
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00086/2017

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2017.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado a empresa COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO
MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB, com CNPJ de if 16.491.781/0001-02, com endereço no Sítio
Lagoa do Matias, s/n - Bananeiras/PB, CEP: 58.220-000, in.scrita na DAP Jurídica de n" 1649178100012909140820,
neste ato representada por Giveraldo Pereira de Azevedo, representante legai, portador do CPF de n® 251.768.464-20,
doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n.° 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo
em vista o que consta na chamada pública n® 00001/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas
que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2017, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2017,
parte geradora do presente contraio, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao

ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:



O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem ̂ €bmpra/^pedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2017. j . \o-\

iB ■riS._M3— i
A .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com^vi^hamada p^lca n.
° 00001/2017.

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 144.850,00 (Cento e Quarenta e
Quatro Mil Oitocentos e Cinqüenta Reais), assim representados:

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS
144.850,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinqüenta Reais), assim representados:

COOPAFAB - R$

i^lo caseiro - R$18,00
iCoca^ -RS 15,00
Ovo de cap^ira - R$ 0,84
■Quejjo coalho - RS 25,00
•ínhame - RS 3,50
Goma - RS 3,50
:Polpa de abacaxi - RS 6,00
Polpa de acerola - RS 6,00
jPolpa de cajá - RS 9,00
iPolpa de caju - RS 6,00
Polpa de goiaba - RS 6,00
Polpa de graviola - RS 9,00
Polpa de manga - RS 6,00
Polpa de umbu cajá - RS 5,50

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
Kg
Kg

Und

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1800!
15Ò0;

10000;
400

200,
100:

1200:

\20ã
1200
1200

1200:
1200;

1200
1200

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
deverá pagar multa de 2 %, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLAUSULA ONZE:



Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o r, do art. 20 da de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas. '-llX
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CLAUSULA DOZE; V% j ;

c^/

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fi'S6ai^fi.j/èndas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando á disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
econômico financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando For o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2017, pela Resolução/FNDE rf 38, pela Lei n®
11.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.



CLAUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Clá^ula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extfj^iídféiai, nos
seguintes casos: /#"

i-- \

a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

Ví
V=-;í
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CLAUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adtiuiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

E competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

Belém/PB, 04 de Maio de 2017.

CONTRATANTE:

LEFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

J-i
COOPERTATWA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DÍíf MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB

COOPAFAB

GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO

FORNECEDOR

Testemunhas:

Cp. soaw raetPj
"Nome:

Nome:

RGn°
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N» 00087/2017.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2017.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
^ AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.® 08.926.517/0001-57 com sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas dc Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. JOSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, residente e domiciliado no

Sítio Suspiro, zona rural de Belém/PB, inscrito no CPF sob o n° 033.750.614-04, fornecedor do grupo informal, com
DAP n® SDW003375061404141 1121011, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da
Resolução n.® 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n® 00001/2017, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2017, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2017,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

^ CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agriciiluira Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até RS 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao

ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLAUSULA QUINTA:



o início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Comprar-o^^edida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2017.

a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com ai'(S^adafcfc^èà|n.
°00001/2017. -:/

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as^l^^^otas^^^ais de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e
Quinhentos Reais), assim representados:

JOSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - R$ 19.500,00, assim representados:

CODIGO; DISCRIMINAÇÃO UNIDADEIqUÁÍVTIDAD^^^
2  jBatata Doce de primeira, compacta e firme, sem lesões de origens físicas ou Kg , 290Õ|

imecânicas - R$ 5,00 :
10 ÍMaracuJá de boa qualidade, sem lesões de origem fisica e mecânica. - R$ 5,00 Kg 1000

CLAUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRÀTADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
deverá pagar multa de 2 %, mais Juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ® 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

j/iM^



A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros^Aitm^iitícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprá^6?^>^

CLÁUSULA QUATORZE: / o p,

E de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causadôsía Corffiíát^ ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta^j^espónsabífidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
econômico financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas Já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada Judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se. ainda, pela chamada publica n" 00001/2017. pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n"
11.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, lambém, onde o contrato for omisso.

^ CLÁUSULA DEZENOVE:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de caita, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação Judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qual
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;



o presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo perío^p-d©~Ct6 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA VINTE E TRÊS:
II

E competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que^e o^inai^^ídéste
contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

CONTRATANTE:

Belém/PB. 04 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

JOSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

FORNECEDOR

Testemunhas:

OP. fg?^PÍN o
Nome:

RGn" SÉ)

Nome:

RGn" 3.^5e 3i'a
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N° 00088/2017.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2017.

^ TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.® 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Plávio Ribeiro. 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.® 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. JOSÉ NILDO DOS SANTOS, residente e domiciliado no Sítio Oiticica,
Dona Inês/PB inscrito no CPF sob o n® 624.850.754-68, fornecedor do grupo informal, com DAP n°
SDW08951359247225091510328, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n.®
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n® 00001/2017, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura l aiiiiliar e do Linpreuador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAL, conforme Resolução FNDb n.' 26 cie 17 de junho de 2013, até dezembro de
2017, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n® 00001/2017,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLASULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao

ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLAUSULA QUINTA:



o início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de popma^i^pedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2017.

/  .í> \

a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo comi i-dtíàiii^^^út^èa n.
° 00001/2017. A/

'A
b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e asNotaSTiscais de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais),
assim representados:

JOSÉ NILDO DOS SANTOS - R$ 20.000,00, assim representados:

CÒDIGOÍ DI^IMINAÇÃO UNIDADE|QUA][VTIDADEj
i  8 iLeite iji natura - R$ 2,50 8000}

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciárius e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
deverá pagar multa de 2 %, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1^ do art. 20 da lei n. ° 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:



É de exclusiva responsabilidade do Conlratado FORNECEDOR o ressníciinento do danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo est^tgi^otjsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE: (■§ ^'3. S
A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulai^jtodf^^^^
a. Modificar unilateralmenie o contraio para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
econômico financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2017. pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n°
1 1.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLAUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:



É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de iguâl teor e fonró, na
presença de duas testemunhas.

CONTRATANTE;

Belém/PB, 04 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

Testemunhas:

JOSE NILDO DOS SANTOS

FORNECEDOR

roíg^ir^o
Nome:

RGn» 92)2-

Nome:
J_d tí7Cur\nr



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00089/2017.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2017.

rs

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74. Centro — Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado a Sf. MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA, residente e domiciliado
no Sítio Retiro, Belém/PB inscrito no CPF sob o n° 552.652.514-72, fornecedor do grupo informal, com DAP n°
SDW0552652514723001150325, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da
Resolução n.® 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2017, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2017, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2017,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexaçào ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais dc venda dos participantes do Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no má.ximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLAUSULA QUINTA:



o início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Co^paja^/I^pedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2017. '^3^,

Kg 500

Kg 2000;

Saca ! 5Ò'

a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com à Gh^^^á^^blícá n.
° 00001/2017. Vi

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

0 Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quaniitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 9.250,00 (Nove Mil Duzentos e
Cinqüenta Reais), assim representados:

MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA - R$ 9.250,00, assim representados:

CÓDIGO; DISCRIMINAÇÃO UNIDADEiQUANTIDADE
'  I jAbóbora de primeira, in natura, sem lesões de origem física ou mecânica. - R$

3,00

1  9 ÍMacaxeira de boa qualidade, semjesões de origem física ou mecânica. - R$ 2,50
I  12 iMilho verde de boa qualidade, sem lesões, 52 unii^ades - R$ 35,00

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 — Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRÁTADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

^ CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos paru pagamento da Contratante FORNECEDOR,
deverá pagar multa de 2 %, mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o f, do art. 20 da lei n. ° 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLAUSULA TREZE:



.  A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compm^s^Oermos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gênp^AfiâíéÍBttcios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para co/nprovação.

Í3 ?k I 2,5? S"|
CLAUSULA QUATORZE: {fi r/

*

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados^Vc3^^í^te ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
econômico financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública if 000ÜI/2UI7, pela Kesolução/FNDE 38, pela Lei n°
11.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

^ CLÁUSULA DEZENOVE:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições; i «
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:



o presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo períodji-de.^ (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
V-
o-(|F!s.J2£LÍ1

& competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia qi)^;^ oygsinai^éste
cnntratn ^

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

Belém/PB. 04 de Maio de 2017.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

>REFEITÚRA MUNICIPAÈ: DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

MARiÀ^iMUNDA DE LUCENÂ^ILVA ^
FORNECEDOR

Testemunhas:

ofe :^<ou <poP-p\ iv/o
Nome:

ÁO>miiU> ^nnft/yyva <^oj?igrw//Y>i^
Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
CHAMADA PÚBLICA N.® 00001/2017

EXTRATO DE CONTRATOS

jâa-t'
-'■'-S r» ■*

OBJETO; Aquisição de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural,
destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE
n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública
n® 00001/2017. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da
seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM e: DATAS DOS CONTRATOS: 04.05.2017

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS -
COOPAFAB - CONTRATO N° 00086/2017
DAP:1649178100012909140820
R$: 144.850.00
JOSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - CONTRATO N® 00087/2017
DAP: SDW0033750614041411121011
R$ 19.500.00
JOSÉ NILDO DOS SANTOS - CONTRATO N® 00088/2017
DAP: SDW0895135924722509151032
R$ 20.000,00
MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA - CONTRATO N® 00089/2017
DAP: SDW0552652514723001150325
R$ 9.250.00

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
Prefeita
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18 João Pessoa-Terça-feira, 09 de Maio de 2017
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Diário Oficiai

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
ADITIVO AO CONTRATO. QUARTO DE PRAZO. SEGUNDO DE VALOR.

^F: P^GAO PRESENCIAL 88.2015.0BJET0: prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados
do termino do prazo de vigência do Tenno de Contrato de n° 351/2015 datado de 28/07/2015 e com
término de vigência em 31.12.2015 e ao Termo de Aditivo com vigência até 02/04/2017 e acréscimo

T M ̂ 83.343,00 (Oitenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais), num valorde RS 7.622,00 (S ele Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais), totalizando a importância de R$ 90.965,00
^oventa Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais), celebrado inicialmente entre as partes e ao terceiro
Aditivo de prazo com vigência até 02.04.2017, objetivando as aquisições parceladas de Equipamentos
diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos pontos do Município. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA-ZENÓBIOTO.SCANO DE OLIVEIRA. CONTRA
TADA: METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA - CNPJ: 13.898.6IO/ÜOOI-7.3 - GENILDÜ Al.VH.S
DE FRANÇA. JUSTIFICATIVA: Nâo foram pedidos todos os produtos, por sc ti atar de recursos íéderais
junto a Caixa Econômica Federal e esperando a liberação do rccuisu mcdicinte medições apreseniada.s
conforme parecer nos autos. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA TER.VIU
ADITIVO. 30/03/2017. VIGÊNCIA 4° ADITIVO: 03/09/2017 OBS: Publique-se para atendimento do
disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93
ZENÓOIO TOSCANO DE OLIVEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Coiitrat. de Empresa para prestação de scrv. especializados de Asses. Técnica na Elaboração
de Projetos nas ̂ v. áreas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n° 00052/2017. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS 02.00 - Secretaria de Planejamento e Coordenação 04 121.1002.2004 • Manter
Atividades da Sec. de Planejamento e Coordenação 3.3 90 39 o I - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
J^jjjgica. VIGÊNCIA: até o final do exei cicio financeiro de 2017 PARLES CONTR.Al ANTES PrefeiUiia
(  tipal de Guarabira c: CT N" 00190/2017 - 02.05 2017 - SMl SERVIÇOS ESPECIAI.IZADOS

- CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS L I DA - R$ 42 000 00
ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO. Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos
da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n® 00032/2017. DOTAÇÃO:
INCURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento
vigente 2017 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT N° 00185/2017 -17 04 17
- ATUALLE RESTAURANTE LTDA - RS 25.592,00.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
PREFEITO

Prefeitura Municipal |
de Belém r ^ ̂

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2017

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Pennancnie de Licitação e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública n" 001/2017. que objetiva: Aquisições
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados a Merenda
Escolar; HOMOLOGO o conespondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CO-
OgjigATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS - COO-
rr 3 . DAP: 1649178100012909140820 - RS 144.850,00; JOSÉ NILDO DOS SANTOS - DAP
S . O0895135924722509151032 • RS 20.000,00; MARIARAIMUNDODELUCENASILVA -DAP'
SDW05526522S12723001150325 - RS 9.250,00; JOSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - DAP-
SDW003375061404I4I1I2I0I1 - RS 19.500,00.

Belém - PB, 03 de Maio de 2017.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITUR/\ MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0003.5/2017

Torna público que faiá realizar através do Pregoeiro Oficial e Equiiic de Apoio, sediada na Rua l láviu
^beiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08li30min do dia 22 de .Maio de 2017 licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Connataçâo de empresa no ramo pertinente pra prestação de

Consultiva e Gerenciamento de Convênios, incluindo alimentação nos Sistemas
StLüNV, SIMEC e SISMOB, convênios estes finnados entie a Prefeitura Municipal de Belém e os
Governos Federais e Estadual, conforme cronograma e determinações da Administração Municipal. Re-
"'o orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° I0.520.'02 e Decreto Municipal
H  '"FonnBÇúcs; no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado
Email: hcitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 05 de Maio de 20 P
LUIS SEBAS1 lÃU ALVES

Pregoeiro Oficia!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00036/2017

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua FIávio

Ribeiro. 74 - Centro - Belém - PB. às I01i30min do dia 22 de Maio de 2017 licitação modalidade Pregão
Piescnciiil, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma moto, O km, para melhor atender as necessidades
da Administração Municipal, conforme termo de referência,. Recursos previstos no oiçamento vigente.
Fundamento legal; Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n® 031/2015. Informações: no horário
das 07:00 as 11 ;00 horas dos dias fiteis, no endereço supracitado. Email; licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 05 de Maio de 2017
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00026/2017

Nos leimos do relaioiK> final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecerda Assessoria Jurídi
ca, rcfereiue ao Pregão Presencial n® 00026/2017, que objetiva. Aquisições parceladas de Equipamentos
Médicos Hospitalares para melhor atender as necessidades do Município; HOMOLOGO o coirespon-
dente procedimento licitatório c ADJUDICO o seu objeto a: CRM COMERCIAL LTDA - R$25.931,10;
DISI IUBUIDORA SALU1TE LTDA - ME - RS 3.922,00; HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - R$ 3.030,00; MEDONTEC MANUT. E REPARAÇÃO EM
EQUIP. MED. HOSPT. E ODO LTDA - RS 190.00.

Belém - PB, 08 de Maio de 2017
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREI EU URA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" UUU31/20I7

Nos tciinos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Juiídica, referente ao Pregão Presencial n° 00031/2017, que objetiva: Contratação de empresa no ramo
pertinente para Assessoria nos diversos setores da Secretaria Municipal de Educação; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de; FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS
EIRELI - RS 24.000,00.

Belém - PB, 04 de Maio de 2017
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRE.SENCIAL.N" 00037/2017

Toma público que laia realizar através do Pregoeiro Oficial e Lqiiipe de Apoio, sediada na Rua FIávio
Ribeiro, 74 - Centro - Bclcm - PB, ás 1 Ihl5miii do dia 22 de Maio de 2017 licitação modalidade Pregão
PreseiiciaL do tipo menor preço, para: Locações de veículos diversos para melhor atender as necessi
dades da Secretaria de Saúde até o fim do exercício de 2017, Recursos previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n® 10.520/02 e Decreto Municipal n® 031/2015. Informações: no horário
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 08 de Maio de 2017
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEIT URA MUNIC IPAL DE BELÉM

AVLSO DE I.K ITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL .N" 00038/2017

loina jniblíco que Iara realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua FIávio
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08li30min do dia 25 de Maio de 2017 licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de veiculos diversos para melhor atender as necessidades
da Secretaria de Educação até o fim do exercício de 2017. Recursos previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n® 10.520/02 e Decreto Municipal n® 031/2015. Informações: no horário
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 08 de Maio de 2017
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial Prefeita

PREFEITURA MllNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRE.SENCIAL N" UUÜ29/2Ü17

Nos temius do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, icferentc ao Pregão Presencial n° 00029/2017, que objetiva: Aquisições de Tecidos diversos
para atender as demandas da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017; HOMOLOGO o
coirespondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA - RS 206.556.00

Belém - PB, 04 de Maio de 2017
RENA r\ CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

ismptmm
PREFEIT URA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRA I O DE COM RATOS
CHAMADA PÚBLICA N.* 00001/2017 ,
OBJETO: .Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17



o Oficiala-feira, 09 de Maio de 2017
5aE3avErSS33;sS3ã5i3fât'.;a5®??áSí^s£k:ií

de junho de 2013, até dezembro de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n« 00001/2017
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato conwílo á conta da seguinte dotaçflo or
çamentária: Programa Nacional de Alimentação Escolar • PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/
OUTROS • 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercido financeiro de
2017. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e: DATAS DOS CON
TRATOS: 04.05.2017. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE
BANANEIRAS - COOPAFAB - CONTRATO N° 00086/2017; DAP: 1649178100012909140820
RS: 144.850,00; JOSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - CONTRATO N" 00087/2017; DAP'
SDW0033750614041411121011; R$ 19.500,00; JOSÉ NILDO DOS SANTOS - CONTRATO N»
00088/2017; DAP: SD\V089SI35924722509151032; RS 20.000,00; MARIA RAIMUNDA DE LU-
CENA SILVA- CONTRATO N° 00089/2017; DAP: SD\V0552652514723001150325; RS 9J50,00
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
PREFEITA

«TRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Relatórios Estatísticos e de Produção, atra
vés da Alimentação dos dados nos sistemas de Informação - CNES, SIHD, SAI. FPO, SIM, SINASC,
SINAN^ BPZ, E-SUS, SISCOLO, SISPRENATAL, SPNl. SISLOGI.AB, SGP-Mais Médico e Provab
VIGILÂNCIA SANITARIA c AMBIENTAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n" 00027/2017. DO I AÇÀO: RECURSOS PRÓPRIOS
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Elementos de despesa
3.3.90.39.01 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica VIGÊNCIA 12 (doze)mcscs PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E: CT N" 00077/2017 - 02.Ü5.t7 -
EDILSON EZEQUIEL DE LIMA - RS 42.000,00.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PBEFEITA

^ RATO DE CONTRATO
OBJE rO: Contratação de empresa no ramo pertinente, para serviços de assessoria e acompanhamentos,
orientações técnicas e participativa nas licitações de modalidades diversas, conforme Leis Federais,
8.666/93 e 10.520/2002 e demais legislações vigentes, lançamentos e niamitenções em sistemas próprios
da Contratante/outros, pelo período de 12 (doze) meses FUNDAMl/NTO LEGAL: Pregão Presencial
n 00028/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 12 idoze)
meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: Cf N° 00078/2017 - 02.05.17 -
DOUGLAS NÓBREGA GOMES 09041329439 - RS 33.600,00.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PREFEITA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO.. Aquisições de Tecidos diversos para atender as demandas da Administração Municipal até
o fim do exercício de 2017. FUNDAMENTÒ LEGAL: Pregão Presencial n° 00029/2017. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMÃS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
DE2017. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E: CTN''00084/-'OI7
- 04.05.17 . MARINGÁ COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - RS 206 556 00
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PREFEITA

EXTRyVTO DE CONTRATO
OBJETO. Contratação de empresa no ramo pertinente para Assessoria nos diversos setores da Secivtaria
Municipal de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n° 00031/2017. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no oiçnmcmo vigente 2017 Elemento de
despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém c: CTN°00085.'2017-04 05 17-FUTURA
CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - RS 24.000,00
RgüLATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
íí'^^lTA

Prefeitura Municipal
de Arara

J
PREFEITURA MUNICn>AL DE ARARA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N» 00020/2017

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n° 00020/2017. para o dia 19 de Maio
de 2017 ás 07:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gama Rosa. S/N - Centro - Arara
• PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Arara - PB. 05 de Mato de 2017
ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCÂNTARA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA .MUNICIPAL DE ARARA

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N" 00019/2017
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n® 00019/2017, para o dia 19 de Maio
de 2017 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gama Rosa. S/N - Centro - Arara
- PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

■Arara - PB. 05 de Maio de 2017
ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALC ÂNTARA

Pregoeiro Oficial

refeltura Municipal
da Tacima

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
ADUMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N" 00038/2017
Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça João
Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, FICA ADIADA para ás 17:00 horas do dia 17 de Maio de
2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo tnenor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM
PRESA PARA PRES l AÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MÃNUTENÇÃO PREVENTIVÃ
E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal l.ci l ederal n° tO.520/02 e Decreto Municipal n" 113. Informações: no horário das 07:30 as 11:30
horas dos dias úteis, no endeieço siipraeilndo.
lelefone. (083) 337SÜI j Lmail cpliacima'r(!hotniail.com
Ldttal wAv\v.ice.pl>.go\ br

Tacima - PB, 05 de Maio de 2017
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRE.SENCIAL N" 00044/2017

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça João Fer
reira da Sih a, 366 - Centro - raciina - PB. às 08:00 horas do dia 24 de Maio de 2017, licitação modalidade
Pi egáü Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO
DE LAVAGEM AUTÜMOTI VA PARA FOTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n" 10,520/02 e Decreto Municipal n® 113.
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33781211. Email: cpltacima@hotmail.com
Edital: \v\vw.tcc.pb.gov.br

Tacima - PB, 05 de Maio de 2017
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 0ÜO45/2OI7

lenta publico que tani realizar atravé.s do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça João
Ferreira da Silva. 36o - Centro - Tacima • PB, ás 09:30 horas do dia 24 de Maio de 2017, licitação
modalidade Pregào Piesencial. do tipo menor pteço. para: CON TRATAÇ.ÀO DE SERVIÇOS DE RE
CARGAS DE TORNES E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DO MUNCIPIO DE 1" \CI MA Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
n" 10.520/02 e Decreto .Municipal n° 113. Infomtações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado
Telefone: (083) 33781211. Entail: cpltacima@Itolmail.com
Edital: www.tce.pb.gos br

Tacima - PB, 05 de Maio de 2017
SHEII.A DEARAUJO PEREIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal
de Boqueirão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 047/2017

A Piefeitura Municipal de Boqueirão - PB. através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que sc encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
n". 047/2017. do Itpo menor picço". cu)o objeto c contratação de horas de trator para corte de terras.
Data de abertura l9/(t5/2017 ás 09h30mln (horário local). Cópia do edital e demais documentos perti
nentes estiiião á disposição no .setor de licitações da prefeitura de boqueirão, á Avenida 30 de Abril, it°.
45, Cenn o, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 08 de maio de 2017.
Crystinnc Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL iV. 048/2017

A Prefeitura Municipal de Botiiieirão - PB. através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e



)

ip
ii
ii
pi
ii
ip
ii
il
lf
il

|S
!!

;•
!(

«§
£»

a-
IS

Íi
í§

23
§c

SÍ
8Í

s 
*i
i»
S

il
ii
fí
ii
lS
Ss
SS
is
Sí
S 

RÍ
?§

Í
Éi
hi
lt
il
fi
il
ff
ll
ll

!i
i=
àl
i 
ii

 i
m Mt*

»
Í
Í
O

ilf
^if

i i
Hn

lH
ú

sf
 S
ci

ss
il

ss
sP

li
f;

 » 
pí

li
-

I
 s 
ui

ii
 1
11
 i 
N
I
 i

il
íl

if
 M
 M
I
s
M
H
F
 
p 

Í'
 i

l 
H

»
 S
 

8
 

8
 

5
»
S

»
k
 

5
 

5
í

li
i

if
m
m

!s
S£

 
ü
í
l
l
l
l
i
a

fl
íf
il
íl

|i
|s
|!
s 
li
Si

S
í
S
t
i
i
?

- 
si
li
s

li
i

S
m
s
£
U
s

Sã
Si
.;
!»

I
m

tf
fC

..
tl
rp
l I

m
m

il
fi

Jl
ll

èg
i 
Í|
l 
I

I 
il

i 
si

 i
ip

h 
-8

S
 
5
5
5

1
 
m
m

i
 
-
í
s
c
s
l
á
^
f
"
S

u
m

;i
! 
Il
lf
?

II
I
s
t
E
á
S

!
 ii
ii
li
ll
 1

ú
l
m
i
í
m
n

:|
st
5s
S"
S:
||

s
>
;
s
-
i
í
t
y
S
j
í
s
S

sS
lã

p|
3V

?5
|B

Í
e
s
s
s
m
p
í
S
í
l
l

t5
?'

r>
SS

;(
2g

I
 f 

I
sl
 I
§í

í;
jí

ír
s

ís
í

r
à
H
l
N

if
ll
i

i2
Íl
l8
S

n
m

% 
li

iü
if

i

íH
íM

íí
MP

ll
-n
in
m-
hí
 
«J

v
v
I
s
«
s
?
c
5
o
S
R
5
=
«
?
 
3
S
5

!
?
i
 M
ls
il
sI
ll
âP
li
S?

Er
iS

^?
£Í

m
m
m

Í
«
»
í
 
ç

m
m
 -

í
,

 íi
ts

s

i| '
'li

 ff
l-

ll
fl

11'
"

s
.
í

I
 ii
üi
! 
yi

Pí
li
lt
tc
i 
fl

Itl
íll

l l
.

■
llH

ii
P

«
||
fo

iS
?i

 U
V

J
Ã 

iíi
 Í

l 
i

c?
2?

fll
ie

»í
5

i
M

li 
fflH

 p
i I

II 
m

í?
ii?

i!l
K i

ilh
jlf

i
iip

ijf
lt

'
 !! 

i«
il
 II

!l!
 

i i
i

íS
S

íS
R

m
m

«
t

 i m
 il

 i
»E

'i;=
íl|i

i
!á

ij
s
ii
s
js

ts
»

;
«'

S
íjt

ís
gí

in
l

.r 
S 

'4
 t
fR

S
K

s
O

s
* 

9
* 

|S
|'"

§
í^

|S
b

|.
^«

í§
K

f 
líl

iil
cl

lil
sí

fir
á

tS
ifl

si
^s

i^
B

lè
iS

í
■

■
V

"!

-O

lu
e-

V


