mutuamente acordam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL.

1.1 - O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal n°, 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se-Ihe,
supletivamente as disposições da Lei Federal nO8,666193, com sucessivas alterações, e se vincula ao Edital do
PREGÃO PRESENCIAL n". 000212018, constante do Processo 003/2018, bem como a proposta da CONTRATADA.
cLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 -O presente Contrato tem por objetivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, desinsetização,
descupinização e desalojamento de pombos e morcegos, de acordo com a planilha apresentada na Licitação
inaugurada pelo Edital de Pregão Presencial SRP n". 000212018, condições e termos especificados pela
Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO CONTRATUAL
3.1 - O prazo contratual para o objeto ora licitado, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do lermo de
Contrato, cujos serviços deverão ser prestados em até 05 (cinco) dias úteis, após aprovação, por parte da
CONTRATANTE, do orçamento emitido pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUARTA - DAS QUANTIDADES
4.1 - Os serviços contratados serão prestados conforme Planilha licitada, que integra este instrumento de contrato.
CLAUSULA QUINTA - DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
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5.1 - lodos os serviços a serem realizados pela empresa vencedora da licitação deverão ser precedidos de orçamento, o
qual será encaminhado pela empresa vencedora da licitação ti Prefeitura Municipal de Pedras de FogoIPB, podendo a
mesma aprová-lo ou não;
5.2 - Sera emitido um orçamento para cada serviços, devendo consta neste:
5.2.1 - resumo dos serviços a serem realizados;
5.3 - Caso seja aprovado o orçamento, a empresa vencedora o receberá devidamente autorizado e assinado.
CLAUSULA SEXTA. DA EXECUÇÃO 00 CONTRATO
6.1 _ O Contraio deverá ser executado fielmente pejas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas deste
Edital e da Lei regente, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua execução,

L

6.2 - A contratada realizará vistoria e emitirá orçamento, e , quando for o caso, a pedido da CONTRATANTE, procederá a
desmontagem de peçasfcomponentes defeituosos, preparando e submetendo á aprovação da CONTRATANTE
diagnóstic%rçamento detalhado e escrito do defeito e dos serviços a serem realizados.
6.2.1 - Quaisquer serviços sejam de manutenção preventiva ou corretiva, bem como qualquer substituição de peças ou
componentes, só poderá ser executado após aprovação, por parte da CONTRATANTE, do diagn6stic%rçamento,
conforme mencionado na clausula quinta.
6.3 Na impossibilidade de execução dos serviços conforme prazos estipulados na proposta de preços, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito, em tempo hábil para aprovação da CONTRATANTE,
dentro dos prazos
estipulados.
6.4 - A prestação de serviços deverá ser realizada na forma e condições fixadas no presente instrumento, quando
solicitado pela CONTRATANTE.
6.5 - Durante o prazo de validade deste TERMO DE CONTRA TO, vigorará a proposta de preços apresentada na licitação
pela empresa licitante vencedora, que será parte integrante deste instrumento, periodo no qual a CONTRATADA estará
obrigada a prestar os serviços licitados á CONTRATANTE, sempre que por ela for exigido, na quantidade pretendida e
dentro das especificações referidas na cláusula antecedente, objeto do presente ajuste.
6.6 A CONTRATADA deverá Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
cLAUSULA

SÉTIMA •• DAS CONDIÇOES E PRAZO DE EXECUÇÃO.

7.1 _ Os orçamentosfdiagn6sticos ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente somente serão
considerados válidos para efeito de pagamento se previamente autorizados pelos setores competentes da secretaria
beneficiaria, para todos os fins de direito, sendo desconsideradas quaisquer outras Ordens que não sejam determinadas
pelas Autoridades competentes,
7.2 _ Os orçamentos/diagnósticos ou instrumentos equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:
a) Indicação da Dotação Orçamentária e disponibilidade;
b) Descrição dos serviços, quantidade e valor;
c) Assinatura e carimbo do requisitante;
. d) Número de identificação do Prégão Presencial.
7.3 - A CONTRATADA prestará os serviços ora licitado, a partir da aprovação, por parte da CONTRATANTE, do
diagnóstic%rçamento mencionado na clausula quinta, devendo ser efetuado nos termos e condições estabelecidos pelas
partes contraentes, conforme (planiiha anexo 1),
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7.4 - Estando a prestação em desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata Circunstancial
ou com o disposto no presente Termo de Contraio a CONTRATADA deverá retirá-los do local onde se encontrarem, no
prazo de 24 (vinle e quatro) horas da comunicação para assim proceder. sob pena de configuração da inexecução das
obrigações assumidas no presente ajuste, sem prejuízo das sanções cabíveis.
7.5 - A licitante ficará obrigada a garantir a qualidade dos serviços prestados, dando garantia de 3 (três) meses, para os
serviços e para troca de peças (este ultimo se for necessário), obrigando-se a refazer os serviços sem despesa alguma
para a PMPF/PB, se este estiver na garantia.
CLÁUSULA OITAVA-

00 VALOR E DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 - Fica estimado o valor global do presente contrato, na data de sua presente assinatura em R$ 84.620,94 (oitenta e
quatro mil seiscentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), não obrigando a CONTRATANTE a requisitar ou utilizar
o seu equivalente em serviços durante a vigência do ajuste, devendo pagar apenas pelo serviço efetivamente utilizado,
conforme planilha abaixo.
PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EDUCA
Local
Escola Getulio Cesar Rodri ues
Escola Dom Vital
GR Escola José Antooio Bezerra de
Menezes
Colégio MuI Wafdecyr C, de Araujo
Pereira
Creche Municipal Julieta Pedrosa da
Costa
Escola Municipal Antônio César de
Carvalho
Escola Municipal Manoel Pereira de
Pontes
Escola Municipal Jose Francisco da
Silva
Escola Municipal Ed9ar Guedes da
Silva
, Escola MunícipaJ Padre Jose de
Anchieta
Escola Municipal Aprigio Jose da Silva
ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL
COSTA DE LiMA
Escola Municipal Joaquim Ferreira
Barros
Esooa Municipal Emani Bezerra de
Menezes
Escola Municipal Maria da Conceicao
Escola Municipal AntOnio Francisco da
Silva
Escola Municipai Henrique Ferreira da
Silva

AO
Valor por

Endereço

Bairro

M'

Semestral

Total M'

R Jose Pereira da Silva
R Luis José de Fran

Centro
Centro

578
509

2
2

1.155
1.018

2,33

2,33

2.691,15
2.371,94

R ~~~;,Getúlio César
Rodri ues Guedes, sln
Rua Luciano Freire de
Medeiros, 58

Cenlro

930

2

1.860

2,33

4,333,80

Centro

1.800

2

3600

2,33

8.388,00

R. Manoel Alves

Centro

960

2

1,920

2,33

4.473,60

SllioAurora

Sitio Aurora

238

2

476

2,33

' 1,109,08

104

2

208

2,33

'484,64

529

2

1,058

2,33

2.465,14

1.022

2

2.044

2,33

4.762,52

455

2

911

2,33

2,122,63

397

2

793

2,33

1.847,69

221

2

442

2,33

1.029,86

325

2

650

2,33

1.514,50

166

2

331

2,33

823

2

1.645

2,33

3.832,85

1.005

2

2.009

2,33

4.680,97

268

2

537

2,33

1.251,21

320

2

640

2,33

1.491,20

166

2

311

2,33

724,63

295

2

590

2,33

1.374}0

276

2

551

2,33

1.283,83

2

348

2,33

810,84

61

Sitio Bela

Engenho Bela Rosa

R""
Sítio Bela

Sitio Bela Rosa
Sitio Una de São José
Sllio Uma de São José

-

Sitio Una de Sao Jose
SITIO UNA DE SAO JOSE
Sitio Una de São José
Sítio Fazendinha
Sitio Itabalinga
Sitio Santa Terezinha
Sitio Mata de Vara

Escola Municipal,Pedro Olímpio Bento

Sitio Nova Tatiane

Escola Municipal Severino da Silva

Sítio Cercoada

Escola Municipal Joao Alexandre da
Silva

Sitio Campo Verde

Escola Municipal Sebastiao de Franca

Sitio Tabatinga

Escola MunlCi!lal Joao Jose da Silva

SiUo Zé de Se""""iTIio

Rosa
Sítio Una de
S José
Sitio Una de
S José
Sítio Una de
S José
Sitio Una de
S José
Sitio Una de
S José
Sitio
Fazendinha
Sitio
Itabatinna
Sitio Santa
Terezinha
Sítio Mata
de Vara
Sitio Nova
Tatiane
Sitio
Cercoada
Sitio Campo
Verde
Sítio
Tabatin"'a
Sitio Zéde

174

-

M'

Valor Total

. 771,23
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Sernio
Escola Municipal Gasparino R da
Cosia
Escola Municipal Jose Francisco da

Silva

Sítio Jangada

Escola Municipal Maria Umbelína da
Conceicao

Sitio Gume

Escola Municipal Severina A. Barbosa

Siuo Imbiribeira

Escola Municipal Jose Amaro Cordeiro

SíIlo Cabana

Escola municipal Dulcinete Nunes de
Medeiros
Casarão da Cultura
Biblioteca Virtual Alcides Carneiro
Grupo Escolar Municipal Epilacio

Pessoa

o

Síüo Riacho d'âgua

Escola Municipal Jacira de Souza
César

~,~,~achO
d' ua
Sítio

Jannada
Sítio Gume
Sitio
Imbiribeira
Sitio
Cabana

119

2

238

2,33

554,54

384

2

768

2,33

1.789,44

177

2

354

2,33

824,82

152

2

304

2,33

708,32

384

2

708

2,33

1.649,64

R Primeiro de Maio

Centro

1,680

2

3,360

2,33

7,828,80

R Sao Paulo, 927
R. Sao Paulo

centro
Centro

480
247

2
2

96ll
493

2,33
2,33

2.23680
1.148 69

R. Epitácio Pessoa, 91

Centro

1.485

2

2.970

2,33

6.920,10

R. Severino Borges

Planalto

1,534

2

3066

2,33

7.143,78

VALOR TOTA~'

8.1.1 - O valor mensal dos serviços prestados podera variar de acordo com o diagnóstic%rçamento
CONTRATADA e devidamente assinado e aprovado pela CONTRAI ANTE.

,,- ,

84.620,94--j

fornecido pela

8.2 _ O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, a partir da respectiva prestação de serviços ora licitados, na
Tesouraria da Secretaria de Finanças, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigiveis e
devidamente atestados pelo Servidor (Gestor do Contrato) encarregado pela Fiscalização.
8.3 - Os documentos exigidos para pagamento são:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Créditos Tributarias Federais e a Divida Ativa da União (CND);
b) Certidão Negativa de Débito, do INSS;
c) Nota Fiscal com discriminação dos serviços prestados.
8,4 _ Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que
não será devida atualização financeira.

o

8.5 _ É vedada a concessão de reajustes de preços, exceto para os casos previstos em lei, caso em que devera ser
utilizado o Indice INPC do IBGE, ou outro lndice Oficial do Governo que venha a substitui.lo a época em que o reajuste
será concedido, para o objeto da presente contratação, cuja periodicidade devera ser contada a partir da data da
apresentação da proposta.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO, DA TRANSFERÊNCIA

DO CONTRATO.

9.1 _ O presente instrumento contratual de prestação de serviços não podera ser cedido ou transferido total ou
parcialmente a terceiros pela CONTRATADA, a qualquer Ululo, sem expressa anuência desta Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA. DA AL TERAÇAo CONTRATUAL
10.1 - O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:
10.1:1 - Unilateralmente pela PREFEliURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, quando:
a) Houver modificaçâo da Planilha, das Especificações, para melhor adequaçâo ao objeto contratual;
b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa do
seu objeto.
10.1.2 - Por acordo entre as partes:
Rua Dr. Maooel Alves da Silva, 140 _ CEP _ 58.328-000 - Pedras de Fogo - PB CNPJ nO:09.072.45510001-97 - FONE: {O"81}3635-106413635-1081
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a) Quando necessaria a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstancias supervenientes
mantido o valor inicial do contrato;
,
b) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuição da CONTRATANTE, para a justa remuneração do produto objetivando a manutenção do equilibrio
econõmico-financeiro do contrato conforme Art. 65, 11,alinea "d" da Lei 8.666/93.
10.1.3 ~ Qualquer alteração do presente Instrumento de Contrato será submetida a apreciação da Autoridade Superior
que Ordena Despesas, que somente podera ser formalizada através de termos aditivos ao contrato, observados os limites
definidos na norma inscrita no Art, 65, 9 1° da Lei nO 8,666/93, alterada,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
11.1 - Os recursos para fazer face as despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta de:
EDUCAÇÃO
12361111420372483390,3900111

123611114203826133903900113
1236111142040272 3390.39 00 120
1236511142041 28933903900111
12366111421893443390.3900

12.361.1122.2054
12.361.1122.2054

111

3390- 39 000000
3390- 39 000.004

11.2 - Serão utilizados recursos específicos da Secretaria, obedecida a respectíva solicitação.
cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-

DA GESTÃO DO CONTRATO

12,1 - A execução deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, quando for
destinado especialmente para este fim, de modo que, o setor competente fará o controle, determinando o que se fizer
necessario à regularização das faltas ou falhas detectadas.
12.2 - Tudo que fugir a competência dos Gestores do contrato devera ser comunicado, por escrito, á Comissão
Permanente de Licitação, que na sua area de competência, adotará medidas convenientes para solucionar tal problema,
devidamente ratificadas pelo Titular da Pasta Municipal.
CLÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL.

L

13,1 ~ O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, a critério da CONTRATANTE, por acordo entre as partes ou, por
razões de interesse público, devidamente pertinente e comprovado para justificar tal conduta.
13.2 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer
interpelação judicial. Ê de bom alvitre lembrar que constitui motivo para rescisão do contrato, a inobservância às
determinações regulares emanadas do Gestor no desempenho das suas funções, assim como de seus superiores.

cLÃUSULA

DÉCIMA QUARTA-

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da inexecução total ou parcial da
prestação de serviços, incidirá a CONTRA TMJA sanções que se seguem:
a) advertência;
b) Multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, quando a
contratada incorrer no atraso da prestação de serviços objeto do presente compromisso, com desrespeito aos
prazos estabelecidos no termo referido na clausula décima terceira; 9 1° - Ocorrendo o atraso na prestação de
serviços por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a
contratos acessórios de fornecimentos diferentes, a multa a ser aplicada sera de 1% (um por cento) do valor do
contrato por dia de atraso.
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c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de Pedras de Fogo/PB. e
impedimento de com esta contratar, por prazo não superior à 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração
pelos prejulzos resultantes, quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
~4.2 - A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra "a", será aplicada pela administração do
Orgão recebedor onde os serviços serão prestados, de oficio e mediante proposta do responsável pelo acompanhamento
da execução do contrato.
14.3 - A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são de competência da Prefeita
Constitucional, concedida á defesa do compromissário fornecer no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
contados da abertura de vista.
14,4 - A multa prevista na cláusula décima terceira letra "b', será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas
seguintes hipóteses:
a) A inexecução lotaI do compromisso sujeitará o compromissârio fornecedor à multa de 20% (vinte por cento)
do valor lotai do compromisso;
b) A prestação de serviços parcial do objeto sujeitará o adjudicatário executor á multa de 10% (dez por cento)
do valor total do compromisso de serviço;
c) A prestação dos serviços do objeto em níveis de qualidade inferior ao devido sujeitará o compromissário
executor á multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total estimado para a presente prestação de
serviços, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.
14.5 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo
assegurado ao particular o direito à contraditória e ampla defesa, com todos os meios a eles imanentes.
14. 6 - M; multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, bem como não eximem o
compromissário Prestador de serviços do pleno serviço solicitado.
14,6 - As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da Administração
(gestor), nos moldes do art. 67, ~ 1.° da Lei 8.666/93.
14.7 _ Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
nas hipóteses em que se tiver por cabivel a aplicação das penalidades previstas neste compromisso.
14.8 - O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento do mês de referência da prestação de serviços,
a que fizer jus o compromissário fornecedor, se não houver recursos ou se o mesmo estiver denegado.
14.9 - Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado diretamente do CONTRATADO que
deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da notificação.
14.10 _ Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I ao XVIII e parágrafo único do art.
78 da Lei n° 8.666/93, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 _ Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, como também aquelas que não possam ser
resolvidas no ãmbito administrativo, às partes elegem o foro da comarca de Pedras de Fogo/PB.
E para que produza seus legitimos e legais efeitos às partes acordam e ajustam o presente Termo de Contrato,
que será assinado pelas partes contratantes em quatro vias de igual teor e forma, da presença de duas testemunhas
abaixo arroladas.
Rua Dr. ManQ<!/AIv_s da Sl/va, 140 _ CEP _ 58.328-000.
£-mtl,/;

P"dras de Fago - PIl CNP/ n' 09.0n.4S5,AJO(l1.97
!m/aqwrmrrl!'Y"IUJ<>.c'''''./>r

- Foru:/Fax, (081)3635-1064

-------",..-~~------------------,.---~------.

Por estarem assim justas e contratadas, lavram o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor,
juntamente com 02 (duas) testemunhas, com o afã de produzir seus efeitos legais,
Pedras de Fogo, 16 de fevereiro de 2018.

DERIVA
R MÃO DOS
OS
PREFEITO CONST~TUC ONAL

=~~J

AMBIENTALC ~

c

~LTDA
ES

CPF n. 213.434.034-72
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_

Rua Oro Manoel Alues da Silva, 140 _ CEP - 55,328-000 - P~dTII~de Fogo - PB CNP/ n" 09.0n455;OOOl-97 - FanqFar:

E-mail: UÓtMQr!pmrf@~al•••(l.rom.br

(081)3635-1064

llii Diário Oficial
p""narCOMPRO:VIISSO

-

I••••.••

João Pessoa - Terça-feira,

-..

e tomarPOSSE no ,eu re'peCbvo cargo a ,al>er'
Concurso Púhlico Municipal Edital 0011201~

-'."*,",,,"~

'- ,",,",,;u. O<RA~
AL'xn.""'"

.iOCWAMAMEDClCJ"'=

•

PRF-!'l<:lTURA M1JlI,1ClPAl DE SANTA:"A DOS GARROTES
EDITAL DE CONVOCAÇÀO N" 00412018
O PRF.I'EITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, no u,o de 'u", atribuiçoes
legai" confendas pelo art, 64, IV da Lei Orgânica do -'tunidpio c de acordo com Oart, 37, 11,da CFi88
RESOLVE
cOro'VOCAR O (a) candidato (.) .baixo nominado aprovado no Conourso Publico I""" provimen'o
de cargo efetivo rr:alizado pelo rnunicipio de 51111""'ado, Garrote'. no ano de 2010, para no p'''''"
improrrogive! de 30 dia" comparecer no prédio da Prefeitura do Municipio, ,ituado à Rua Severino
Teotônio do, Santo" 129 - Planal,<>-58795.000 _ Santana do' Garrote, ._PB, da, 08;00 às 11;00 hom,
o dll5 14:00 às 17:00, e apre,entar '" doourncntos e hahilitaçõe, e"lllido' no edital nO00 112015,a fim de
prestareOJ\-lPROJl-IISS0 e 'mnarPOSSl-: no ,eu re'l"'otivo cargo a ,aher:
Concurso Publico Municipal Edital 0011201~

1""""""D''''''''''''",,",

••.'''

1"

I

O
mpureoimento no prazo acima estipulodo oIou a não apre,entação da documen,,,,,ão exigida,
implicará na de,i'lêuci. do convocado, podendo Omnnioipio convocar o, imedia'o, POSlenOre,. obedeoondo iI ordem de cla"ificaçiio, conformo e,tatuído nO edi",!.
Santana do, Garrote,-PB, lóde feveroiro do 2018.
JosÉ PAULO FILHO
Prefoilo Muaicipal

I . ~rcltAç~

PR£fEITI.:RA M1JlI,1CIP."LDE PEDRAS DE FOGO
FljNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRAS 01'; fOGO
EXTRATO DE CONTRATO
In.lromenlo: Termo de Contrato n" 1021/2018; pari": O fundo Municipal De Saúde De Pcdr••• De
FogolPB e AMB[ENTAL COt\'TORLE DE PRAGAS; CNP l, 07 ,SJJ.708/000 1_72;Valor: RS 46.902,90
Objolo: registro de preço, pllra futurn e evenlllal contrata,ão de empre,a e,pecialiuda na p,estat;ão de
serviço, de controlo sanitário integ:n>dono combate a p"'gas urbanas., englobando dedetizaçãu, dosratiza_
ç1l0,de,in,eliuçllo, do,cupinização e desalojamento de pombo, e Inorcego" <:JIItoda. as áreas intemas
e oxtemas do, prédio, da PMPF e FMS, P"'f:ilo P""'endal a" 00212018 _ PMP!', !'uadamentação:
Ui Foderal n" 8.666/93, alterada e a Lei n" 10.520/02; prazo conlratual: 12 me,e"
DORACY KAROLlNE SIMOES DE MEDEIROS
GESfORA DO !'MS
EXTRATO DE CONTRATO
InstrumenlO: Termo de Contrn'o 0° 014120 18: pan",,: A Prefeitura de Pedras de FogolPB e AMBIEN_
TAL CONTORLE DE PRAGAS; CNPJ: 07,833, 70SI000 [_72; Valor R$ 84,620,94, ObjolO: rogistro de
pre'Ço, para futura e e,entual eontrntação de empre", e'pecializada na prestat;ão de se",iço, de controle
,anitário integ:n>dono oombate a pragas urbaruis, englobando dedeliução, d...--.uzação, desinselização,
de,cnpini7-'lÇlio e de,alojllmento de pombo, e moro'go','m
toda, a, áreas internas e ••••tem"" do, pré_
dio, da PMPF e FMS, Pregão Pre,encial n. 00212\118 - PMP!'; FL'NDAMENTAÇÀO, Loi Federal
n' 8.666/93, alterada e a Lei n' 10.520102: PTlIza Con"alual,
12 me,es.
DERI't'ALOO ROMÃO OOS SANTOS
PRE!'EITO CONSTITUCIONAL

Prefeitura Municipal
de Ulraúna
~
PREFEITURA

~.

MIJNICIP.-\L UI! UIRAL'NA

,'tlL'NICIPAL Dl-: SANTANA DOS GARROTES

A\1S0 DE IêDITAL
TOMAD/\. Dl-: PREÇO 1'1"00112018
OBJETO: Refonna da Unidade Basica de Soude do mlDlicípio de Santalla do, G.rrole" dentro do,
prazo. e nmmas da Lei n' 8,66619] de 21/0611993 e ,ua, al'eraçõe"
ABERTURA: 0710312018, li> 10:00 horas.
RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento corrente/convênio.
LEITURA OI.: OBTENÇÀO DO EDITAL E IN!'OR.'\1AÇÕES: Prdeilllrn Municil"'-l, Rua Sevenno
Teotônio, im, 8aino PI""al"" Santana do, GarrotesIPB
O, imeressados poderlío adquirir infonnçile, no enderc<;ooUJlf'IClUldo.
nO' horários das 08:00;'" l2:oo ho"".
S""talla do, GIIITO'es.PB, 12 de fevereirO de 20lS
F,anci,cu Bubo"" de Macaí.
Pr",ídenle da ComÍO-,;o

Prefeitura Municipal
de Pedras de Fogo

,
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PREFEITURA

de 2018

1'1~,,,,j~(jli:f,!'!tJl<,_\.1

O nllo oomparecimento no prazo ""imo eSlipulado clou a não apre,enta,lIo da documeutat;ão e;cig;da,
implioari na de,istência do convocado, podendo o município convoo •• o, imetiiato. po'teriores, obdecendo à ordem de c1a"ificação, conforme e."atuido nO editaL
Santana tio, GlIITOto,_PB,16de fevereiro de 20 18
JOSÉ PAULO !'ILHO
PrefeilO Municipal

f:F1---'\...,
'''''','''''''''''''

20 de Fevereiro

PREFEITIJRA

MUNICIPAL OI! PEDRAS DE FOGO

AVISO DE HOMOLOGAÇÀO
DO PREGÃO PRESE:"oICIAl N" 00212018 _ PMPF
o Prefe<toCOo,lilUCiona!do Município de Pedras de Fogo!PB, no u'o das atribuiçõe, que IlIe ,lio comerida" em demmncia do """oste no proces,o de lici'"ção fuodemel\tado na norma in,cnta da ui Fed"",l
N" 10.520102. e ,ub,idiariamente, com a Lei t'" 8.666/93, alterada e, ainda, Com ha>.ono Pareoer da
Con,ullona luridica, HOMOLOGA o procedimento licilatório Preg!o Pre,encial nO00212018 _ PMPF.
dO>bnodoao Registro de Preço' para futura e eventual oontrntat;lio de empresa e,pecializade n. pre'taI'ão de =viço, de controle ,anitário in'egr.do 1\0com bote a pragas urbano" englobando detieuza,ão,
desTIlbzação, de"n,enzal'lio, de,cupin'zação e desalojamenlo de pombo, e moroego" em loda' •• areas
internas e ••••lemo, do, predios da PMPF e FMS, quo teve cemo vencedoT o Licitallle: AMBIENTAL
CONTORLE DE PRAGAS, CNP!: 07.833.70810001_72, Valor: RS 13L523,&4 F;candn de.sde jil convoe.da a vencedora a comparecer para as,in'lU •.a de Ata SRP.
Pedras de fogolPB, 15 de fevrreiro d. 2018
DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
PREFEITO CONSTITUCIONAL
PREFEITURA

ML'NIClPAL DE PEDRAS DE !'OGO

EXTRATO DEATA N" 0I5n1ll8
SISTEMA Dl<:REGI;"RO
DE PREÇOS
!'reg"o !'Tesonc;al 00212018; proces.o 00312\118.Objeto: regi,tro de preços para futura e evrntual con.
trataçllo de empresa eopecializad:t na prestação de ,ervlço, de controle ,an,tário m"'grado no oomhate a
pragas urbana." englobando dedenzação. de"anzaçlio, de,,","lizaçlio, descupiniução e desaloj"",en,o
de pombo," moroegos. em todas as ireas interna' e e,temas do, prédios da PMPF e F~.JS.F"ndam<mlo
Legal: lei n. 8.6661'13, da tei n. 10.520/2002, do docreto nO7.89212013 a, proce,,,, nO00312018. Ven_
codor:AMB1ENTALCONTORLE DE PRAGAS; CNPJ: 07.83].70810001_72; Valor: R$ 131.523,849,
Ime OI - Vigên<ia: 12(doze) mcse,
DERIVALDO RO.'tlÁO DOS SA1'õl'OS
PRE!'EITO CONSTITUCIONAL

AVISO DE L1CITAÇÁO
PREGÃO PRF-SE:"CIALI'o'" 0001212018
Toma público que farã realizllr através do Pregoeito Oficiol e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silve,tre Clandino. SN - Centro - Uiraima. PB, •• 09,]0 boro, do di. 05 de Março de 2018, licitaçãu
modalidade Pregão Pre,eno;al. do tipo mOnor preço, para: Fornecimento parcelado de pneus e serviço
de alinhamento e balanoeamento, p"'" atender os veiculo, da frota do município de Uiraima .. Recurso,'
previsto, no orçamen", vige<lle, FIltldamenlo legal: Lci Foderal n" t 0.520102 e Decreto Municipal n'
02412013. Infonn.çõe" no horário das OB:OOas 12:00 horas do, dias útei,. no endereço >Ilpraci",do,
Telefone: (08]) ]5342113. E.mai!: Iicitacao@U;rauna,pb,go-.br, Edital: IIttp:l/www.airaun"-pb.go' ..brl
ou WWW,!ce,pb.god'r,
lJiraima • PB. (9 de Fevereiro de 20 [8
I'RA:"oIClSCO !'RANC£Sl'ilLDO ALMEiDA DA SILVA
Pregoeíro Oficial

I
~õ",.:,
Prefeitura Municipal
de Água Branca

PREFEITUR."

MUl'o'lClPAL DE ÁGIJA BRA:"CA

RESIJLTADO DA !'ASE DE HAUTAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 1'1."0112\118
Objeto: Pavimen:ação <:JIIParalelepipedo em Dive"as Ruas do MUI\;cíp;o de Água B1'81Ica- PB no,
tenno, do Conlnlto de Rep •• ,e n" 1023 [90-41. celebrando entre. Prefeitura MUnlc,pal de Água
Branca e a Uniil~ Federal, inten1ledíodo pela Caixa Económica F.deral. Licitante, Habili~o"
S &
M CONSTRUÇAO DE RODOVIAS lTDA_ MF., CNPl; Gti,22S,141l10001-22e E LX TEIXEIRA
CONSTRUÇOES E SERViÇOS EIRELI_ EPP, C'lP l: 17.56!l.7941000 1-40, Licitante, In.bilitado"
Nenllum Lieitanle ficoo inabilitatio. 00' atO' decorrento, do procedimento Iicitat6rio caberão rec""o,
no, tenno, do 3ft. 109 da Lei 8,666193 e ,,,as alteraçõe" Caso não haja interpusiçllo de r""ur'o odmini,_
trnbvo, fioa de,ignado o dia O[10312018, •• 09:00 hora, para ai>enura do, envelope, Propo'ta de Preço,_
Qwtlqner informação poderá ,er obtida a<rav,;, da Comi,são. de Licitação,
Ab'lJa Branca - PB, 19de fovrreiro de 2018
ALE1-I.SO:" JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA
Presidenle da CPL
PREFEITUIL\

MUNlClPAL

DE ÁGUA BRANCA.

PB

AVISO DE REAUZAÇÀO DE SESSÃO
lIClTAÇÀO PREGÀO'PRES£[I,'CIAL
:",' 0912018
O Pregoeiro de Prefeitura Municipal de ÁGUA BRANCA - PB, comunica 00' licitante, o inleres.!ldo"
que a se,são adiada do dia fIó de fevereiro de 20 18, as 08,00 IIOTO',pilnl reali2:3çliotia f""e de propo,tas de
preço, o d""umen'o, de habilitat;ão do Pregão Pre,endal n" 091:20l7, que 'em comoobJe'o "-"'qwsição de
Malerial de Limpeza. para Odesenvolvimento das ações e prognmta' dllSS.cretllri"" MIltlicipai, da Prefoitum de Agua Branca - P5, seriLrealizada no dia 22/0212018, às 13:00 boro" na ,aJa de reuniões da CPL
AGUA BRANCA - PB, em 19 de fevere;to de 2018,
ALERSON JOSÉ RODRIGUES DEAlJ\-lEIDA
Pl"el:oeico

