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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

!l

TERMO DE CONTRATO N»: 00028/2017

M
íi

■

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME. PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:
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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 Christine
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
LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 41 - CENTRO - SERTAOZINHO -
PB, CNPJ n° 17.173.883/0001-34, neste ato representado por Kelson Xavier (procurador). CPF n° 951.556.004-
72, 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° 00008/2017, 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, oem corno 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 de Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de
Educação de Belém, bem como também os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município até o
fim do exercício de 2017.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00008/2017 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 RS 262.425,60 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS
MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), assim representados:
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CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
1 Achocolatado em pó d 400 g

2 Açúcar

3 Amido de milho cx c/ 500 g

4 Arroz

_5 ÁLfoz dpjbrejp

UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL
Pacote 1500 1,67 2.505,00

KG 50001 1,79 8.950,00,

Caixa ' 25Õr "2.39 597.5Ò:
20000: 1,49 29.800,00

KG 200 2,43 436,00



\veia em floco fino c/ 500 g
zeitona em conserva d 500 g

Biscoito doce

10 íBiscoite salgado
11

12

Café em pó 250 g

13 Canela em pó

14 jCangiguinha cx d 500 g
15 [Carne de soja
16 Came moida bovina fresca

17 Catchup c/1000 ml
18

19

Chá (verde, camomila e eva doce)

20

21

22

23

2£
25_
26

21_
28

2^
3Ò_
31

32

33-
34_
"35

Charque
Chocolate de caixa

Cocada c/ 20 und (leite, goiaba e branca).
Colorau c/100 g
Creme de cebola c/ 500 g
Creme de leite cx c/ 24 und

Doce de goiaba (embalagem de 300 g c/10 und)
Empanado de frango
Ervilha c/ 500 g

Extrato de tomate d 400 g
Farinha de roça
Farinha de trigo c/ fermento
Farinha Láctea d 20Ò g
Feijão carioquinha
Feijão macassar
Feijão preto
Fiambre enlatado

38_
'39
_40_
41

42

4^
'44_
'45_
'46
47

48"
49_
5q_
52_
56_

58_

60_
J61_
62

64

65

69

JUnidade
Un[dade
Pacote

Pacote

Pacote

jCaldo em cubo (galinha e carne) - embalagem c/ 24| Unidade
!und ;

Unidade

Caixa

KG

. KG
Unidade

Caixa

KG

Caixa

Pacote

Pacote

Unidade

Caixa

Un|dade
Unidade

j Unidade
i  Pacote
i " KG
i y KG
Pacote

Q KG
1  KG

KG "
Unidade

Pacote

KG

KG

Unidade

;  Caixa

j Unidade j
|~Litros

Pacote

Pacote

Unidade

iJJn idade
Unidade i

JPaicote j
Pacote j
Unidade :

Unidade '

KG

Unidade

Unidade

Caixa :

KG :

KG

Pacote

Pacote

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

KG

KG

Fubá
Gelatjnj^
Leite condensado

Leite de coco c/ 200 ml

Leite em caixa

Lejte em pó 200 g
Macarrão _
Maionese c/25Ò g
Maisena c/ 5Ò0 g
Margarina vegetal c/ 500 g
Milho p/ pipoca d 500 g
Milho p/munguzá
Milho verde c/ 200 g

Requeijão cl 200 g
Rosquinha de chocolate

Salsicha

36 .Flocos de Cereais c/ 500 g
37 [Frango congelado

jMoTho de pimenta 2Ò0 mf
IMortadela
Mostarda cl 1000 ml _
jòleo soja
^Òvos caixa c/ 30 und
'Presunto _
Queijo M ussarela
{Queijo raiado

63 Refrigerante de 2Jifros pac c/ 6 und

6 6 Rosquinha de coco
6 7 Rosquinha de leite
"68 ISai

80i

jo;'
spool"
"80001"

-5001
700!"

80;

200:

20000

3000:

_ lòo:
250;

"5000:
1501
20o;

JÒOOi
ZoOj
Z 25

_250
' 28Ò
" 20Òi

7òo;
200j

" 250;
Z280:
18001

1000;

1100'
"50
400

_4000
7000

1001
"2501
^ looi

200i

'30001
8OOOI
200:

90i

J200|
"2OOI'
JOOO;'
250

50

450

40

3500

80

250

250"
^ 250

150

40

200

200"
200

Z8OOI
'^00'

^0 8,80Q^;
2^ 1,1^0;
3.9V

0.45 36,00,
2,30 460.ÕÓ;
1,97 39,400,001
5,49 16,470,001
3,25 325,00

0,69 172,50

10,69 53,450,00:

7,88 1,182,00:
3,50 700,00,

0,20 400,òo;
3,44 206,40

17,90. 447,501
1,42, 355,00

0,59 ^65,20;
1,99 398,001
0,99 693,00

2,40 480,00

1,79 447,50

1,59 445,20l
2,29 4,122,00.
2,29 2.290,00

2,99 3,239,00

2,09 104,50

3,99 1.596,00

3,79 15.160,00

0,79 5,530,00

0,99 99,00

1,49 372,50

1,20 120,00

1,45 290,00

1,99 5,970,00

0,79 6,320,00.

0,99 198,00

3,59 323,101
1,99 2,388,ÒÓ!
1,49: 298,00:

0,89 890,00;

0,99 247,50:

0,69 34,50

2,99 1,3-15,50

2,39 95,60

2,79 9,755,00

8,29 653,20

10,99 2.7-17,50

9,99 2,497,50

0,99 247,50

9,79 1,458,50

1,99 79,60

1,30 250,00

1,49 298,00

1,90, 330,00

0,40 320,00

3,49 6,930,00
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70 Sardinha enlatada ! Unidade - 800
71 Suco em garrafa d 500 ml Unidade ; 2000:
72 Tempero completo d 50 g Pacote 450^
73 Vinagre d 500 ml i Unidade 5oo;

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

952,00

108

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.

CLAUSULA QUINTA • DA DOTAÇÃO:

1  i

!{i
r.r ;

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

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

h ' 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: Até 03 (três) dias após o recebimento do pedido, podendo ser na zona rural como urbana de
Belém/PB, em local a ser determinado pela Administração Municipal

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 à qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLAUSULA 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;

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;
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e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de s
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fisc^
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
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 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, 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 obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93; a - advertência; 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 inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado 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 Belém.

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

f TESTEMUNHAS

Belém - PB, 24 de Fevereiro de 2017.

PELA CONTRATANTE

■,v
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0  ̂ PREFEITURA MUNICIPAL DE BPREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita
716.329.644-49

PELA CONTRATADA

LARISiSA FARIAS BELEM XAVIER - ME
Kelson Xavier (Procurador)
951.556.004-72
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA
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TERMO DE CONTRATO N»: 00029/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E PAULO PONTES DA SILVA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO;

tV;

{-i

i
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Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipai de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n" 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christine
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasiieira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiiiano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n® 716.329.644-49,, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado PAULO
PONTES DA SILVA - Rua José Epaminondas, 411 - Novo - Guarabira - PB, CNPJ n° 03.365.134/0001-02, neste
ato representado por Paulo Pontes da Silva (administrador), CPF n® 804.771.944-00, 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:

j. f!

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00008/2017, processada nos leirnos 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.

j:.
í

&  'i
l

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de
Educação de Belém, bem como também os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município até o
fim do exercício de 2017.

d

i 1
:' J
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O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada,
Pregão Presenciai n® 00008/2017 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$ 47,60 (QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA
CENTAVOS), assim representados:

CODIGO DISCRIMINAÇÃO
51 Molho de alho 200 ml

UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL
Unidade 40 1.19 -17,60

P i] CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

i' í

l

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.
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' Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante

I  documentai e requerimento expresso da Contratada.

[ 1 CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

É I As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
I  I RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
I  I Dotação consignada no orçamento vigente 2017

Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo
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h • { CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

j| ' 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.

d  ' CLÁUSULA SÉTIMA-DOS PRAZOS:

^ íj; O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
5 I i prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
\  .'í ! do Pedido de Compra:

Entrega: Até 03 (três) dias após o recebimento do pedido, podendo ser na zona rural como urbana de
:  Beiém/PB, em locai a ser determinado pela Administração Municipal

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

I  t CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos produtos, exercendo a
I 'i mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.
I  I : CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
f I ! a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
í  I 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
1* í 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;

; i 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
11 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;

i 'I g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
Í',í de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório^apresentando a Contratante os
I  I documentos necessários, sempre que solicitado.

i 1 3
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: ^P3'0^

Este contrato poderá ser alterado, uniiateraimente pela Contratante ou por acordo entre as partèfi ^
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77. 7^^79 da Leíi&
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,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; 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 inicio ou na execução do objeto ora contratado; 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;

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

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, 24 de Fevereiro de 2017.

í. Ü

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

Q  ' PREFEITURA MUNICIPAL DE BEFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita
716.329.644-49

CONTRATADA

PÃtílío PONTES Da-SiLv;
Paulo Pontes da Silva (Administrador)
804.771.944-00
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA
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TERMO DE CONTRATO N": 00030/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E UNIÃO COMERCIAL - ROSILDO DE LIMA SILVA,
PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:
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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 Christine
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 UNIÃO
COMERCIAL - ROSILDO DE LIMA SILVA - Rua Quebra Quilos, 66 - Centro - Campina Grande - PB, CNPJ n®
23.821.927/0001-98, neste ato representado por Marco Antonio Querino da Silva (procurador), CPF n°
018.512.084-96, 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° 00008/2017, 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:

fí
O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de
Educação de Belém, bem como também os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município até o
fim do exercido de 2017.
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O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00008/2017 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 RS 646,60 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS
REAIS E SESSENTA CENTAVOS), assim representados:
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P

/Azeite extra virgem lata c/ 200 ml
Molho inglês 200 ml

Molho madeira cl 200 g

Molho shoyo 200 ml

Unjdade
Uniclade

Üniclacle
Unidade

80;
20i
40;

100

3,78

1,06

2,30

1,25

TOTAL

302,40

127,20

92,00

125,00^
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos no Art. 65.
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que ^
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65. Inciso li. 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 FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

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: Até 03 (três) dias após o recebimento do pedido, podendo ser na zona rural como urbana de
Belém/PB, em locai a ser determinado pela Administração Municipal

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 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 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 á 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;

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;
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g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
de habilitação e quaiificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a C/áSlTatante
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~ica^s
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artiqos 77 78 ê 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,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; 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
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 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, 24 de Fevereiro de 2017.
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TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

0  PREFEITURA MUNICIPAL DE-BElPREFEITURA MUNICIPAL DE-BELÉM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

UNlAO COMERCIAL -ROSILDOJ
Marco Antonio Querino da Silva (f
018.512.084-96

SJLVA
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i- PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS
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OBJETO: Aquisições de Gêneros Alimentícios para atender a
Secretaria Municipai de Educação de Belém, bem como também os
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Sociai do Município até o
fim do exercício de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presenciai
n° 00008/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS I PROGRAMAS
FEDERAIS / 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 de 2017. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N" 00028/2017
- 24.02.17 - LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 262.425,60;
CT N° 00029/2017 - 24.02.17 - PAULO PONTES DA SILVA - R$ 47,60;
CT N® 00030/2017 - 24.02.17 - UNIÃO COMERCIAL - ROSILDO DE
LIMA SILVA - R$ 646,60.

RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita
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DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba

Criiidii pflii Lei .Muiiioipnl n.° 067/93, ilc 25 ile Aaiislo de 1993

Ano XXV Belém, PB, 02 de março de 2017 ■ V," Ecliçru) Extraordinária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

s  AVISO DE ERRATA
í  tomada DE PREÇOS N* 00001/2017
'O Pennancnte de Ucita;do comunica que no Avim de Licitação - Tomada de Preços n°
/, onde se lí: "às 11:00 horas do dia IJde março de 2017"; leia-se: "às 11:00 horas do dia
■ço de 2017". Maiores infomiaçOes poderào ser obtidas junto a Comissão Pennancnie de
Lua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, no horàiio das 07:00 as
: dos dias úteis. Telefone: (083) 3376-l040.Email: pmbsr.pb20I7%n)ail.cain
;  Barra de Santa Rosa - PB, 01 de Março de 2017
-  JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Presidente da Comissão

-  ÍOPreg^
de 2017
Centro-
referido r
Telefoiw
Email: p.

i
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MtEFEITUIU MUNICIPAL ÜE BARRA DE SANTA ROSA

i" Pregoeiro Oficial

itura Municipal
.lém

Noite
dica, refc

SERVIÇC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉ.\I/PB

HOMOLOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N* 00006/2017

t^do relatório linal apresentado pelo Pregoeiro OOctal e observado parecer da Assessoría Jmí-
nte ao Pregão Presencial n" 00006/2017, que objetiva: Aquisiçóes de Pneus e Acessórios para

.0 dos veículos da Administração Municipal até o Sm do exercício de 2017; HOMOLOGO o

.ente procedimento licitatório etn favor de: PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PECAS E
SLTDA-RS 399.480,00.

Belém - PD, 15 de Fevereiro de 2017
RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUE.\ LL\U BARBOSA

Prefeita

ít PREFEITURA .MUNICIPAL DE BELÉ.MA>B

iVi.
Nos leip
Jurídica,
e Expedi.
até o fim
FREUA:

IIO.MOLOGAÇÃO
f  PREGAO PRESENCIAL N* 00009/2017

1 do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
ferente ao PrcgOo Presencial n' 00009/2017, que objetiva; Aquisiçóes de Materiais Didáticos
te para atender as denumdas de todas as Secretarias c setores da Administraçlo Municipal
> exercício de 2017; HOMOLOGO o correspondente procedirnertlo licitatório etn favor de*
õ COSTA LTOA - RS 625.598,40.
;  Belérn - PB, 24 de Fevereiro de 2017

RENATA CIIRISTINE FREITAS DESOUZA LIMA BARBOSA
i  Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

Noslenr
r{dica,ie'
paraateh
Saúde e/-
procedim
LOPOK

Nostcnn
ridtca, rt'
atendera
atendintí':
procedim
-RS3.S)
LTDA. -

1  iiomolugaçAo
'  pregAo presencial N"oaoosnoi7
i'do relatório final apresentado pelo Pregtteiro Oficial e observado parecer da Assessoria Ju-
rrate ao PregJo Prrtsettcial 0*^00008/2017, que objetiva: Aquisiçóes de Gêneros Alimentícios
-r a Secretaria Municipal de Educação de Belém, bem como também os Fundos Municipais de
vistêruia Social do Mmticípio até o frrn do exercício de 2017; HOMOLOGO o correspondente
.,to licitatóriocnr favor de: LARISSA FARIAS BELEM XAVIER- ME - RS 262.425,60. PAU-
■S DASILVA - RS 47,60; UNíAO CO.MERCÍ AL - ROSÍLDO DE LIMA SILVA - RS 646,60.
,  Belérn-PB, 23 de Fevereiro de 2017
•  RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZA LI3U aVRBOSA

Prefeita

PREFEITURA .MUNICIPAL DE BELÉ.M/PB

4  homologação
í  PREGAO PRESENCIAL N-00007/2017

s do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial c observado parecer da Assessoria Ju-
rcnte ao Pregão Presencial n* 00007/2017, que objetiva: Aquisição de kits de enxovais para
reccssidadcs da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Belérn, no tocrrnte ao
o as famílias carentes do Município no exercicio de 2017; HOMOLOGO o correspondente
lio licitatório etn favor dc:ALEXSANDRADACOSlAGO\ÍES DEMORAIS 04484781450
',00; LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - RS 13.203,00; MD DISTRIBUIDORA
E-RS 9.159,00.

Belérn - PB, 22 dc Fevereiro de 2017
RENATA ClIRIS riNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

i: Prefeita

,e AVISO DE ADIAMENTO
;  PREGAO PRESENCIAL N* 00007/2017
oOficialcomunicaoadiamento do Pregão Presencial n" 00007/2017, para o dia 15 dc Março
i.I4:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel de Sousa Lima. 118-
ana de Sama Rosa - PB. Infonnaçócs: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no
Jeieço.
083)3376-1040.
'sr.pb2017@gmail.com

Barra dc Santa Rosa - PB. OI de Março de 2017
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

EXTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

EX TRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Pneus c Acessórios para rnanutenção dos veículos da Administração Municipal
atéofim doexcrciciode2017. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°00006/2017. DOTAÇÃO;
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vi»
geme 2017 Eicrnenlo de despesa 3.3.90,30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o finai do exercieio
financeiro dc 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal dc Belém e: Cl" N° 00021/2017
- 15.02.17 - PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - RS 399 480 00
RENATA CIIRISIINE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

E.VrH,VTO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição dc kits de enxovais para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento
Social do .Município dc Belém, no tocante ao atendimento as famílias carentes do Município no exer
cicio dc 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n" 00007/2017. DOTAÇAO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consigirada no orçamenta vigente 2017 Elemento
dc despesa: 3.3.90.32.01 - .Material. Bem ou Serviço p/Dtsiribuição Gratuita VIGÊNCIA: até o final
do exercício fi nanceiro dc 2017 PARTES CONTRATANTES: Prcfciluni .Municipal dc Belém e CT
N° 00025/2017 - 24.02.17 - .MD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME - RS 9.159,00; CT N"" 00026/2017 -
24.02.17 - LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - RS 13.203,00. CT N' 00027/2017 -'>4 0'' 17
- ALE.\SANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS 04484781450 - RS 3.510.00
HEN/\TA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZA LISU BARBOSA
Prcfrila_

^eX'niATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisiçóes dc Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação dc
lém. bem como também os Furrdtrs Municipais dc Saúde c Assisiêneia Social do Município até o fim do
excrciciode20l7. FUNDA.MENTO I.EGAL: Pregão Presencial tt'00008/2017. DOTAÇÃO; RECURSOS
PROPRiOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dot.ação consignada no orçamento s igente 20 i 7
Elcmeiilode despesa 3. a.90.30.01 - Mnleiiai rlc Consumo. VIGÊNCIA: até o fi nal do exercício finaneeiro
ilc20l7. PARTES CON TRATANTES: Prefeitura Municipal dc Belém e: CTN''00028'20I7 - 24.02 17
- LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 262.425.60; Cf N'00029/2017 - 24 02.17 - PAULO
PONTES DA SILVA - RS 47,60; CT N- 00030/20Í7 - 24.02.17 - UNIÃO COMERCIAL - ROSILDO

, DE LIMA SILVA - RS 646.60.
RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZ,\ LIMA BARBOSA
Pi

E.VrRATO UECUMUAJIT
OBJETO: Aquisiçóes de Materiais Didáticos c Expediente lura atender as deniaitdas de todas as Secre
tarias c setores da Administração Municipal até o fim do exercício dc 2017. FUNDAMENTO LEGAL
Pregão Presencial n''00009.'20l7. DOTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS; PROGR>\.M.AS FEDERAIS/
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Elcmcntode despesa 3.3.90.3001 -.Material deConsumo. VIGÉNCI.\: ate o final do cxcrcIeio financeiro dc 2017. P.VRTES CONTR.AT.\NTES Prefei
tura Municipal de Belém e: Cf N° 00031/2017 - 24.02.17 - FREITAS E COSTA LTDA ■ RS 62x 598 40
RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZ-\ l.i.MA RAKBOSA
Prefeita

Prefeitura Municipal
de Araçagi
BlíaMàllUiJbfoJiLllBlot»di;.itj

ipai I

^UÇiTAÇÃiDjÜ
PIlEFEi rURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/Pll

IIO.MOLOGACÃO
PREGÃO PRESENCIAL N-08/2017

Nos lermos do leiniório finai apresemado pelo Pregoeiro Oficiai c uliser.ado piirccei d.i A,sessoiia Ju-
ridiea. icfeienie ao Pregão Piescncial n" 08/2017. que objetiva: Aqiiisiçóc: [larceladas de M.VTERIAiS
DE I.IMPEZA e HlGiÈNE PESSOAL, destinados a manutenção do Gabinete do Prefeito. Secretarias
.Municipais c Fundo Miuiicipal de Saúde, exercieio 2017. HOMOLOGO o eonespondcmc proeedimenlo
liemiióiio em favor dc: CAVALCANTE & CIA LTDA - RS 11.193.00; COMERCIAL MEDEIROS
LTDA - RS 1.563.00; DISTRIDUIDORA SALUTTE LTDA - ME - RS 35.059.60; JTS COMERCIO
DE AI.1MEN10S EIRF.LI - EPP - RS 52.516.76; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - RS 18 812 50
•SI.MONE CARDOSO DA SILVA - ME. - RS 8 049 00

.Ml KILIÜ da silva NUNES
Prefeita

Araçagi - PB. 01 dc Xtarço dc 2017

EXTRATOS
PIIEFEITURA MUNICIPAL DE AKAÇAGI/PB

EX-i RATO DE CON fRATO
OlIJE I O: Prestação dc Serviços de Assessoria iui ídica no acoinp.uiIiaiiicnio c emissões de pareceies de
todos os procedimentos licilat.í.ios junto às Coniissócs de Licitações da Prefeitura Municipal dc Araçagi.
peiiodo compreendido de fevereiro a deaembro dc 2017. FUNDA.MENTO LEGAL: Inexigibilidadc de
Licitação ii" INÜ00IU.20I7. DOTAÇÃO: Recursos Pióprios do Muiiicipio dc Araçagi: 3.3.90.36-01 -
Oiilios Serviços dc Tereciios - Pessoa Física. VIGÊNCIA; Fevereiro a dcxembro de 2017. PARTES
CONTR.VTA.NIES: PktiFFiTÜRA MUNICIPAL DE ARAÇAGI c MARÍLIA BARBOSA DE LIMA.
CPF 087.967.994-80 - iT' N" 0ü0'2017 - 10.02.2017 - R$ 33.000,00 - lYima c Três Mil Reais
MURILIO DA SHAA NUNES
Prefeito
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