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&ESTADO DAPARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DEPILAR

CQMISSAO PERMANENTBOEUiSlTApAO
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
PREGAO PRESENCIALSRP N" 004/2019

PROCESSO N° 2019.07.011
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 003/2019

No dia 01 do Agosto de 2019, o MUNICIPIO DE PILAR - PEL pessoa jurldica-.de direito publico, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.° 08.867.780/0001-83. com sede na Praga JoSo ,losd Maroja, n" 259. Centro, represenlado
legalmente por sen Preleito, Sr. Jose Benicio.de Araujo Nelo, brasileiro. solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n°
086.532.844-78 e no RG sob o n° 33.271.364-SSP/PB, residente e domictllado na Rua CorOnel Jose Lins, nos termos

da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei n°8.666, de 21 dcjunho
de 1993 e suas alleragoes e com lulcro no decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que fegulamenta o sistema de
registro de pi-egos e altdrao5.es bem como toda legislated- correlata, em face da classificagdo da proposta apreseplada
no Pregao presencial n° 004/2019, Objetivo de Sistema de Registro de Pregos para PrestagSo dos servigos de
implantaqao, mtermediagdo e administraguo de am sistema informatizado e integrado, com utilizagiio de emtio
magndtico on microprocessado de gerenciamento para manutengSo preventive e eorretiva (mectutica em geral,
eletricidade, fimitaria,pintura, bicluinda aqaisigdo depegas de reposigdo, dos vetoulos (automdveis de passeios,
vans e dnibns e maquinas) que compiiem a from da Prefeitura Municipal de Pilar-PB. RESOLVE registrar o
prego ofertado pelo Fornecedor Beneficidrio conformc qiiadro abaixo:

Deserigiio do Fornecedor Beheficiario

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAP PE BENEFICIOS EIREL1-EPPRazao Social
CNPJ 25.165.749/0001-10
Endercgo Aliuncda Rio Negro, 503, Sala 1803, Alpliavile, Bnrucri/SP
Telefone/Fax 0800 940 1775

wag r Es=r: A
Prestagtlo dos services de implantagSo, intenncdiag5o e
adnitnistragilo de uin sistema informatizado e integrado, com
utilizagilo de cariao magnetico ou microprocessado de
gerenciamento para manutcngfio preventiva e eorretiva (tnecSnica,
em geraJ, eletricidade, Itmilaria, pintura, incluindo aquisigtlo de]
pegas de reposigao, dos veiculos (automoycis de passeios, vans ej
Onibuse maquinas.) que compdem a (rota da Prefeitura Municipal.
de PiRif-PB.

RS: 497.500.00- 0,50 %01:

'w.

Adjudicagiio do Objcto: sent por unidade adquirida.
Da possibilidade de adesao dc Orgaos nao participantes: Sera permitijda a adesSo a ata de registro de prego por
lodos os orgaos da AdmtnistragfiO Publica que desejarem iazer uso da mesnia, desde que aulorizado pela prefeitura
Municipal de PILAR e aeeito pelo fornecedor. ate o liinite de 2 (duas) vezes o quantitative de cada item registrado na
Ala de Registro de Prego.
Da validade de ata' de registro de prego: A ata de registro de prego tera validade dc 12 (doze) meses, a co.ntar tie
sua publicagdo no Diario Qficial.

1. DO PRAZO E DOTACAO_ .

__
.- | . . .

j

1.1 O prazo inieio do fornecitnento do objcto ora licitado. conforme suas earacteristicas e as- necessidades da
Prefeitura Municipal de PILAR,c que admitc prorrogagao nos casos previslos pela Lei 8.666/93, considerado a partir
da emissSo da ordem de PRODU'TOS. As despesas deoorrentes do objelo da presertte licitagSo conerao por conta doj
orgamento vigente Recursos Prdprios do Municipio,
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,3. DO PACAMENTO

2.1 0 paganiento sera efeluado inensalnienle eni ate .30 digs. contados da apresenlagflo da nota liscal/latura no
protocolo da Secretaria de Finnngas de PILAR /PB,

2.2 Q;paganiento sera feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra insliluipiio bancaria da contratante,

2.3 0 paganiento somcnlc sera efeluado apds b “atesto-". pelo servidor compelente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, eondicionado a verificagdo da confomiidade da Nota Fiscal/Fatura,apresentada pola Contratada c do
regular cumprimento das obrigagCSes assumidas,

2.4 Havendo erro na apresentagSo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documenlos perlinentes a contratagao, ou, ainda.
circunslfincia quc impepa a liquidagao da despesa, o paganiento Heard pendente aid que a Contratada providcncie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese. o prajoipara paganiento iniciar-se-d apos a comprovayao da regularizagao da
situapitOi ndo acarretando qualquer Onus para a Contratante.
2.5 Flos casos de eventuais atrasos de paganiento, desde quc a Contratada nfo tenlia concorrido de algunia forma
para tanto, o valor devido deverfi ser acrescido de encargqs mofatOrios proporcionais aos clias de atraso, apurados
desde a-data limite prevista para o pagainetiio! aida data do efetivo pagamcnto a taxa de 6% (seis por cento) ao ano.
aplicando-se a seguinte formula:

EM « IxNxP
EM= EncargosMoratorios a serem acreseidos ao valor originariamente devido
I= fndice de atiralizagao flnanceira, calculado segundo a formula:

I~ fix/1001
365

Tx = utilizar IPCA (1BGE)
N = Niunero de dias entre a data limite previstos para o pagamcnto e a data do efetivo paganiento
VP = Valor da Parcela cm atraso

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREpO_

3.1. Homologado o resullado da IlcitagSo, o licjtante veneedqr serd coiivocado para, no prazo de 05 dias flteis, assinar
a Ata de Registro dc-fretjos, quc, depois de cuinpridos os requisitos de publicidade, terd elbito de coropromisso entre
as paries.
3.1.1. Deverd ser incluido para fbrinagao delcadaslro de reserva, na rcspectiva Ala o registro dos licitantes que
aceitarem colar os produtos com pregos iguais ao do licjtante vencedor, na sequencia da classificagdo do certame, na
forma do disposto no artigo 11, §1° do Decreto 7.892/13, respeitando-se, mis contralagOes, a ordem de classificagao
dos licitantes registrados na Ata.
3.1.2. 0 registro a que se refere a cdndigdo 3lI.I tern por objetivo a formagdo de cadaslro de reserva, no caso de
exclustto do primeiro colocado da ala. nas hipdleses previstas nos arligos 20 e 2 1 do Decreto n° 7.892/13.
3,2. O prazo de convocagdo podcra ser prorrogado ittna vez. por igual periodo, quando solicitado pela licitante
durante o seu transcurso, desde quc ocorra moljvo justificado e.aceito pela prefciluraMunicipal de PILAR.
3.3. Caso o licitante nSo assine a Ala de Registro de Pregos no prazo estabelecido neste edital, hem assim, nSo
manlenha as condigbes de habililagiio, sem prcjmzo das penalidades cabiveis. a Prefcilura de PILAR declarard seni

efeito os atos de classi licagiio final, adjudicagSo e honiologagto e convocara licitantes remanescentes. na ordem de
classificagao, para fazE-lo no mesmo prazo e nas mesmas condigSes do primeiro colocado.
3.3.1. Os autos do processo licilalPrio scrao encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a convocagao. atraves
de aviso no Didrio Oficial do Eslado, dos detnais licitantes classificados para sessio dc reabertura do certame.
3.3.2. Iniciada a reunUlo, o Pregoeiro negociani a redugao do prego coin o licitante e, em seguida. procederti
conforme o disposto neste edital.
3.3.3. Caso into obtenha sucesso na negociagito com o segundo colocado. o Pregoeiro negociard coin o libitante
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classilieagflo. ate a apuragflo de proposta com o prego igual ao do
primeiro colocado.

Praga Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB, CEP: 58338000
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3.3.4. Se nenhuin licitante baixar seu prepo para o prepo do primeiro colocado, aplicar-sc-a o disposlo no art. 4°. inc.
XXIU da Lei n° 10.520/2002 e art. 27. §3“ do Decreto 5450/2005,

3.3.5. Oblida proposta que alenda as exigences do edited e verificadn a habilitapSo do licitante. o-Pregoeiro negocrara
com o licitante para que o mcsmo reduza seu prepo ao valor da proposla do licitante mais bem classificado, tendo
como objetivo aformapao do cadastre de reserva, na forma do artigo 1 1.§10 do Decreto 7.892/13 e alterapSes.
3.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicara o objelo licitado ao licitante vencedor.
3.4. A licitante vencedora devera manter todas as condipfles de habilitapSo para a assihatura da Ata, bem como
durante o periodo de sua vigencia.
3.5. A Ata de Registro de Prepos terd validade dc 12 (doze) meses, a conlar da data de publicap5o no Diario Oficial
do Estado.
3.6; A existencia de prepos registrados nfio obriga a Prefeitura Municipal de PILAR a firmer as contratapOes que
deles poderao advir.
3,7. E vedada efetuar aerdscimos nos quantitativos fixadbspela ata de registro de prepos, inclusive o aerescimo de
que trata o § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
3.8. Em caso de adesOes, eaberd ao Ibrnecedor beneliciario da.ala de registro de prepo, observados as eondipdes nela
cstabelecidas. optar pela aceilapfio ou nSo do fornceimento decorrente de adcsSo, desde que nao prejudique as
obrigapOes presenles e futures decqrrentes da ata, assumidas com o 6rg3o gerenciador.
3.8.1. As adesoes as atas somente poderao ser efetuadas com autorizapSb do Srgflo .gerenciador p, no caso, apos a
primeira aquisipao ou conlralapao par' orgelo integrante da ala. Apos a aulorizapSo do brgao gerenciador. o “carona”
deverd efetivar a aquisipao ou contratapao soiicitada cm ate noventa dias. observado o prazo de vigSncia da ata.
3.8.2. Para 11ns de aulprizapao, sb sento aceitos pedidos de adesoes as atas que nao cxcedam, por brgSo ou enlidade
solicitanle, a ecm por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Prepos.
3.8.3. O quantitative decorrente das adesbes a ata de registro de prepos nao podera exceder, na totalidade. ao
quintuplodo quantitative de eada item rcgislrado na ala de registro de prepos para o brgSo gerenciador.

4, DA REV1SAO DOS PREC/OS

__
'

_

f

4.1. Os prepos registrados pcrinunecerflo fixos e irteajustaveis pelo periodo de 12Xd04e) ineses.
4.2. A revisao de prepos s6 sera admilida no caso de comprovapao do deseqnil(brio cconbmieo- financciro, a scr
leila, prefcrencialmente, atraves de notas fiseais de aquisipsio de matarias-primas, lista.de prepos de FalorS’cafite ou
oulrosque demonstrem indiscutivelmente a clevapao do eusto do objeto. !
4.3. Para a concessao desla revisfto, a emprosa devera comtmicar a Prefeitura de PILAR a variapdo d:os prepos. por
escrilo e imediataniente, cbm pedido justificado, anexando osldocumentos cotriprobatbrios da majorapao.
4.4. Durante o periodo de andlise do pedido, a empresa devera efetuar a cnlrega dos produtos pelo prepo registrado.
mesmb que afev|$aq seja posteriormente julgada procedente.:
4.5. Quando o prepo inicialmonte rcgislrado. por motive supcrvenicnio. tornar-sc superior ao prepo praliendo no
mercado a PREFEITURA convocarit o fornecedor visando a negociapao para redupilo de prepos e sua adequapao ao
praUcado pelo mercado.
4.6. A ordem de classificap3o das lioitnntes que accilarem reduzir sous prepos aos valores de mercado observara a
classilicapao original.
4.7, Quando o prepo de mercado tornar-sc- superior aos prepos registrados e o fornecedor, inediante requerimento
cicvidamente comprovado, nfio puder cumprir o compromisso. a PREFEITURA podera libera-lo do compromisso
asstimido, sem aplicap3o da penalidade. conlirmando a vcracidade dos motives c comprovantes apresentados, desde
que a eomunicapao ocorra antes do pedido de fornceimento.
4.8. Ocorrendo a situapSo acima descrita,. a PREFEITURA jpodcra, ainda, convocar os denials fornecedbresjpara
assegurar ignai oporlunidade do negociapao.
4.9. Mao havendo exilo nas negociapQes. a PREFEITURA dever6 proceder 5 revogapflo da ala de registro de prepos,
adotando as medidas cabivets para obtenpSo daeontratapSo niais vatitajosa.
4.10. O licitante vencedor somente sera liberado, seiii penalidade, do compromisso assumido nu Ata de Registro de
Prepos quando:
44 1. Os fornecedores que mlo aeeitarem reduzir seus prepos aos valores pratieados pelo mercado serab liberadqs do
compromisso assumido, sem apficapita de penalidade.

A :

Prapa Joao Jose Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
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4,12. Quando o pre<?o de mcrcado tornar-sc superior aos prefos regislrados e o fornecedor rulo puder cumprtr o
compromisso.
4.13. A pedido do fornecedor.

5. 1)0 CANCELAMENTO DO REG1STR0 DE PRECOS

5.1. 0 fornecedor tera seu regisiro caneelado quando:
5.1.1. Descumprir as condipOes da Ata de Regisiro de Precos; .
5. 1.2. NEIO assinar o contrato ou inslrumento equivalenle no prazo eslabelecido pela PREFEITURA, sera justiHcativa
aeeilfivel;
5.1.3. N3o aceitar reduzir o seu prcpo registradp, na hipdtesc de esle se tornar superior aqueles praticados no
mcrcado;
5.1.4. Sofrer san<$0 prevista nos iPcisos l.lt ou IV do capul do arligo 87 da Let n° 8.666/93 ou no arligo 7° da Lei n°
10.520/02;
5.2. Podera ainda ser caneelado q regisiro de precos na ocorrcnoia de Palo supervenicnle, dccorrcnle de caso forluiio
ou forqa maior, que prejudique o cumprimento da ala, devidamente comprovados e jUstificados:
5.2.1. Por razSo de interesse publico; ou
5.2.2. A pedido do fornecedor.
5.3. Em qualquer caso, assegurados o conlradildrio e a ample defCsa, o canceiamenlo ocorrerd mediantc
delermina<?ao da Prefeitura Municipal de PILAR.

6 - DAS SANCOES PARA O CASO DE INAP1MPLEMENTO

6.1 - A Conlralada Heard sujeila as seguintes penalidades, garanlida a prCvia defesa, pela inexecu<?3o total ou parcial
do objelo:
a) Advertcncia por cscrito sobre o descumprimenlo do conlraio e oulras obrigacSes assumidas. quando considcrados
lallas leves, e a delerminacao da adoedo das ncccsstirias medidas de correcao;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.1) de 0,3% (tres decimos por cento) por dia. a partir do primeiro dia Util subsequente ao do vencimento do prazo
para cumprimento da obrigac&o, ate o (rigesimo dia de atraso, sobre o valor do servigo nao realizadb;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do service n3o realizado, a partir do primeiro dia util subsequente ao do
vencimento do prazo para cumprimento das obrigacOes, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na enlrega dps
materiais constantes do inslrumento contratual,. ou entrega de objeto com views ou defeitos ocultos qua o torn?
improprio ao uso a que c destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacoes conlratadas;
b.3) de 0,3% (ties decimos por cento) por dia, pelo descumprimenlo de qualquer cMUsuta oil condicao prcvisla neste

Contrato e nao discriminado nas alincas anleriores, sobre o valor contratado, contada da comunicacfio da Contratante
(via internet, fax. correio etc.), titd cessar a inadimplfineia.
c) Impediinonto de contralar com a AdministracOo Ptiblica Municipal, pelo prazo de ale 02 (dois) anos, e sttspensSo
por ale 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Municipio.
d) Deelaracao de inidoneidade para contralar com a Administracfio Publica enquanto perdurarem os motivos
determinanles da punicSo ou ate que seja promovida a roubilitayflo perante a prbpria auloridade que aplieou a

penalidade, que sera concedida sempre que o conlratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resullantes e apos
decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declanujSoda penalidade.
6.2 - O valor da multa aplicada sent retido dos pagamentos devidos ;) Contratada e, caso n3o sejam sullciontes, a

diferenca sera cobrada de acordo com a legislaciio em vigor.
6.3 - As sancoes previstas nas clausulas "a)” a uc)" podeiUd ser aplicadas cumulativamente. ou ntlo, de acordo com a

gravidade da infracao, facultada ampla defesa a Contralada. no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao
do ato, salvo na hipotese de aplieacilo dc deelaracao de inidoneidade para licitar e contralar, Clijo prazo de defesa sera
de 10 (dez) dias uteis.
6.4 - As penalidades' s6 poderao ser -relevadas nas hipbteses de caso fortuito ou forqa maior, devidamente jusiificado:
e comprovado, a juizo daAdministracao.
a) A crit6rio da Administracao, poderilo ser suspenses as penalidades, no todo oil cm parte, quando o alraso na

\Praga JoSo Jos6 Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
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enlrega tlos materials ifor devidamente juslificado pelo Fornecedor e aceito pela Contralanle. que fixara novo prazd,
este improrrogdyel, para a completa execueSo das obrigacOes assumidas.
6.5 - A inexecueao parcial ou total do eoritratado, nos tcrmos do art. 79 da Lei Federal n°. 8.666/93 podera implicar a
imediata rescisab unilateral dcste Contrato, com a aplicaqao das penalidades cabiveis, observada a conclustlo do
proeesso administralivo pertinente;
6.6 - As partes nSo serao responsabilizadas pela incxecueao contratual ou evenluais atrasos decoirentes de: eventos
configuradores de forgaimaior ou caso fortuito, corwo tais caraclerizados em lei civil.
6.7 - As mullas aplieadas deverdo ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cineo) dias, a contar da data
da notifica§§o, podencjo a. Contralanle descontar o sen valor das notas liscais e/ou faturas. Etn caso de inexistSneia ou
insuficiSncia de crediioda Contratada, o valor devido serd cobrado adminislralivamente on insertto come Divida
Ativa do Municipio e cobrado mediante proeesso de execute fiscal, com os encargos correspondentes.
6.8 - FiearSo ainda sujeilos us penalidades previslas nos incisos III e IV, do arligo 87, da Lei n° 8666/93. e alteraeoes
posteriores, os proflssionais ou as empresas que:
a) Tenhain, sofrido cpndenaeao definitive por pralicarem, por ineios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaiSqueV tributes; ]i ;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando Irustrnr os objelivos da licitaciio;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para conlratar com a Administraeito em virtude de atos itieitos praticadbs.

PILAR /PB,0 \Agbsto (fiMipi9.!:

FmiiiJiifoCavflbtteCiiniwFifii)
f \/ ' -PREGOEmO*

CSÿVALCLÿNTE CIJNHA FILHO CPF 026.533.874-33
Pro&eitoOficial

FERNANDO
S3

V
yMunicipio drPIt/A K

ise Beoicjirdc Araujo Ncto
PREFEITO

:

WL-.jy. ...
SUL/iORtA IlNIStRAOAO DE BENEFFCIOS EIRELl-EPPNEO C0NL _________.. .. _

.

CNPJ: 25/165.749/0003 -1.0
AssinatuVas:

Praqa Joao Josb Maroja, n° 259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58338000
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRECON0 003/2019

PREGAO PRESENCfAL SRPN° 004/2019
PROCESSON0 2019.07.011
OBJETO: Sisleraa de Registro de Prepas para Prestapao dos servipos de ii»p1antap§o, intermediapao e adroiuislrapSo do
mn sisleraa iiiformalizado e integrndo. corn utilizapao dc cartao magnedco oti microprocessodo de gercneiamcnto para
manutenpiio preventive c corretiva (mccanicn om geral, elclricidadc, fimilaria. pintura, incluinclo aquisipSo de pcpas de
reposip3o, dos vciculos (automoveis dc passcios, vans e oflibus e maqainas) quc .eompScm a /rota da Prefeitura
Municipal dePdai-PB. A
VALOR TOTAL REG1STRADO:

Descripilo do Fomcccdor Bciicticiario
NEO CONSULTORIA E APM1N1STRACAO PE BENEF1C1QS E1RELI-EPPRazSo Social

cxr 23.163.749/0001-10'
Bnderepo
Telefonc/Fax

Alameda Rio Negro, 503, Sala 1803, Alpbayile, Banicri/SP
0800'940 im

........ ’

~ ESPECIFJCACXO"'
” ' " .

'

_POOBJETO _______ APMiNJSTRACAO
ITEM : VALOR TOTAL

Prestapao dos servipos de implanfapao. intermediapao e adminislrnpno
de run sistemn informatizado e integrado, com utilizapSo de carldo
raagnotico ou mioroprocessado de gerenciamenio para mmuilcnpao
proveutiva e corretiva (niecanica em geral, oletricidade, funilaria.
pintura, mcluindo aquisigSo de pcpas de reposipao. dps veiculos
(automoveis de passcios, vans e onibas e maquinas) quc compoem a
frota da Prefeitura Municipal de Pilar-PB. __

__
'

RS; 497.500,0001: - 0,50 %

L VALIDADE PAATA
2.1 A presente Ata de Registro dc Prcpos tern a vigSneia de 12 ineses, a partir da sua publicapao no Diario Oficial do
Estado. |: 'ÿ

2.2 Durante.o prazo de validade dosta Ata de Registro de Prepos, a Prefeitura Municipal n3o fica ob.rigada a firmar as
contratapdes. i!

2. DA UT1L1ZACAO DA ATADE REGISTRO DEPREpO
2;3 A presenle Ata de Registro de Prcpos podera ser utilizada por orgSos interessados, desde que aulorizados pcia
Prefeitura Municipal dePilar.
2.4 As contratapdes decorrcntes dcsla Ata somente serao mitorizadas pela Prefeitura de Pilar, por intennedio do

. Prefeito, mediantc Autorizapao de Pedido de Uti1iza?2o da Ata deRegistro dc Prcpos.
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mestos HUa; B2 coastwòés-eiireJi: Consimtora-.prKicesa da-vale-Uda; .e §çrv$ÿ£K&2,
9bconstruções e serviços eirelí; Jm «onsU'uçdes eiréii;.

ticas-eiteUi ÍVíjrrice:ccísistruçQÿfÿ-ssattijppsíèradirataiaiÿ®.«aríÉÍli jtaatóãiÿiSbif ila'iiisS: A casa
08istj*,$ões eSíarviços-eirdi; Am; <;-cm|ffeiffiniÿÿ£QS hda;.- B2 ©eostruçdes drc*
Yy, ConsutUor,*pri«çssa’-do valcTida; Çrv consumaçõese smdçGsdtda;..Dbçbratmçõesc serviços «ireis;

Jro construções eirelí, Prmn-ee çorismiçõíís Desse, mpdo, eõmumea.-se
dos meto*

gçs Proposta die':Pjÿços.'$crâ:r:£aiÍ7adá;nO'd'«*. no.mesmo tocai tab pnmeira
reunião, Maiores informações poderão ser obtidas junto a-Goniíssão Pennanehte de Lien:\çào;'í}raça
Tiradentcs, 52- Centro -SâoBenio - PBr np borirío d;qç.0?:CK?;À$' lSíOP horas dos.ífias úteis, Tskíonc'
(083) 3444-3223 E-maif. pmsblk ira(«;groad.corn-.

Í&52?/H;-Xeidé Acesso-à Bdbrmaçio. FUNDAMENTO LEGAL;.An. 24, inciso II, da Lei Federal
i#v&$ÿiS#3'è.5Óas alterações. AUTORIZAÇÃO. Administração-a Fazenda Pública. RATIFICAÇÃO:
Prefeito, em ,03/02/2019

EXTRATO DE CONTRATO
0DÍÈTOtÿoatrat:sçSo4e empresít,para:prestação deserviços de.desenvolvimento, enação, alimentação

5 •do’•PorXaí,dertrÿiÿçn.çtd; e do Portal, da. Legislação do, munic.ipifl.dc
%4»t«Ííiÿÿ,Dãs-fcgroips dat.C'j 12.527/0 - LeÇdte Acesso llnfttpgaçáo..FtitÿAMENTO 'LÉCiAU:
IBÍspenã&.-de-iiisitaçãp nft p¥CX5O08/2O19; DOTAÇÃO’ Rcdiir&os Próprios do Município de' Monte
Horcbe; 03,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122 3006.2006 MANUT DAS ATíVTD
DA SECRETAR IA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS- -
5 3.90 39,01 OUTROS SERVIçOS.DE TERCEIROS VIGÊNCIA: até o final do-exercício iinance.ro
dc 2019. TARTES. CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Hnrebc c CT N* 00073/2019
- 03.0? 19-DOMINGOS S.AVÍO PEREIRA DE UMA - RS 7.200.00

São Bento - PB, 01' cte Agosto de2019
FLED ISON DE SOUZA RODRIGUES

Presíd eti te.d a. Comissão

Prefeitura MtttiieipaS
de Monteiro

Prefeitura Municipal
de Pilar

!' UCJZfÇQES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MILNTCTPAL DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
ií) PRESENCIALSRPN" (KM/2019

RETIFICAÇÃO
do Contrato ADESÃO AO PREGÃO 0.6.018/3019 DE SISTEMA DE REGISTRO DE

) PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO, publicado no diàr.o
Otlcial- do estadono dia 20'de Julho de 2019, PAG 35 c 3C», na descrição tio Objcío. RS 22.129,25 (Vinte

s dois. md -cemc e vúne nove reais e vinte e ejnçô ceiaavos): tesa Se; RS 21,-359*00 (Vime e Um -mil
e;Oiÿiwÿ’e’'Ciiióuema'.« Nove-reais). Monteiro' - PB, 01 de agosto de 2019. á'NNA'LQRENá 'DE
FARIAS LEITE NOBREçA.

RE*FlFICAÇÃO
&k> -da adesão np 3.8.609/201.9, publicado no diário oficial do estado no-dia 20-dc
Í«Ibo&;I0i'fVPÁG' -35e 36,na descrição dt>.'Objeto RS"22*129.25.(Vime e dbis-rftil cento e vi?utr nôve
reais e vintec cinco centavos). LeiaSc: RS 21 .$59,00 (Vinte c Um mrl cOitocentosc Cmquenta cNove
feats). Moments - PB, 01 de agosto de 20Í9 ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREC.A/FMAS

Nos-tcnnosdo relatório final apicsentadopc
licitatõrio’Pícgâo:Presenc.f2lSÉPn°0DEà0l9.Aiÿ'pr«saKEG,ÇONSlILTDRI:À:EÂDMINISTR'AÇÃO
DE BENEFÍCIOS EIRELUEPP CHRP .25. i65,749/6001-ÍO vencedora, do itera com uma iàxa de
administração de énos Zçró Áÿrguia Cinquenta Pór cento) valor dê RS: *197. 56Ó’,i>n
(Qisatroccmos e Noventa e Sete Mil. Quinhentos Rcái.s),

yfçÿiro; HOMGLOGO.ocorrespondenicprircesimentC'

PILAR,(PB. 01 DE AGOSTO DE 2019

JOSÈ BENICÍG DEARAÚJO NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUN1C1PA LDE PIAR

Prefeitura Municipal
de São Bento

ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N” 2019.07.011

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRD:N(* 094(2639

Nos itnsm dorclatóno final apressado.pefo Prcgoeiro;.ÀDJÚ,DICO o-Gorrcspondente procodimcta»
I ieitátório Pregão Presencial SRP 9. empresaNEO CONSULTORIA:E ADMINISTRACÀf»
DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP CNPL 25.165.749/0001-ID vencedora do item com uma ta.xa.de.
administração -d.e -'d,5ôH ' (Menos. ’Zofo’'Virgula Cinquenta Pot cento) valor éa RS 497.500.66
(Çhntuuecnícs « Noventa e Sete MíL;Qu.inhen5os RCíúS).

í«Cÿi«í%lÿí*MUÿaÿS6i5WjÇ-?-S'-ví •.-iiá&s.** MK-f£

mfrAfcÕES
PREFEiTURA MUNICIPAL. DE SÃO BENTO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 00013/2019

Ltcmaue- habduadn- 02 eonstmçêcs ltÿcs,Dos ato» decnrremat do proccdimenro licitatõno, eabçrâc* re-
cursos nqstetmos do An IÔ*L Ja Let federal ti*. 8,666/93 c suas ãlteraçcies. Comunica-se que, em mio
bqvcndo «tefposiçôo dc recursos, a sessão púWtça para abertura dos envelopes Pioposta de Ptcços
real issodamu dia 13<0S/2019, ús 1 h tM) horas, no utesmo loca! da primeira reunião Mato» cs itiformavões
ptfdçtSo set obtnifis junto ít Comissl» Permanenu* de 'Licitação, Praça Ttradetues. 52 - Centí o - Stla
Bertfò - PB, no noráruj das 0? 00 As B:Ô0 horas dos dias úteis. Telcmuc (083) 3444-2223 E-»natl

mair.com.

PILAR/PB. 01 DE AGOSTO OH 20)9

FERNANDO CAVALC ANTE CUNHA FTLHO
PRKGO EI RO OKICIA L

setó PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

:
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N® 003/2019

PREGÃO PRESENCIAI.SRPN* 004/2019
PROCESSO N* 2019.07.011

OBTEJO: Sistema-dc Registro, dç PfieçÓs. para Prestação dos-'serviços de implantação. ísuermcdsaçfir:
ê aMmisiíaçSo'de:nm sistema íbíótwatí.síaáo=ê ímegrado,. com milizaçàp ât cartão magnético on
•miçtoproçtftgsado de gérenerunTentó para. çpanliiençâo preyetiriva e õtÿ-rôvâ.Xmccãniêaÿenr gerai.
eleiricidatíe* íitniJaria pmium, ínclumdo aquisição--de peças de réposíção. tios veículos (’automóveis de
passeios; -vans-e âníbús ç traquinas) que,c«impõem a ffota'da IVeièiiuxãr Municipal de.Pilar-PB .

VALOR TOTAL REGISTRA DO:

Sm.Bento - PB, 01 de.Agostô'dc 2019

a n.E0.ÍSON BE SOUZA HODUtGBES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Díxritái»4» rrjnftIhiwftrSHíliííil-frRESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N"’ 00006/2019

Ltcitamès Fábiluados* Construtora suassunafewtirtsltda - cpp; Cavale comuruçíks do vale. lula. Jm
:çonr«t"t!çú£3,ú?feíi. pombal c'O0?tr\«’ora c-iocadom cirélt - me. Projeta prcmoldados e engenhana lida;

Torres e andíade canstruçóes, premoidados c serviços Uda, Habilitado com rcst.riçííó: Angulo eons-
tmeocs c ssryicósçirdi me.Dos atos decorsemes do procedimento licitatório, caberão recursos nos
imttos. dç An 109, da Lei Federal tf 8.666/93 e suas alteraçucs. C’õxnunic#t-«e que, em não havendo
mífif posiçAo -<b recursos, a su&âo pública pafa abertura dos enyebpçs Propoâta dç-Jÿsççts serâ
iiàúà m dta 14/08/201% h 08:30 horas, m mçsmolocal d;t primeira i:tuntàó- Maiores mformaçôes
poderão sçr obtidas junto a -Comissão Pçrmancrtte dc Licitação, Praça Tiradéntês, 52 - Centro - São

.Be-mo-PB» np horário-das’07:.00 As 1 3.:-00 hom dos dins' úteis. Telêlone:-!083).3444-2223 E-mail.:
ismsbiieitaigÿfimtl 'mva.
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VALIDADE DA ATA
A-pntseme Ata ck Registro de Preços terá A vigência dc 1 2 meses, a prtror da sua publicação «o Dtano-
(.h)ciai do Estado

São Bento - PB, 03 dc Agosto 4c 2019
FLED1SON DE SOUZA RODRIGUES

Presidente da Comissão Díirame o prmt dc validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal nàd fica obrigada
a firmar as contratacôes,

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A pi csenreAta dc Registrode Preços j?odcrã s« utdizada ôrgâos- míeressados, desde que autonxades
pela Prefeitura Municipal de Pilar
As.contrauçdcs decorrentes desut Ata.somcntç.-serão autonaadaspda Prefeitura deRilar. por intermédio
do.Pí eíeito. mçdiíin tc.Aútat izaç-ão de Pedido de Utilitmcão da Ata -dc Rçgistfó dePreços

PILAK/PB. 0l DE AGOSTO DE 20W

PREFEITURA MUNICIPAL 1)E SÃO BENTO

ERRATA RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 001109/20U)

A Prefeitura Municipal de São Bcmo-PB. por meioda Comissão Permanente de Licitação — CPL. torna
púhíiçosm ifiteressádeis a ERRATA ao Aviso de Resultado dcJulgamento cie Documento* de Habshia-
çáa,dpproctfjiso Udbiíàrio supracitÿip. Portanto,-onde se Ic:
.PÉÉes kátt-htadôs’.' A- casa conrimçòcs c serviços eirçlt. Am engenhar ta-c.o.«s«'uçúes c cn1j.5ree.ndi-

.IOSÉ BENÍCIO DF. ARAÚJO NETO
PREFEITO


