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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N®: 00025/2017

Íu»S1ÍÍÍd?i^ ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURAMUNICIPAL DE BELEM E MD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO: imm

i  7^'° d® contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro
1  Fra[tasTs;uzfLTm;'^'á^ n °8-928.517/0001-57. neste ato representada pela Prafeita Renata Chrítlne

■  So - B^ém - PB CPF^^^iB ^ domiciliada na Rua Brasiliano da Cosia, 600 -
i  nS-TRiRi linoPA ITHA doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MD

PB CNPJ no^o1fi7?QR/nS^^^ q5 » FRANCISCO DA SILVA. 2110 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA -
í  CPF n® M9 26fi nf ® ° representado por Hygo Nonato Santos da Silva (sócio Administrador).CPF n 059 266.314-08 doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar ò
^  presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: s comraianies assinar o

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Presencial n" 00007/2017. processada nos termos da Lei
■°! " 10.520. de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal n®. 031/2015, de 01 de Julho de 2015 e■  fírnmnf"®"? "í.oo' ® ^® ^® '"993 6 suas alteraçôes posteriore^ beni como aLei Complementar n 123. de 14 de dezembro de 2006. alterada.

1 \

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

1  naeTnuH*® contrato tem por objeto: Aquisição de kits de enxovais para atender as necessidades da Secretaria de1  SrSSl°7. "^""'cípio de Belém, no tocante ao atendimento as famílias carentes do Município no
t",

1  ?rInTf co^dições expressas neste instrumento, proposta apresentada•íj Pregão Presencial n 00007/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partesi ' integrantes do presente contrato, independente de transcrição « que ncam razenao panes
íi| CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

■  SfíSp rcaIÍI®®*® contrato, a base do preço proposto, é de R$ 9.159.00 (NOVE MIL E CENTO E CINQÜENTA ENOVE REAIS), assim representados:

ÇODIGOl DISCRIMÍNAÇÃO
J2. [Bolsa recém nascido

4 iColõnia Infantil (1 L)
6  IConjunto de pagão
10 jKit lenço de berço flênçoí e fronha)

UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO
UNID. 300 10,00
UNID. 300: 7,53
UNID. ' 3^1 5,00
UNID. ; 3Í00| 8.00

P. TOTAL ;
3.000,00
2.259,00.
1.500,00'
2.400.00:
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos no Art. 6
Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação qu^-~ae-paftes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso il. Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa:
3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Entrega: Até 03 (três) dias após o recebimento do pedido, em locai de entrega na Sede do Município a ser
determinado por setor responsável

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

í

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 titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

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

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

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

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

■ ?

f? ^ í

I i

I  • ■'
rn

■ * ^

|'í

f- )

i;

3 - }
1

*  i-

V  it

i-r

1^1r 't

f.í5-' .t
. ?i

fi '.

?• ^

f.í
!  ;
I !
'j., p

!'

í;

t



condições
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g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas^
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo iicitatório, 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 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, 24 de Fevereiro de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

r''|
!->Í

áiohm vc, (i yí u

PREFEITURA MUNICIPAL DPBELEM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA UMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

I

PELA CONTRATADA

/frCí^
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èqJáíÒ^éferi:TDA.-ME
Hygo Nonato Santos da Silva (Sócio Administrador)
059.266.314-08
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

I- TERMO DE CONTRATO N°: 00026/2017

i|
(■' * fi TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:
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Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christine
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB CPF n° 716.329.644-49,, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 41 - CENTRO - SERTAOZINHO -
PB, CNPJ n® 17.173.883/0001-34, neste ato representado por Kelson Xavier (procurador), CPF n° 951.556.004-
72,'doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00007/2017, processada nos termos da Lei
Federal n' 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de kits de enxovais para atender as necessidades da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Município de Belém, no tocante ao atendimento as famílias carentes do Municipio no
exercício de 2017.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00007/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 13.203,00 (TREZE MIL E DUZENTOS E TRÊS
REAIS), assim representados:

CODIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO

1  [Banheira tamanho padrâo (ma^uIo e feminino)
A  Cueiro (pacote d 3 unidades)

Fraldas descartáveis (tarnanho lyi)
Kit (escova, pente e saboneteira)

UNID.
UNID.
UNID.
LÍNÍ[

300
300
300
300

13,60
9,75
3,19
7,99

P. TOTAL ,
4.080.ÒÓ'
2.925,00

957,00
2.397,00



11 Lenços umedecidos 1  UNID.

12 Sabonete infantil 1  UNID.

13 Toalhas !  UNID.

30pi _
'3001 1.1030

597,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAWIENTO:

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

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

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa:
3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita

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 adimpiemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Entrega: Até 03 (três) dias após o recebimento do pedido, em local de entrega na Sede do Município a ser
determinado por setor responsável

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os infomjes 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 fiscalizaSDívOU o
acompanhamento pelo órgão interessado;

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

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, toda^-esxofroições
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.

- 9
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 24 de Fevereiro de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

cia P' PjOajsí {Lúkc^
Prefeitura municipal de iB

h

ELEM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita
716.329.644-49

i j ; Aí, C/-." PELA CONTRATADA

nn^v

!\
WxÃLARISSA farias BELEM XAVIER - ME

Kelson Xavier (Procurador)
951.556.004-72
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N»: 00027/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS
04484781450, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro ■ Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christine
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600
Centro - Belém - PB, CPF n® 716.329.644-49,, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS 04484781450

iO
R SAO JOÃO, 12 - CENTRO - ITAPOROROCA

- PB, CNPJ n® 19.314.487/0001-05, neste ato representado por Alexsandra da Costa Gomes de Morais
(procurador), CPF n® 044.847.814-50, 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® 00007/2017, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de kits de enxovais para atender as necessidades da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Município de Belém, no tocante ao atendimento as famílias carentes do Município no
exercido de 2017.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada,
Pregão Presencial n® 00007/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 3.510,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZ
REAIS), assim representados:

t
CODIGO DISCRIMINAÇÃO

Calça enxuta
Fraldas em tecido (pacote c/ 5 unidades)

UNIDAD^EQUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
ÚNID. 300 3,90 1.170,ÓO
UNID. "300:^ 7,80 2.340,Ò0:

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
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Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa:
3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita

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:

:i
k

I  k
hA

i 'í

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

Entrega: Até 03 (três) dias após o recebimento do pedido, em local de entrega na Sede do Município a ser
determinado por setor responsável

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
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a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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

f:
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g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de tiabilitação e qualificação exigidas no respectivo processo iicitatório, apresentando a Cot^
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 parteè^os
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77. 78 e
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 24 de Fevereiro de 2017.
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TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

V

PREFEITURA MUNICIPAL OE BELÉM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

cí'a 2>
ALEXSANDRA DA COSTA GOl)ítES DE MORAIS
04484781450

Alexsandra da Costa Gomes de Morais (Procurador)
044.847.814-50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB

EXTRATO DE CONTRATOS

vClp3/rt
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OBJETO: Aquisição de kits de enxovais para atender as necessidades
da Secretaria de Desenvoivimento Social do Município de Belém, no
tocante ao atendimento as famílias carentes do Município no exercício
de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presenciai n° 00007/2017.
DOTAÇAO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Elemento de despesa:
3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita.
VIGÊNCIA: até o finai do exercício financeiro de 2017. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N» 00025/2017
- 24.02.17 - MD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME - R$ 9.159,00; CT N"
00026/2017 - 24.02.17 - LARiSSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$

13.203,00; CT N° 00027/2017 - 24.02.17 - ALEXSANDRA DA COSTA
GOMES DE MORAIS 04484781450 - R$ 3.510,00.

RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

i
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DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém. Paraíba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

AVISO DE ERRATA

•  TOJUDA DE PREÇOS N*0000ia0l7
A COmu "^0 Pcnnaiiente de Licitação comunica que no Aviso dc Licitaçdo - Tomada de Preços n"
00001/2 ' /, onde se lê: "ás 11:00 horas do dia Idde março de 2017"; leia-se: "ás 11:00 horas do dia
17 de ro ço de 20ir'. Maiores inforaiaçaes poderáo ser obtidas junto a Comissáo Pennanenie de
Licitaçáo Lia Mmoel de Sousa Lima, II8-Centro-BanadeSanlaRosa-PB,nolioráriodas07;OOas
13:00 hm s dos dias úteis. Telefone: (083) 3376-1040,Email: pmbsr.pb2017@gmail.eom

'' . Batia de Santa Rosa-PB, 01 de Março de 2017
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Presidente da Comissáo
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l-íl PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

OPtegòé
de 2017.'

Ceniro.T ■

referido (
Telefone:
Email: pi
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I  AVISO DE ADIAiMENTO
.  PREGÃO PRESENCIAL N* 00007/2017

9 Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n* 00007/2017. para o dia 15 de Março
^14:00 horas, no mesmo local inlcialmenie divulgado: Rua Manoel de Sousa Lima. 118 •/
jna de Santa Rosa - PB. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis,
Jereço.

,383)3376-1040.
o$r.pb3017@gniaU.com
iv Barra dc Santa Rosa-PB, 01 de Março de 201
J  JOSE DANIEL AURTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

deB
Itura Municipal
'lém

pai I
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Nosterm
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"  PREFEITURA AlUNICIPAL DE BCLEM/PB

IIO.MOLOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCL\LN* 00006/2017

- do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso ria Jurí-
mle ao Pregáo Presencial a" 00006^017, que cbjeliva: Aquisições de Pneus e Acessórios para
t dos veículos da Administraçáo Municipal ate o fim do exercício de 2017; HOMOLOGO o
laite procedimento licitatóiio em favor de: PNEUCAR CO.MÉRaO DE PNEUS, PEÇAS E
>LTDA-RS 399.480.00.

Belcm - PB, 13 de Fevereiro de 2017
RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZA LLSU BARBOSA

:  Prefeita

'  PREFEITURA .MUNICIPAL DC IIELÉ.M/PB

HO.MOLOCAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00009/2017

9 do relatório final sqiresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asscssoria
.fercnie ao PrcgSo Prê^ncial n® 00009/20I7, que objetiva: Aquisições de Matenaís Didáticos
ite para atender as demandas de todas as Secretarias c setores da Administração Municipal
1 exercício de 2017; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em fawr dc:
2 COSTA LTDA - RS 625.598,40.

Belém - PB, 24 de Fevereiro de 2017
RENATA CIIRISTINC FREITAS DE SOUZA LI5L\ B/VREOSA

Prefeita

PREFEITURA MUsMCIPAL DE BELÉM/PB■f

Noslertr.
tídiea, t^.
paraateii
Saúde 0/
pioecdin.
LOPON

>  IIO.MOLOGAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00008^017

t^do relatório final apiesenlado pelo Pregoeiro Oficiai e observado parecer da Asscssoria lu-
"CTte ao Pregáo Presencial n" 00008/2017, que cbjeliva: Aquisições de Gêneros Alimentícios
.ra Secretaria Municipal de Educaçáo de Belém, bem como lambem os Fundos Municipais de
sislêneia Social do Município até o fim do cxcreicio de 2017; HOMOLOGO o coiTcspondenie
ato licitatório em lavar de: LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME- RS 262.425,60; PAU-
.S DASILVA- RS 47,60; UNIÃO COMERCIAL - ROSILDO PE LIMA SILVA- RS 646.60.

f' • Belém-PB, 23 deFevereiiode20l7
j" ? RENATA CIIRIS1-INE FREITAS DE SOUZ,V LI.SL\ B/\RUOSA
)  ̂ Prefeita

I , PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉ.M/PB

r ) IIO.MOLOGAÇÃO
(Tf! PREGÃO PRESENCIALN* 00007/2017

Nos termis^do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial c observado parecer da Asscssoria iu-
rídica, re. "We ao Pregão Pre^cial n" 00007/2017, que objetiva: Aquisição de kits de eiLxovais para
atendera i^ssidadcs da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Belém, no tocante ao
atendiiiH ò as fiunilias carentes do Municipio no exercício de 2017; HOMOLOGO o correspondente
proeedin. ilo licilatóriocm favor de: ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS 04484781450
- RS 3.5" .00; LARISSA FARIAS BELE,M XAVIER - ME - RS 13.203,00; MD DlSTRIBUIDOR/\
LTOA.!- E-RS9.I59,00.

j, j Belém - PB. 22 de Fevereiro de 2017
" 1 RENATA CIIRISTINE FREITAS DE S0U2L\LIAU BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DF, BELÉM/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Pneus e Acessórios para manutenção dos veículos da Adiirinisirnção Municipal
atéofini doexerciciodc20l7. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão PresencinI n°00006/2017. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vi
gente 2017 Elemento dc despesa 3.3.90.30.01 • Material de Consumo. VIGÊNCIA: .iié o finai do exercício
fi nanceiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prcfcilurn Municipal dc Belém e: CT N" 00021/2017
- 15 02.17 - PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - RS .19<J 480.00.
RENATA CIIIIISTINE FHEITA.S DF. SOUZA i.lMA IlABlIfls.x
Pref^lg,

'EXTRATO DE CO.M HATOS
OBJETO: Aquisição de kits de enxovais para atender as necessidades da Sccrciaría dc DesenvolvimeiH^
Social do Município de Belém, no locaiile ao nlendimento os familias carentes do Município no cxcr-
cicm de 2017. FUNDA.MENTO LEGAL: Pregão Presencial n» 00007/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Elemento
de despesa: 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o fi nal
do e.xcrcfcio fi nanceiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal dc Belém e: CT
N" 00025/2017 - 24.02.17 - MD DISTRIBUIDORA LTDA. - ME - RS 9.159,00; CT N° 00026/2017 -
24.02.17 - LARISSA FARIAS BELEM .XAVIER - ME - RS 13.203.00, CT N" 00027/2017 - 24.02 17
• ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS 04484781430 - RS 3.510.00

JIENATA CIII(I.ST INE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
rira

E.XTKATO DE COV
OBJETO: Aquisições dc Gcncios Aliracniicios para atender a Scercian.! Municipal de Educação dc Be
lém, bem como também os Fundos Municipais de Saúde c Assistência Social do Municipio até o fim do
c.xcrciciodc20l7. FUNDA.MENTO I.EOAL: Pregão Presencial n°0OOOSCO17. IXITAÇÃO RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada nu orçamento vigente 2017
Elemento de despesa 3.3.90,30.01 - Material dc Consumo. VIGÊNCIA: alco final do c.vercício fi nanceiro
de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prcfciluia Munieipal de Belém c: CTN°C0028'20I7- 24 02 17
- LARISSA FARIAS BELE.M XAVIER - ME - RS 262.425.60; CT N°00029/2017 - 24 02.17 ■ PAULO
PONTES DA SILVA - RS 47,60; CT N° 00030/2017 - 24.02.17 ■ UNIÃO COMERCIAL - ROSll DO
DE I.LMA SILVA-RS 646.60
RENATA CIIUIS^ITNE FREITAS DE SOUZA LI.MA BARBOSA
Prefeita

E.VI RATO DE CONTRATO
OBJEfO: Aquisições dc .Maictiais Diilãticos e Expediente para atender as dciimiidas dc todas as Sccie-
latias c setores da Adininisiiaçào Municipal até o fim do exercício dc 2017. EUNDAME.NTO LEGAL
Pregão Presencial n-OOOOO.TOlT IXJTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRA.MAS FEDERAIS /
OUTROS Dotação consigiud.i no oiçamcnio vigente 2017 Elcincnlade dcs|>csa 3 3.90.30 01 - Material dc
Consumo. VIGÊNCIA: ale o final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATAN fILS: Prefei
tura Municip.al de Belém e: CT N" 00031/2017 - 24.02.17 - FREITAS E COSTA LTDA ■ RS 625.598,40
RE.NATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZA LI.MA BARBOSA
Prefeita

Prefeitura Municipal |
deAraçagi |

[ LICITAÇÃO
PI(EFEITUR/\ .MUNICIPAL DE ARAÇAGI/Pil

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 08/2017

Nos lennos do icLalório final apicsenrado pelo Ptcgoeiro OficLxl e observado p.irecct da Asscssoria Jii-
ridica, icfcrcnie ao Ptc^ Picsciicial ii" 08/2017. que objetiva; Aquisições p.iiccladas dc MATERIAIS
DE LI.MPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados a manutenção do Gabinete do Piefeilo. .Secictaiias
Municipais c Fundo MiiiiícÍ|mI dcSatide, exercício 2017. HOMOLOGO ucoiies|)ondeiue proccdiiiiciilo
liciraióiio em favur dc: CAVAI.CANTE & CIA LTDA - RS II 193.00; COMERCIAI. MEDEIROS
LTDA - RS 1 505.00. DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - .Mi; - RS 350.99.60. JIS CO.MERCIO
DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - RS 52 516,76; PAULO PONTES DA SILVA - EPP- RS 18 812,50
SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME • RS 8 049.00.

Araçngi - PB. 01 dc Março dc 2017
.MUKil.lO DA SILVA NUNES

Prefeito

EXTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AILAÇACI/PU

E.\TRATO DE CO.NT RATO
OBJETO: Prestação dc Serviços dc Asscssoria linídica no aconi|iaiiIiaiiieiito e ciiiissõc- dc parecei es dc
todos os procedimentos lieilalóriosjuiilo às Comissões de Licitações da Piefciliiia Muiiicip.xl deAraçagi.
período compreendido dc fevereiro a dezembro dc 2017. FUNDAMENTO LEGAL; liicxigibilidaJc dc
Licitação n* IN000I0-20I7. DOFVAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Araçngi: 3 3 90,36-01 -
Oulios Serviços de Tctcciios - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Fevereiro a dezembro dc 2017. PARTES
CONTRATANTF,S: PREFEITURA MUNICIPAL DEARAÇAGI c MARILIA BARBOSA DE LIMA.
CPF 087.967.994-80 - CT N" 066/2017 - 10 02.2017 - RS 33.000.00 - Ttiiila c Tics Mil Reais
SIURiLIO DA SILAA NUNFJS
Prcfciitt
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