
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

^(nane

TERMO DE CONTRATO N®: 00058/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E RODRIGO FARIAS, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
RODRIGO FARIAS - Praça Antonio Guedes, 170 - Centro - Guarabira - PB, CPF n® 955.121.360-20, neste ato
representado por Geverton Fagner Monteiro Tomaz (procurador), CPF n° 051.155.604-70, 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® 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015.e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00015/2018 e instruções do 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$ 71.520,00 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS
E VINTE REAIS), assim representados:

CODIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADEiP.UNITARIO
Contratação de empresa especializada em consultas. Plantão
retornos, riscos cirúrgicos em CARDIOLOGIA, num;
total mínimo por plantão de 60 (sessenta),
atendimentos que serão realizados no Centro de
Especialidades de Saúde, neste município de
Belém/PB.

24 2.980,00

P. TOTAL

71.520,00



CLAUSULA QUARTA - DO REAJÜSTAMENTO:

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

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
documental e requerimento expresso do Contratado.

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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do 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 assinatura
do Contrato:

Inicio: Imediato, mediante cronograma da Secretaria de Saúde
Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

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

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

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

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

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao 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;
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Cconhecimef - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, se

a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, .
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a
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, ás 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, 12 de Março de 2018.

rh

TESTEMUNHAS

w\/vY\(,/^ c^iAJí/ATia.^1

PELO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

A  rn o PELO CONTRATADO ^ \

RODRIGO FARIAS
Geverton Fagner Monteiro Tomaz (Procurador)
051.155.604-70
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00059/2018

ifi
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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E CLINICA MAIS VIDA - SERVIÇOS E ATIVIDADES
MÉDICAS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado CLINICA
MAIS VIDA - SERVIÇOS E ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ME - R CLOVIS BEZERRA, 805 - CENTRO - BELEM
- PB, CNPJ n® 17.112.378/0001-80, neste ato representado por Edmilson Rocha de Lima (administrador), CPF n®
108.727.604-72, 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® 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n® 00015/2018 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$ 43.080,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E OITENTA
REAIS), assim representados:

CODIGO

1

DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAli
Contratação de empresa especializada em consultas,; Plantão
retornos e procedimentos médicos em PEDIATRIA,-
num total mínimo por plantão de 50 (cinquenta)l
atendimentos que serão realizados no Centro de
Especialidades de Saúde neste município de
Belém/PB.

"l2i 3.590,00; 43.080,00'
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaçâíí^Msás^artes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d. da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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 d
dolo na execução do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
acompanhamento pelo órgão interessado:

f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, se
a devida autorização expressa da Contratante;

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

ijipa ou
.u o

idições
Contratante os

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 porcento) 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 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

TOEFEITURA MUNICIPAL DE^BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

A MAIS VIDA - SERVIÇOS E ATIVIDADE

MÉDICAS L-nDA - ME

Edmilson Rocha de Lima (Administrador)
108.727.604-72
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00060/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM
LTDA - ME. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro.
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - AV CAMILO DE HOLANDA, 1128 - TORRE - JOÃO

CNPJPESSOA n® 17.250.998/0001-85, neste ato representado por Audelucia Maria
CPF n® 141.315.874-91, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram

- PB.

(administradora),
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

da

as

Costa

partes

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n® 00015/2018 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$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS), assim
representados:

CODIGO DISCRIMINAÇÃO
9  Contratação de empresa especializada em consultas,

retornos e procedimentos médicos em
REUMATOLOGIA, num total mínimo por plantão de 32
(trinta e dois) atendimentos que serão realizados no
Centro de Especialidades de Saúde, neste município
de Belém/PB.

UNIE)ADE|QUANTIDADE:P.UNITÁRI0
Plantão í 24' 3.000,00

P. TOTAL

72.000,00
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' CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relá
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, medián
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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 sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a^^fisSsBJgçgo ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

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

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a
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 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS

^ Qiv^ />^:m

, (Lm Ó'a\ÍX).

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Audelucia Maria da Costa (Administradora)
141.315.874-91



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

<(Ç\ane/7/

TERMO DE CONTRATO N°: 00061/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E
ESTETICA - EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro.
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI - R SANTO ANTONIO, 2002 - SERRA
VERDE - BANANEIRAS - PB, CNPJ n° 17.340.468/0001-28, neste ato representado por Franceneide Martiniano
da Silva (procuradora), CPF n° 281.531.948-95, 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° 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n° 00015/2018 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$ 50.400,00 (CINQÜENTA MIL E QUATROCENTOS
REAIS), assim representados:

CODIGO

5

DISCRIMINAÇÃO lÜrsnbÃDÉiQUANtiDADlP^
Contratação de empresa especializada em consultas,! Plantão
retornos e procedimentos médicos em'
DERMATOLOGIA, num total mínimo por plantão de 32
(trinta e dois) atendimentos que serão realizados no
Centro de Especialidades de Saúde, neste município
de Beiém/PB

24' 2.100,00

P. TOTAL

50.400,00

r

y



«(C^ane/?^CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos n
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a ref^o^^u^JS^partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d. da Lei 8.666/93, mediã^le^^ffnprovaçâo
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

^ b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados:

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
acompanhamento pelo órgão interessado;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

culpa ou
ou o

to e

xondições
Contratante os

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 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS

\Xvm.

PELA CONTRATANTE

Pf^FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E
ESTETICA - EIRELI

Franceneide Martiniano da Silva (Procuradora)
281.531.948-95



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

^;c\ane/7^
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TERMO DE CONTRATO N°: 00062/2018

O

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME. PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME - R SEVERINO ISMAEL, 175 - CENTRO - BELEM - PB, CNPJ n°
27.380.620/0001-50, neste ato representado por Anderson Luis Pereira do Nascimento (procurador), CPF n®
078.359.054-77, 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® 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos piantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00015/2018 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O vaior totai deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 67.200,00 (SESSENTA E SETE MIL E
DUZENTOS REAIS), assim representados:

CODIGO

2

DISCRIMINAÇÃO UNIDADEiQUANTIDADEiP.UNITARIO
Contratação de empresa especializada em consuitas e: Plantão
retornos médicos em UROLOGIA, num total mlnimo|
por plantão de 40 (quarenta) atendimentos que serão:
realizados no Centro de Especialidades de Saúde
neste município de Belém/PB.

241 2.800,00:

P. TOTAL

67.20
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os pr6ços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a r
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65. Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, me
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3 3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato;

Inicio: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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 ̂  sua-culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fk^^í^à^iÔ/feou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

/'qj.

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

com

<Xà

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas^^áré^-eSil^içôes
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 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.

CLAUSULA 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

^ P (jL
IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES -^E
Anderson Luis Pereira do Nascimento (Procurador)
078.359.054-77



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA
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TERMO DE CONTRATO N°: 00063/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E MAYARA MEDEIROS FRAZÂO E RODRIGUES DE
LIMA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa. Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB. CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MAYARA
MEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE LIMA - Rua Adolfo Loureiro Franca, 269 - Cabo Branco - João Pessoa -
PB. CPF n° 051.732.794-51, neste ato representado por Mayara Medeiros Frazão e Rodrigues de Lima. CPF n°
051 732.794-51, 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° 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520. de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

^ CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n° 00015/2018 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$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E
QUATROCENTOS REAIS), assim representados:

CODIGO

11

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADEP.UNITÁRIO
Contratação de empresa especializada em consultas. Plantão
retornos e procedimentos médicos em
INFECTOLOGIA. num total mínimo por plantão de 30
(trinta) atendimentos que serão realizados no Centro
de Especialidades de Saúde, neste município de
Belém/PB

12 2.200.00

P. TOTAL

26.400,00



CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a rela
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediá
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos 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; ÍKli^
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 - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sen/i^onhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante: U
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
documentos necessários, sempre que solicitado.

is as mpdições
CisntOTaRte os

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 início ou na execução do objeto ora contratado; c - muita 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 eiegem 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

^YAR/MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE

LIMA

MAYARA MEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE
LIMA

051.732.794-51



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

<(V\ane/7;

TERMO DE CONTRATO N°: 00064/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Rua Nevinha Cavalcante, 274 - Miramar - João Pessoa -
PB, CNPJ n° 20.118.252/0001-27, neste ato representado por Eduardo José Ramalho de Figueiredo
(administrador), CPF n° 020.058.064-71, 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° 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n° 00015/2018 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$ 23.400,00 (VINTE E TRÊS MIL E
QUATROCENTOS REAIS), assim representados:

CODIGO

3

DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
Contratação de empresa especializada em consultas,: Plantão
retornos e procedimentos médicos em
OFTALMOLOGIA, num total mínimo por plantão de 50
(cinqüenta) atendimentos que serão realizados no
Centro de Especialidades de Saúde, neste município
de Belém/PB.

12 1.950,00 23.400,00

í\j-^



CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Aoteõ, §§ 5° e ̂ \da
Lei 8.666/93. ^FIsN"^
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a rel<
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediâKtepí9Ç)pi®i^ção
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 2018
Elementos de despesa
3 3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Inicio: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

^ b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

^  c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto â qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos 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 contraio, 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 ou o
acompanhamento pelo órgão Interessado; ^<9

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

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, tòsí^^p^ep^ições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a CoRTrãtante 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 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS

BiíPa. ójixx.

PELA CONTRATANTE

PREFEITUíírMUNICIPAL DE ÈELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Eduardo José Ramalho de Figueiredo (Administrador)
020.058.064-71



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00065/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E NALAB SERVIÇO DE SAÚDE EIRELI - ME. PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado NALAB
SERVIÇO DE SAÚDE EIRELI - ME - Rua Antonio Diogo, 427 - Centro - Guarabira - PB, CNPJ n°
29,459.923/0001-98, neste ato representado por Nathália Anastácia Louize de Alustau Belarmino (ad, CPF n°
068.294.054-24, 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® 00015/2018, 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:

0 presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n° 00015/2018 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$ 37.800,00 {TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS
REAIS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO :ÜNJOA^'Q
10 Contratação de empresa especializada em consultas,. Plantão ^ 12; 3.150,00

retornos e procedimentos médicos em'
GASTROENTEROLOGIA, num total mínimo por
plantão de 35 (trinta e cinco) atendimentos que serão
realizados no Centro de Especialidades de Saúde,
neste município de Belém/PB.

P. TOTAL

37.800.00

0^



CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: XÍçSnênJJ

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

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
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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

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

3



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 fiscaliz^acão ou o
acompanhamento pelo órgão interessado:

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

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a
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 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS

O

\ÁnrL AjJka^

PELA CONTRATANTE

pWeFEITURAMUNICIPAL de BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

iO 4- L- ̂A'
NALAB SERVIÇO DE SAÚDE EIRELI - ME
Nathália Anastácia Louize de Alustau Belarmino (Ad
068.294.054-24
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00066/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E
MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME - R CLARICE JUSTO, 50 -
TORRE - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n° 01.024.347/0001-37, neste ato representado por Palmari Holanda de
Lucena (procurador), CPF n° 012.115.814-46, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015.e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00015/2018 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$ 64.800,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E
OITOCENTOS REAIS), assim representados:

CODIGO

7

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO
Contratação de empresa especializada em consultas,; Plantão
retornos e procedimentos médicos em EEG;
NEUROLOGIA, num total mínimo por plantão de 55
(cinqüenta e cinco) atendimentos que serão realizados
no Centro de Especialidades de Saúde, neste
município de Belém/PB.

12; 5.400,00

P. TOTAL

64.800,00

AíL
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaçãc
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante c^irp^çâo
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos 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; Ajy

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



conhecime

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, se
a devida autorização expressa da Contratante;

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando á
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 virgula 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 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, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

^Typrrrwrruii is

v/J-h-mg &Í9Q

PREFEITURA MUNICIPAL DÉ'BELÈM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA

NEUROCENTRO CENTRO DE NE

MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME

Palmari Holanda de Lucena (Procurador)
012.115.814-46

OLOGIA E



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

<^ane/?/5

TERMO DE CONTRATO N®: 00067/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n® 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME - R MANOEL SÉRGIO DE OLIVEIRA. 5 - CONCEICAO -
CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n® 08.906.165/0001-39, neste ato representado por Etiene de Fátima Gaivão
(administradora), CPF n® 176.983.914-34, 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® 00015/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015,e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00015/2018 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$ 50.160,00 (CINQÜENTA MIL E CENTO E
SESSENTA REAIS), assim representados:

CODIGO

6

DISCRIMINAÇÃO ;UNIDADE;QUANTIDADEP.UNITARIO
Contratação de empresa especializada em consultas,! Plantão
retornos e procedimentos em GINECOLOGIA, num
total mínimo por plantão de 40 (quarenta)
atendimentos que serão realizados no Centro de
Especialidades de Saúde, neste município de
Belém/PB.

24 2.090,00;

P. TOTAL

50.160,00



CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAWIENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no da
Lei 8.666/93. /o ^

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a i^çâo que as^artes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, me^nte ̂ Ig^í^çâo
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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 fiscat^ü^^^ o
acompanhamento pelo órgão interessado;

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

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
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 início 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 pelas partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB, 12 de Março de 2018.

TESTEMUNHAS

lAAjAÂTUk. ÍfUTtLfU.r\A0

PELA CONTRATANTE

F^EFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

^Cc/Y\ujaruà
PELA CONTRATADA

m
PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTBA - ME

Etiene de Fátima Gaivão (Administradora)
176.983.914-34



m

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00068/2018

' xFísN®
Cf

^PU:

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 81 CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA
LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n® 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SEMEP -
SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA - RUA EUZELY FABRICIO DE SOUZA, 445 - CENTRO - JOÃO
PESSOA - PB, CNPJ n
(administradora), CPF n
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

® 21.511.965/0001-19, neste ato representado por Danilla Raniery Brasileiro Leite
034.814.724-47, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00015/2018, 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.

O CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, pfoposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00015/2018 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fezendo
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$ 98.280,00 (NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS
E OITENTA REAIS), assim representados:

CODIGO

12

DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

Contratação de empresa especializada em consultas. Plantão
retornos e procedimentos médicos em PSIQUIATRIA,
num total mínimo por plantão de 35 (trinta e cinco)
atendimentos que serão realizados no Centro de
Especialidades de Saúde, neste município de!
Belém/PB.

24

P.ÜNTfÃWÕrp. TOTÀL
4.095,00 98.280,00

/VJU
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos §§ da
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, m'
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 2018
Elementos de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 assinatura
do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 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 os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

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

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 ̂
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste Instrumento, se
a devida autorização expressa da Contratante;

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todà^-^lá^^õfídições
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 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.

TESTEMUNHAS

âAÃZtin/x.

Belém - PB, 12 de Março de 2018.

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

xílivyn AUd,.
PELA CONTRATADA

SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA
Danilla Raniery Brasileiro Leite (Administradora)
034.814.724-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

Cf

*Co •

|»F1sN°<SQO g"

OBJETO: Contratação de médicos especialistas para atendimentos
plantonistas para atendimento a população carente do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n° 00015/2018. DOTAÇAO:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018 Elementos de
despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT N° 00058/2018 - 12.03.18 - RODRIGO
FARIAS - R$ 71.520,00; CT N° 00059/2018 - 12.03.18 - CLINICA MAIS
VIDA - SERVIÇOS E ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ME - R$
43.080,00; CT N° 00060/2018 - 12.03.18 - DENSIMAGEM -

DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - R$ 72.000,00; CT N°
00061/2018 - 12.03.18 - DERMOESTETICA - CLINICA

DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI - R$ 50.400,00; CT N°
00062/2018 - 12.03.18 - IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME -
R$ 67.200.00; CT N° 00063/2018 - 12.03.18 - MAYARA MEDEIROS

FRAZÃO E RODRIGUES DE LIMA - R$ 26.400,00; CT N® 00064/2018
- 12.03.18 - MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -
R$ 23.400,00; CT N° 00065/2018 - 12.03.18 - NALAB SERVIÇO DE
SAIJDE EIRELI - ME - R$ 37.800,00; CT N® 00066/2018 - 12.03.18 -
NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG
LTDA - ME - R$ 64.800,00; CT N® 00067/2018 - 12.03.18 -
PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME - R$ 50.160,00; CT N®
00068/2018 - 12.03.18 - SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA
LTDA - RS 98.280,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA

Prefeita



DIÁRIO OFICIA
Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba

Criado pela Lei Municipal n." 067^3, de 25 de Agosto de 1993

^aneo/gs.

Ano XXVI Belém, PB, 19 de iniirço de 2018 Pdi eã o L X tl ao rdin ál i a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2018

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apok). sediada na Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. às
10h30niln do dia 04 de Abril de 2018, licitação modalidade Pregõo
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de
Materiais Elétricos diversos para melhor atendimento e funcionamento
da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Munidpal 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, 19 de Março de 2018

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

)BJETO: Contratação de médicos especialistas para atendimentos
/plantonistas para atendimento a população carente do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n® 00015/2018. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018 Elementos de
despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3 3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT N° 00058/2018 - 12.03.18 - RODRIGO
FARIAS - RS 71.520.00: CT N" 00059/2018 - 12.03.18 - CLINICA MAIS

VIDA - SERVIÇOS E ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ME - RS

43.080.00; CT N® 00060/2018 - 12.03.18 - DENSIMAGEM -
DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - RS 72.000,00; CT N°
00061/2018 - 12.03.18 - DÊRMOESTETICA - CLINICA
DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI - RS 50.400,00; CT N®
00062/2018 - 12.03.18 - IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES • ME -
RS 37 200,00; CT N® 00063/2018 - 12.03.18 - MAYARA MEDEIROS
FRA2ÂO E RODRIGUES DE LIMA - RS 26.400,00; CT N® 00064/2018
- 12.03.18 - MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -
RS 23.400,00; CT N® 00065/2018 - 12.03.18 - NALAB SERVIÇO DE

, SAÚDE EIRELI - ME - RS 37.800.00; CT N» 00066/2018 - 12.03.18 -
JEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG
LTDA - ME - RS 64.800.00; CT N° 00067/2018 - 12.03 18 -
\HYSI0&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME - RS 50.160.00 CT N®
00(068/2018 - 12.03 18 - SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA
LTDA - RS 98.280.00

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N® 00020/2018

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Ofíclal e Equipe de
Apoio, sediada na Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às
OShOOmIn do dia 04 de Abril de 2018 licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Tecidos diversos
para atender as demandas da Administração Municipal até o fim do
exercício de 2018. Recursos previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n' 10.520/02 e Decreto Municipal n®
031/2015. Informações: no horáno das 07:00 as 11:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 19 de Março de 2018

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial
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38 João Pessoa - Quarta-feira, 21 de Março de 2018

Centro - Soledade. Maiores tnfoimaçSes poderSo ser obtidas junto a Comissão Pennanente de Licitação,
RO horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-172S/Í094

Soledade-PB, 20 de Março de 2018
ADRIANO JÉSUS ARAÚJO DA SILVA

Presidente da Comlssio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00011/2018

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Abril de 2018, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas
de Pequeno Portee Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO
A UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n" 10.520/02 e Lei Federal n". 10.520/2002. InfotmaçS^ no horário das
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 20 de Março de 2018
FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

Pregoeiro Oficial

Câmara Municipal
de São Bentlnho

C/totiARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 04/2018
CONTRATO N* 06/2016.
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO e ODINILDO QUEIRCXjA DE SOUSA ME.
OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato n" 06/2016 para vigorar até o dia 29 de abril de 2019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar- se- á prorrogação do prazo contratual, nos termos IV do Art 57,
da Lei 8.666/93, por se tratar de serviços contínuos de aluguel e utilização de programas de informática,
com vista obtençfo de melhor preço para administração.
São Bentinho - PB, 16 de Março de 2018.
Felldano Soares da Nóbrega
Presidente da Cfimara Munieipal de São Bentinho

Prefeitura Municipal
de Lucena

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LUCENA

Portaria IPMLn* 005/18

0 Presidente do Insntuto de Previdência Municipal de Lucena, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Municipal n" 246/93, com as alterações previstas na Lei n" 428/01:

RESOLVE:
1 - Nomear o Sr. PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER, para

exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, no Instituto de Previd&cia Mu-
nipiMl de Lucena.

J  ̂ 2 * Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em «lontráno.

Lucena - PB, em 14 de março de 2018.
^Q^DANTAS DA SILVA

èfeltura Municipal
Belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de médicos especialistas para atendimentos piantonistas para fltmHími-ntn a
população carente do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n® 00015/2018. DO
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no
orçamento vigente 2018 Elementos de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviros de Terceiros - Pessoa
Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N® 00058/2018 - 12.03.18 - RO
DRIGO FAR1AS-R$ 71.520,00; CTN® 00059/2018- 12.03.18-CLINlCA MAIS VIDA-SERVIÇOS
E ATIVIDADES MÉDICAS LTDA- ME - R$ 43.080,00; CT N® 00060/2018 - 12.03.18 - DENSIMA-
GEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - RS 72.000,00; CT N® 00061/2018 - 12.03.18
- DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELl - R$ 50.400,00; CT
N® 00062/2018 - 12.03.18 - IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME - RS 67.200,00; CT N®
00063/2018 -12.03.18 - MAYARAMEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE LIMA- RS26.400,00; CT
^00064/2018 -12.03.18 - MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - RS 23.400,00;
CT N® 00065/2018 - 12.03.18 - NALAB SERVIÇO DE SAÚDE EIRELl - ME - RS 37.800,00; CT N®

00066/2018 - 12.03.18 - NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG
LTDA • ME - RS 64.800,00; CT N® 00067/2018 - 12.03.18 - PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO
LTDA - ME - RS 50.160,00; CT N® 00068/2018 - 12.(D.18 - SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA
paraíba LTDA - RS 98.280,00.
RENATA CHRISUNNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
PREFEITA

Prefeitura Municipal
de São João do Rio do Poixe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00017/2018

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurií^ referente ao Pregão Presencial n® 00017/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA
jurídica especializada no FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE E SUAS SECRETARIAS, SUAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO C0NST/U4D0 DENTRO DO
PROCESSO EDITALÍaO EM SEU TERMO DE REFERENCIA; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: ANGEBIO KERFEESON DUARTE SILVA- ME - RS 327.056,60.

São João Rio do Peixe - PB, 16 de Maiço de 2018
JOSÉ AÍRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 00016/2018

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial n° 00016/2018, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica
ou pessoa fisica para locação de tran^rte escolar para atender aos alunos da rede Municipal no ano
letivo de 2018 da secretaria de Educa^ do Município de São João do Rio do Peixe; HOMOLOGO
o correspoídente procedimento licitatório em favor de: CÉLIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA -
RS 32.640,00; DANILO MEDEIROS VIEIRA - RS 37.120,00; DOMINGOS NUNES DE SOUSA
- RS 18.560,00; FRANCISCA BATISTA DE SANTANA - RS 16.820,00; FRANQSCA OSSILIA DE
ABREU - RS 57.800,00; FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA - RS 11.600,00; FRANCISCO GOMES
DE FARIAS - RS 15.080,00; GLESON COSTA MEDEIROS - RS 26.680,00; JUCÉLIO LINHARES
DE SOUSA - RS 20.400,00; MANUEL LUCIANO FORMIGA MACIEL - RS 17.680,00; MARILIA
BATISTA FORMIGA DE SENA - RS 32.640,00; MARINA PLACIDA DE ABREU - RS 15.080,00;
REGINALDO FERREIRA DE SENA - RS 27.840,00; RONTVON RAIMUNDO SILVA - RS 32.640,0(h
SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA - RS 25J20,00.

São João Rio do Peixe - PB, 16 de Março de 2018
JOSÉ AÍRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

Prefeitura Municipal
de AraçagI J°

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 26W018.

Toma público que fiará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Ollvio
Maroja, 278, Centro - Ançagi - PB, às 08h30min, do dia 03.04.2018, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para Locações de veículos para transportes diversos, exercício 2018.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n® 10 J2Q/D2,8.666/93,123/06
e Decreto Municipd n° 03/2017. Iriformações: no horário das OShOOmin as 12h00min, dos dias úteis,
no endereço supracitado.

Araçagi/PB, 19 de março de 2018.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

\ Prefeitura Municipal |
i|e Brejo do Cruz J

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00029/2018

Torà público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sólon
de Lucena, 10 - Centro - Brejo do Cruz - PB, às lOhOOmin horas do dia 04 de Abril de 2018, licitação

Validade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
i contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E

ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
BREJO DO CRUZ-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n®
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