
J

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00079/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E CRM COMERCIAL LTDA, PARA FORNECIMENTO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro.
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57. neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado CRM
COMERCIAL LTDA - Rua Gal. Gustavo Cordeiro de Farias. 459 - Pelrópolis - Natal - RN. CNPJ n"
04.679.119/0001-93, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00025/2017, processada nos termos da Lei
Federal n° 10 520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n". 031/2015, de 01 de Julho de 2015. e
subsidiariamente pela Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho deJ993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada,: :

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

^ O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Equipamentos Odontològicos para melhor atender
as necessidades do Município.

O fomecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n" 00025/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 7.079,70 (SETE MIL SETENTA E NOVE REAIS E
SETENTA CENTAVOS), assim representados;

CODIGÓ DISCRIMINAÇÃO JUNIDADEQUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL
9  Fotopolimerizador sem fio com bateria removivel.^O[^';^ÍJND 10 627,00 6.270.00

potência 1250mW/cm^.Tres modos de oper^çáoj..,.
{continuo, rampa ou pulsado} display digital, parà" r;
polimerizacao de resinas.deve conter na emtjajageni; ' ' /
extema marca comercial e registro na anvisa UND 6
Fotopolimerizador sem fio com bateria removixeLeorp,-.,. .. .
potência 1250mW/cm'.Tres modos de operacaõ
{continuo,rampa ou pulsado} display digital, para
polimerizacao de resinas.deve conter na embalagem,. , .



externa marca comercial e registro na anvisa
13 Suporte de fixação para coletor de material perfuro- UND 30 26,99 809,70

cortante. Tamanho 3 litros. Material em aço com ; -
pintura antioxidante epóxi. Unidad /

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos no Ari,65,^5® e 6®, da
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato/ poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciéo ;,!!', Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada. •

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA ■ DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega: 3 (três) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado,

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTÁDÃ:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações còncernentes â legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;



é - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua c^ oudo contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a^,f.scal.z^^o ou o
acompanhamento pelo órgão interessado:

f. Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o ot^eto deste instrumento,i^m o-S^e^ento e
a devida autorização expressa da Contratante; f " '

g - Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
de hSfâio e qualificação exigidas no respectivo processo licitatõno, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO;

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre ^^ Pades^ nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% {vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as

^rur/^rufíts «I ?terofis^rSoa"d3 tr! :ar^i;nrc'S/diai 'na
^  enb«a no inSio ou L e^o do objeto ora contratado: c - muita de 10% (dea por cento) sobre o vato

contcitádo pela inexecuçâo total ou parcial do contrato: d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belem.

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

Belém - PB, 04 de Maio de 2017.

TESTEMUNHAS . PELA CÕNf RÁf ÃNTÉ

PftE-FEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefe

716f32â644-49

p/n<rhu^<^oA rM^
PELj [RATADA

CRM COMERCIAL LTDA
ROBERTO SÉRGIO VIEÍRA DA SILVA (Procurador)



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00080/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

^  LTDA. PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Cnristinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - RUA DR. POTY NÓBREGA, 1945 - LAGOA NOVA -
NATAL - RN, CNPJ n° 16.826.043/0001-60, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00025/2017, processada nos termos da Lei
Federai n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de ,1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Equipamentos Odontológicos para melhor atender
as necessidades do Município.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n° 00025/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 4.800.00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS),
assim representados;

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID/SDE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL
11^ Mocho odontològico dotado de base sem aro e,com UND, 10 240,00 2.400,00

(5) cinco rodízios, sistema de elevação â gás.
regulagem de altura e aproximação com alavancas,
regulagem de altura do encosto através de catracas
com travamento automático, assento envolvente
estofamento em PVC sem costura, cor varde.
Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou



similar para conferência dos dados descritos no
momento da licitação pela equipe técnica.

14 Seladora Odontológica de mesa para selagem de UND 10 240.00 2.400.00
envelopes para esterilização com circuito eletrônico de
temperatura. Sistema integrado de corte. Área de . ..
selagem; 25 cm e espessura de selagem: 9 mm.
Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou .. ' ■ . ,
similar para conferência dos dados descritos no ,
momento da licitação pela equipe técnica. 1 5 pjj (çãS? -;

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO;

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. .exceto para os casos previstos no Art. 65, §§5 e 6 , da
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65. Inciso II, Alinea d, da Lei 8.666/93. mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS

^ Dotação consignada no orçamento vigente 2017
^ Elemento de despesa

3.3.90.30.01 - Material de Consumo
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93. está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega: 3 (três) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários gára o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado: .

l



c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos:

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados:

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes dé sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo-essa responsabilidade a fisc^iza^o,. ou o
acompanhamento pelo órgão interessado; -: -

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o cg^ejifnento e
a devida autorização expressa da Contratante: —^

q - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado,

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, "os casos
previstos no Art, 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93,

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado^gaSa à S defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8666/93: a ■ advenenoa^b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contrLdo pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém

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

Belém - PB, 04 de Maio de 2017.

TESTEMUNHAS
PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE*BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716,32^:644-49

PELA CSDNTRATAD>

:ioi:rED/COME

ÕES DE ARAÚJO (Sociq

EâENTAÇOES

Administrador)



ESTADO DA paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DÁ PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N": 00081/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua Flâvio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n" 08.928.517/0001-57. neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - Rua Antonic Gravata, 136A - Betânea - Belo
Horizonte - MG, CNPJ n° 07.897.039/0001-00, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00025/2017, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n". 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho da 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Equipamentos Odontològicos para melhor atender
as necessidades do Municipio.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n" 00025/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição. ..

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é_ de
NOVECENTOS E VINTE REAIS), assim representados:

R$ 107.920,00 (CENTO E SETE MIL E

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
4  Caneta de alta rotação - Fabricada em aluminio ÜND

anodizado, sistema push button, spray triplo,
autoclavável até 135°C, rolamento cerâmico, turbinas
sobre mancais de borracha.Deve possuir e apresentar
registro na ANVISA.

7  Contra ângulo odontológico para profilaxia. Unidade. ■ ÜND
Para acoplar em qualquer marca de micromotor.

"U~NrDAbEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P.
10 350,00

TOTAL

3.500,00

10 334,00 3.340,00



[Fabricada em metal cromado e alumínio anodizado
para vários procedimentos odontológicos. Sistema
intra, permite giro livre de 360°. De acordo com;'a -
norma 180 3964. Cabeça pequena com rolamentos, . '
evitando o superaquecimento. Refrigeração éxt^na,; - • i -:,: rc._.fe?A --
cabeça fixa com spray externo. Autoclavável. Sistema ; v
de fixação de brocas por meio de trava. Resistente a .^r
tração que assegura o travamento da broca. Utiliza -
ibrocas com diâmetro entre 2,35mm e 2,34mm, de
acordo com a norma ISO 1797-1. . . . .

8  Equipo Odontológico contendo: CADEIRA UND 10 8.800.00 88.000,00
ODONTOLÓGICA: Cadeira em estrutura de aço;
Cabeceira articulável/ajustável; Estofamento
anatômico e sem costura; Pedal de comando; Braços
de apoio fixo ou braço esquerdo fixo; Posição volta à
zero; Acionamento do refletor no pedal; Movimentos
sincronizados entre assento e encosto EQUIPO
ACOPLADO. Seringa tríplice; 02 terminais p/ Alta
rotação; 01 terminal para micro-motor; Negatoscòpio;
Braço articulável de plástico injetado com alta
resistência e com pintura eletrostática.UNIDADE DE
ÁGUA. Seringa tríplice; 02 sugadores; Cuba rernovivel;
Regulagem de fluxo de agua da cuba; Mangueiras
com engate rápido.REFLETOR. Acionamento pelo
pedal da cadeira; Luz branca fria com potência entre
20.000 e 25.000 LUX; Dupla pega de mão; Protetor do
espelho em material resistente e transparente; Braço
articulado em tubo de aço com pintura eletrostáticaOI
Mocho odontológico com as seguintes características ;
base circular com 05 rodízios; elevação e descida
automática a gás; trava para posicionamento; assento
e encosto estofados de espuma de poliuretano
injetado e recoberto com PVC; expandido sem costura
0 |3y3\/0l

10 Kit acadêmico contendo caneta de alta rotação, UND 10 998,00 9.980,00
micromotor e contra ângulo- Com rolamento cerâmico,
com p0Ç3 r©t3

12 Micro motor odontológico. Unidade. Com rotação 5000 UND 10 310,00 3.100,00
:a 20000 rpm, horário e anti-horário. Conexão- tipo
borden (2 furos). Com regulagem de rotação/inversão
no corpo, pressão de ar de trabalho acima de 4Q.Li
fabricado em alumínio com tratamento crompido
acetinado, AUTOCLAVÁVEL. . . -r

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa 4^^
3.3.90.30.01 - Material de Consumo -^.v-,-ri-
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:



o pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte rnaneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. :

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: | ? v ;•

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caractensticas^ e^e^a^^
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e sera considerado a parfir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega; 3 (três) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercido financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato:

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado,

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais

^ CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do P^f^ente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - ResDonsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes ã legislação fiscal, civil, tributaria e
frabaS Srim? todas as daspasas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado,

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

^ f - Não ceder, transferir ou sub-contratar. no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrIgaçSes assurnidas. ^
de e qualincaçío exigidas no respectivo processo llcitatório. apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo f
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscirrios ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as adScia""!;
narantida a orévia defesa ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. a aovenenc a.
multa de mora de O 5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na;n7e?a no inicio ou na ixISiçlo ̂  objeto ora contíatado; c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor



contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. , ^

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: í 4?'

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as parteselegei^p Foro da Comarca de Belérn;-,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado p«<^partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB, 04 de Maio de 2017.

TESTEMUNHAS

rit ̂ Íoa.jqqS,

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
LTDA

SÉRGIO ANTONIO DA SILVA (Procurador)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N": 00082/2017

.63?.^i  ."J Cir
1

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E EDILANE DA COSTA CARVALHO, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB. CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Cnristinne
Freitas de Souza Lima Barbosa. Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Cost^ 600 -
Centro - Belém - PB. CPF n° 716.329.644-49. doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado EDILANE
DA COSTA CARVALHO - Rua Pierre Marinho da Costa. 02 - Clóvis Bezerra - Guarabira - PB, CNPJ n
12.710.916/0001-14. doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00025/2017, processada nos termos da Lei
Federal n" 10 520 de 17 de julho de 2002. Decreto WLunicipal rf. 031/2015. de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Equipamentos Odcntológicos para melhor atender
as necessidades do Município.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00025/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de. R$ 56.130,00 (CINQÜENTA E SEIS MIL E CENTO E
TRINTA REAIS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
1  Autoclave 21L - Para esterelização à vapor sob

pressão, uso em consultórios odontológicos.sem
reservatório, desaeraçâo e despressurização
automática.Secagem com porta entreaberta, câmara
em aço inox ou alumínio anodizado. com garantia
mínima de 2 anos.produzida em conformidade. ..CQ.ni
ISO 9001. 180 13485, ISO 14001, deve póssuir

-  -li'

UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL
10 2.579,00 25.790.00UND



registro na ANVIS A
' i 2 Aparelho de profilaxia odontológica por UND 10 1.664,00 16.640,00

bicarbonato/ultrasom. Aparelho único para remoção de " - •
placa bacteriana e cálculo dental acionado por-mn - •
único pedal, utilizando jato de bicarbonato ^com :
depósito de pelo menos 40 g, tampa transparente para
oscilacoes de tensão . chaves autoclaváveis para troça . ' y ,
das pontas, aparelho com mangueiras lisas, levès e
flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisá dç
ialta durabilidade e fácil limpeza e desinfeccao, pedal;
de comando de formato redondo, com visualização e
fundo removivel, chave reguladora de .agua, filtros de
retenção de umidade de drenos e transdutor
autoclavável. Sistema de ultrasom para remoção de
cálculo dental com seletor de potência de no mínimo
25 KHZ e estabilizador de freqüência. Transdutor
único, leve e autoclavável que trabalhe com 3 pontas
de raspagem diferentes autoclaváveis, chave seletora
de potência em 4 estágios (amplitude de vibracao da
ponta de 0,05 a 0,1 mm) que mantenha a vibracao
mesmo quando há acionamento de qualquer angulo
com facilidade, fusível de proteção, na cor branco ou
bege, bivolt. Deve possuir e apresentar registro na

^  ANVISA.
3  Bomba de Vácuo Bio Vac 2 A Bio Vac 2 foi projetada UND 1 2.200,00 2.200,00

para suprir as necessidades de biossegurança na
prática odontológica geral. Um equipamento de sucção
de alta potência, que absorve com mais eficiência a
saliva e resíduos. Construída em liga de
bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que
permite sua operação dia após dia de maneira
consistente por muitos anos. Estrutura em aço,
recoberta com material resistente, com cantos
arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1HP,
permitindo operar até 2 consultórios' simultaneamente.
Possui filtro de detritos que garante maior segurança,
evitando desgaste e travamentos, aumentando a vida
útil do equipamento. A contaminação do ambiente é
evitada graças ao sistema de descarga direta no
esgoto. Compacta e silenciosa, a Bio-Vac 2 é ideal
para ser instalada ao lado do seu consultório.

6  Compressor odontológico em ferro fundido - unidade. UND 5 2 300,00 11.500.00
Ihp, 2 pistões em V, isento de óleo, tensão^ 220y,.
RPM 1730, volume do reservatório 30 litros, . relê

^  térmico de proteção, reservatório com pintura j,nterna
anticorrosiva, fabricado de acordo com a NR 13,
gabinete acústico,deve possuir e apresentar o .registro
da ANVISA, junto da proposta, garantia de 12 rrieses
contra defeitos de fabricação, apresentar junto à
proposta, catálogo do produto identificando, o
mesmo.Assistencia técnica permanente,Ambi.ente;
Consultório odontológico. Deve possuir e apresentar
registro na ANVISA. „ .

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: , ,

Os preços contratados são fixos pelo período de um aq9,..-gxçeto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da
Lei 8.666/93. j ,1;,-'-

Ocorrendo o desequilíbrio econômíco-financeiro do contrato- poderá.ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Incièb, 11,,, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:



As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
.  RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS

Dotação consignada no orçamento vigente 2017 /
Elemento de despesa ?
3.3.90.30.01 - Material de Consumo " ; .v;
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega; 3 (três) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

^ CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3 . Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÀTÁDA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado:

im\ c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados,

3 - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante; . ,

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatõrio, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.



CT Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do.valpninieigl atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: '

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações^ssumidas-e preceitos legais, suje|iará O Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades prévistas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - a^ertència; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ápiicada sobre o valor do contratóípor diggstçtraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) s'òbfè o valor
contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalida^ cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.

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

Belém - PB, 04 de Maio de 2017.

TESTEMUNHAS PÊLACONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

ríi. C>,<inrre>\.
PELA CONTRATADA

KILÀNE DA COSTA CARVALHO
ROMUALDO XAIVER PONTES (Procurador)



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N»: 00083/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E MEDONTEC MANUT. E REPARAÇÃO EM EQUIP.
MÉD, HOSPT. E ODO LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB. CNPJ n" 08.928.517/0001-57. neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB. CPF n° 716.329.644-49. doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
MEDONTEC MANUT. E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉD. HOSPT. E ODO LTDA - Av Floriano Peixoto, 780 -
Centro - Campina Grande - PB. CNPJ n" 05.797.987/0001-30, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00025/2017, processada nos termos da Lei
Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de Equipamentos Odontológicos para melhor atender
as necessidades do Município.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada,
Pregão Presencial n" 00025/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que íicain fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de. R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS),
assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO " ^/lTnP^ P. TOTAL
5  Câmara de Revelação Câmara com iluminação paTa. ÜND 2 175.00 350.00

revelação odontológica que proporcionam maior
espaço interno e facilitam o manuseio das mãos

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:



■'Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da
Lei 8.666/93.

'  Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada. ■ ■

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: yj

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017 ' y /
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira; Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracter^ticas. e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra:

Entrega: 3 (três) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o finai do exercicio financeiro de 2017.
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos produtos exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADÁ:

^ a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações conce'rnentes à legislação fiscal civil, fibutâna e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objêto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados,
e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;



q - Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo, licitatorio, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado. ' ,

•  , v,\

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO; > 0^ |j

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante"oü por acordo
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 78^-79 aa Lei
8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos "esais. sujeitará o
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8^666/93. a -
- multa de mora de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por °
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d .- simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contraio, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.

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

Belém - PB. 04 de Maio de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

MÊ6ÕNTEC REPARAÇÃO EM EQUIP.
MÉBUHOSgTfíODO LTDA
EDSOITÁNTONIO da silva (Procurador)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Equipamentos Odontológicos para
melhor atender as necessidades do Município. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Presencial n" 00025/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no
orçamento vigente 2017 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material
de Consumo 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N° 00079/2017
- 04.05.17 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 7.079,70; CT N°
00080/2017 - 04.05.17 - DENTALMED COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 4.800,00; CT N° 00081/2017 -
04.05.17 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -
R$ 107.920,00; CT N" 00082/2017 - 04.05.17 - EDILANE DA COSTA
CARVALHO - R$ 56.130,00; CT N" 00083/2017 - 04.05.17 -
MEDONTEC MANUT. E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉD. HOSPT. E
ODO LTDA - R$ 350,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
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Diário Oficial João Pessoa - Sexta-feira, 19 de Maio de 2017

Valor Global: R$497*565|20(Quatn>cen(ose noventa eselc miliquínhenlosc sessenta e cinco reais c
vinte centavosX Licitação; Tomada de Preços N*. OI5/2017/CPL//PMBSF. rundamcniaçâo Legal: An.
22, III, § 3® da lei N®. 8.666^3- Fontes de Recursos: Lei Orçamentaria - 2017. • Data da Celebração:
03.04.2017 'Signatános: Francisco Carlos de Carvalho c Aquiles Augusto Resende de Araújo.

Prefeitura Municipal |
de Parari I ^

PREFEITURA .MUNICIPAL DE PARARI

AVISO DE adiamento
PREGÃO PRESENCIAL N* OOOI7/2UI7

O Pregoeixo Oficiil comunica o adiamemo do Pregão Presencial n' 00017/2017, paia o dia 26 dc Maio
de 2017 às 09:00 hocas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Tcttuliano Aires dc Queiroz. 168 -
Cenno - Paran - PB. InfoimaçOes: no hoiiiiodas 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endreevo
Telefone: (083)99946.0272. Email: pmparaii_cpl{^otmail-com

Parari - PU, 17 de Maio de 2017
SANDRO F SOUSA

Preguei ro

Prefeitura Municipal
("^•edra Branca

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

E.\TRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 00022/2017
Connatante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Conbalada: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA I.TOA-ME - CNPJ \'07 553.129/0001.76
Objeta: Conmuaçào de empresa especializada para prestar os serviços ilc hxaçàu dc softwares de sislcina
de contabilidade publica municipal, sistema de folha dc pagamento, sistcinn dc portal dc lianspaicncia
e sistema de liciuçào.
Valor Mensal: RS 2.500,00 (dois mil c quinhentos reais)
Valor global: RS 20.000,00 (vinte mil reais)
Vigência: 31/12/2017
Pedra Branca -PB, 18 de Maio de 2017
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 00023/2017
Contialanle: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: IRAMILTON SÁTIRO DA NÔBREGA. ME . CNPJ N' 10 054 450/0001.77
Objeto: Contralaçlo de empresa especializada paiapresiar os seiviços dc asscssoi ia técnica cm elaboiaçilo
e acompanhamcnlo de projetos e programas de engcntuaria civil deslc município.
Valor Mensal; RS 3.000,00 (três mil reais),
Valor global: RS 24.000,00 (vinie e quatro mil reais)
Vigência: 31/12/2017
Pe|{i|)3ianca -PB, 18 de Maio de 2017
dr^N FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Pi. EITO

Prefeitura Municipal |
de Belém |v- .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00025/2017

Nos termos do relalórío final apresentado pelo Piegoeiro Oficial e obsetvado parecer da Asscssoria Juridí.
ca, referente ao Pregào Presenciai n' 00025/2017, que objetiva: AquisiçOes parceladas de Equipamentos
Odonlológicos para melhor atender as necessidades do Município; HOMOLOGO o correspondcnic piocc.
dimentolicitalóriocm favor de: CRM COMERCIAL LTDA. RS 7 079.70. DENTAI.MED COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA. RS 4.800,00; DEN TEMED EQLTPAMENTO.S ODONTOLÔOICOS
LTDA. RS 107.920,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO. RS 5o 130.00. MEDONIEC MANU I
E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉD. HOSPT. E ODO LTDA. RS 350.(X)

BctCm - PB, 03 de Maio tic 2017
RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HO.MOLOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL .V 00030/2017

Nos termos do relatório final apresemado pelo Pregoeiro Oficial c observado parecer da Asscssoria

Jurídica, rcferenie ao Pregào Presencial n° 00030/2017, que objetiva; Prestação de Serviços Técnicos
especializados de Asscssoria an Serviços de Saúde de Apoio á Gestão do SUS, CBrecificamenle das açSes
constanies nos Blocos da Atenção Básica, Média c Alia Complexidade, Gestão, Invesrimcnto, ̂gUància
em Saúde c Assisléncia Farraacéulica do SUS. SIslema Único de Saúde: HOMOLCXjO o correspondente
procedimento licilatório em favor de: JULIANNNV DA CUNHA GOUVEIA - RS 30.000,00,

Belém - PB, 12 de Maio de 2017
REN.VI A CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA .MUNICIPAL DE BELÉM

V\ ISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL V 00040/2017

torna público que faia realizar airaics do Pregoeiro Oficial c Equipe dc Apoio, sediada na Rua Flávio
Ribciiu, 74. Ccniro • Belém. PB, às I0h00mindodia07dc Junhode 2017, licitação modalidade Pregão
Prcrençial, do tipo inciiot preço, para. Contratação de empresa no ramo peitinente para fornecimento
de linhs de iniemet pata atender a Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lci Federal n° 10.320/02 e Decreio Municipal n" 031/2015. Informaçóes: no hotitio
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: Iicitacaopmb2@gmaiLcom

Belém . PB, 18 de Maio de 2017

PregQciro Onaat

PREFEITURA MU.MCIPAL DE BELEM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AquisiçSes parceladas de Equipamentos Odontológicos para melhor alcnder as necessidades^
do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presenciai n" 00025/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Elemento
de despesa 3.3.90.30,01 * Material de Consumo 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente.
VIGÊNCIA: até o final do exereicio financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu.
nicipal de Belém e n N*00079.'20I7 . 04 05.17. CRM COMERCIAL LTDA - RS 7.079,70; CT N'
00080/20I7 . 04 05 17 . OEN IAI.MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA . RS 4.800,00;
J T N' 00081/2017 - (14 05 17 . DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - RS

^20,00; CT N° iii«)S2 2017 .04 05 17 . EDILANE DA COSTA CARVALHO - RS 56.130,00; CT
\ í*«itV2(ll7 - (H iis |7 . \tl rJOS I i ( M.\M T E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉD. HOSPT. E
(jddliTt
RENAT A CHRISiã^E EREIT AS DE SOUZA LIMA BARBOS;
Prefeita

KX i RATO DE COM RATOS
OBJETO: Aquisições paicciadas de Equipamentos Médicos Hospitalares para melhor atender as ne
cessidades do Município FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n° 00026/2017. DOTAÇÃO:
RECLRSOS PRÓPRIOS; PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017
l-.letiicnio dc despesa 3.3 90.30 0 i - Material dc Consumo4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Perma-
ncmc VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal dc Belém c c 1 N" 00091/20! 7 • 09 05 17 - CRM COMERCIAL LTDA - RS 25.931,10; CT
N' O()W2/2017 - 09 05 IT. DISTRIBUIDORA S ALUTTE LTDA - ME - RS 3.922,00; CT N" 00093/2017
- 09.05 17 - HOSPI lilO INDÚS I RIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - RS
3 030.00; a N" 00094.'20l 7.09.05 17 - MEDONTEC MANUT E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉD.
HOSPT E ODO LTDA - RS 190,00.
RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO; Prestação de Seiviços Técnicos especializados de Asscssoria em Serviços de Saúde de Apoio
à Gestão do SUS. especificamente das ações constantes nos Blocos da Atenção Básica, Média e Alta
Complexidade, Ccstâo, Invcstimcmo, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica do SUS - Sistema
Único dc Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n° 00030/2017. DOTAÇÃO: RECUR
SOS PRÓPRIOS / OU TROS Dotação consignada no OFçamenio vigente 2017 Elcmcnio de despesa
3 3 9(1 39.01 - Outros Seiviços tIc Terceiros - Pessoa Juriilica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES
CON TR.ATANTES Pieleiuirii Miiiiicipiil dc Belém e: CT N° 00095/2017 - 12.05,17 - JULIANNNY
DA CUNHA GOLIVTIA - RS .!U WW.OU
RENATA CHRISilWE FKEIT.VS DE .SOUZA EIMA BARBOSA
PREIEITA

Câmara Municipal |
de Belém

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

1 FUMO l>F HOMOLOGAÇÃO
O Picsuicnic<laCiUii;ii.t(tctklciri'PB. no u-so de suas atribuições legais. Resolve; Homologar os resultados
do juigaiiicnio do Pregão Presencial N." (M)-l/2017. Objeto: Prestar serviço na locação parcelada de 01
(um) veiculo de pequeno pune, para ticar a disposição da Câmara Municipal de Belém/PB, conforme
projeto básico. Vencedora: Siíniara Soares Mendes^MI, CNPJ: 27.124.084/000 NZI» com o valor mensal
de RS 2 490»00 (dois mil quatrocentos e noventa reais), perfazendo o valor total de RS 29.880,00 (vinte
e nove mil, oiiocentos e oitenta reais), pelos os 12 (doze) meses. Publíque'Se e cumpra-se.

Bélem/PB, 17 de maio de 2017
José Valderedo Fernandes de Oliveira

Presidente da Câmara
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