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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

vc^pa/

TERMO DE CONTRATO N®: 00032/2017
í

ir
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME,
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
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - R FELICIANO PEDROSA, 2020 - CENTRO - BELEM - PB,
'CNPJ n® 08.880.421/0001-66, neste ato representado por Severina Marleide Pereira da Silva (administradora!
CPF n® 460.291.094-72, 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:
1
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00005/2017, 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
subsldlarlamente 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.

11
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

/. p presente contrato tem por objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as
I'.Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017.

3» .P fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste Instrumento, proposta apresentada,^ Pregão Presencial n® 00005/2017 e Instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
f integrantes do presente contrato. Independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
r í
I O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 423.500,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS
f MIL E QUINHENTOS REAIS), assim representados:

;ODIGOi DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
1 'Café da nianhã (café, SUCO, frutas, pães e frios) Und 8000 10,00 80.000,00
2 •Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de Und 15000 16,50 247.500,00:

carne, suco ou refrigerante)
Jantar (cuscuz / Inhame / macaxeira, 2 tipos de carne Und 8000: 12.00 96.000,00
le café)
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I .CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: l| fj
r: ^
!?• Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. §§ 5® e/6®, da
^ Lei 8.666/93. ^Ít

fi

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

f
I Ás despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
l RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS

Dotação consignada no orçamento vigente 2017
I Elemento de despesa
I  -3.3.90.30.01 - Material de Consumo

I Cláusula sexta - do pagamento:
'  I o pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
f ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

I j ,
^ I CLAUSULA sétima - DOS PRAZOS:

f E
•t ' í
I p prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
i prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
I do Pedido de Compra:
í\
í -f Entrega: Imediata

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

I JCLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

^ iI b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
ti
I c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
I mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

I  icLÀUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Á  (

1 a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
hielhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com

t observância aos prazos estipulados;

jfi' L
I p - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
f trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
I fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
I  ;•
I c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
t represente integralmente em todos os seus atos;
l  -j
I d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

I e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
|. bolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
^ acompanhamento pelo órgão interessado;
U
f ̂f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

I  '
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í ig  - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,/t^as as^n(%\
I de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
I  'documentos necessários, sempre que solicitado.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

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

V

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

i
i  Belém - PB, 24 de Fevereiro de 2017.

{ TESTEMUNHAS
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PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL^DE BELEM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATA

SEV

Severina Marl

460.291.094

DA SILVA- ME

SHya^AdminTstradora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de
todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do
exercício de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n®
00005/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS
FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente
2017 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N° 00032/2017
- 24.02.17 - SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - R$
423.500,00.

RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

¥
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DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba
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J L- ■.^ Diai ) Oficial João Pessoa-Sexta-feira, 10 de Março de 2017
lüSJEiiarS:
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destinados s is usuários do SUS do município de MALT-PB. Conforme as condiçOes estabelecidas no
anexo lefE 'ai

A reuniâ^f h no dia 28 de MARÇO de 2017 ás 13;00hs.
INFORKfe ÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 07:00 as 13:00
de seguirá sexta.

A  I MALTA-PB, 08 de MARÇO de 2017.
S I ANA PAULA SANTOS DA SILVA
5  PREGQEIRAGFICIAL/PMM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N» 00004/2017

^que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R: Sao Jose,
^reial - PB, seria às 09:30 horas do dia 09 de Março de 2017, agora acontecerá as 09:30
14 de Março de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por
(uisição de material de Limpeza para diversas Secretarias. Recursos: previstos no orçamento
'mneiito legal: Lei Federal n" 10.520/02 e Decreto Municipal n" 120/2010. Infomiações: no
1:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
)'33681020. Email: cplareaiI@graail.coni

Areial - PB, 20 de Fevereiro de 2017
t  SAIONARA LUCENA SILVA
,1 PREGOEIRA OFICIAL

Prefè cura Municipal
de Pc Ira Branca

ueiiÃÇ^ ■ív'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 00004/2017
TERMO DE R.\TIFICAÇÃO

FUNDAM.' riTAÇÃO LEGAL - An. 24, incisos 1V, da Lei n° 8.666, de 21 de J unho de 1993, atual izada
pela Lei 883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO; ontratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa), confoiine
específic^' i'no contrato, pela contratação direta com a empresa JAMAILTON MARTINS DO CAR-
MO-M^ .^trada no CNPJ ii°01.SI7.003/0001-60, com o valor mensal de RS 16.200,00 (dezesseis
mil e duzêr^ i reais).
RATIFlÇi ÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o Parecer do Advogado.

(à V Pedra Branca - PB, em 06 de Março de 2017.
f  'l ALLAN FELIPIIE BASTOS DE SOUSA
a  -i PREFEITO MUNICIPAl
ã  BPrefç tura Municipal |

de Bc ém I

LICITAÇÕES i:(í

Nos tennãs,
dica, refeR <
as necessi4
2017; HO'í '.
PEREIRi^

Ribeiro, 74^
Presencial]'
serviços o
Municipal'
Federal
dos dias m.

PREFEITUR-A MUNICIPAL DE BELE.M

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 00005/2017

ô relatório final aprcsentado pelo Prcgoeiro Oficial c observado parecer da Assessoria Juiá-
é ao Pregão Presencial n° 00005/2017, que objetiva: Aquisiçóes de Refeiçócs para atender
tes de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de

■jLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINA MARLEIDE
\ SILVA - ME - RS 423.500,00.

Belém - PB, 20 de Fevereiro de 2017
RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZA LI\LV BARBOSA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00017/2017

^que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua FIávio
^ntixi - Belém - PB, às 08h 15min do dia 30 de Março de 2017, licitação modalidade Pregão
i tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo peiiinente para prestação de
'ecaigas de cailuchos e outros para melhor atendimento das atividades da Administração
j'dezembro de 2017. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
.520/02 e Decreto Municipal n° 031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas
>,Mio endereço supracitado. Einail: licitacaopmb2@ginail.com
í  Belém • PB, 09 de Maiço de 2017

LUIS SEBASTIÃO ALVES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEIT URA MUNICIPAL DE BELEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN" 00018/2017

Toma ptiblico que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equi|)c ile Apoio, sediada na Rua FIávio
Ribeiro. 74 • Centro • Belém - PB, às lOhJOmIn do dia 30 de Março de 2017, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de médicos especialistas para atendimentos
plantonistns para atendimento a população carente do município. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n°031/2015. Informações: no
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2(r/)gmail.com

Belém - PB. 09 de .Mai^ de 2017
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CHAMADA PÚBLICA 001/2017
Toma público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada á Rua FIávio
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, ás OóliOOmín. dn din 03 do Abril do 2017. "Chamada Pública
001/2016", do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar c do
empreendedor fatniliar mral. destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAH
até dezembro de 2017, no endereço supra mencionado. O Preço de compra dos Produtos será o menor
preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumetito convocatório. Fundamento
legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013. Informações: tio horário das 07h00min
às I lhOOmin, dos dias úteis, no endereço supra citado.

Belém, 09 de Março de 2017,
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Presidente da Cfl:;—

BCÍRÂtOS
PREFEI rURA MUNICIPAL DE BEI.EM

EX I RATO DE CONTRAI O
UUJl; TO: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secieiarias e setores da AdX
ministiação Municipal até o fim do e.xercicio de 2017. FUND.A.ME.NTO LEGAL: Piegào Presenciai n"
00005.'2017. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS Dotação con
signada no orçamento vigente 2017 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material dc Consumo. VIGÊNCIA
até o final do c.xcrcicio fi nanceiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém
c: CT N" 00032/2017 - 24.02.17 - SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - RS 423 500.00
RENATA CIIRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PREFEITA

E^TR<^ DE CON I R.VfO
OBJETOrTregafão dc serviços para representar juridicamente a Prefeitura .Municipal junto iiojíilrtrnal
de Contas do i>i'ib|ico Estadual c assessoramentu em geral, conupiims^ÚíTde pare-
cercs e outros procedimentos administralivdS. 1 UNDAMC^lTO LLO/^L. litti.vigilníidadc de Licitação
n® 1X00001/2017. DO TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS Dotação consignada no orçamento vigente
2017 - Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA:
Fevereiro a Dezembro de 2017. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEl.ÉM
eALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS-CNPJ: 10.563.643/0001-05-CTN®00023/20I7-22.02 2017
- RS 55.000,00 - CINQÜENTA E CINCO MIL REAIS.
RENATA CIIRIST INE FREIT AS DE SOUZ/\ LIMA BARBOSA
PREFEITA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para prestação dc serviços contábeis, com ela
boração dc balancetes e outros à Fundo Municipal dc Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e
Prefeitura .Municipal dc Belém a serem encaminhados ao Tinbunal dc Contas do Estado e outros órgãos
pertinentes no período de fevereiro a dezembro de 2017. FUNDA.MENTO LEGAL: Iiiexiuibilidade dc
Licitação n° IN00002/2017. DO TAÇÃO" RECURSOS PRÓPRIO / OU TROS Dotação consignada no or
çamento viuente 2017 - Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços dc Terceiros - Pe isoa Juridica
VIGÊNCIA: Fevereiroa Dezembro de 2017. PARTES CONTRATAN TES: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM c JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COS TA - CNPJ: 16.899 3 17/0001 -58 -1 "T
N® 00024/2017 - 23.02.2017 - R.S 132.000,00 - Cento c Trinta e Dois Mil Reais
RENATA CIIRISTINE FREI TAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PREFEITA

Prefeitura Municipal I
de Itapororoca ■ - .

LICITAÇÕES
PREFEI TURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

FUNDO .MUNICIPAL DE SAÚDE DE I TAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN" 00009/2017

Nos termos do relatório fi nal apresentado pelo Pregoeiro Oficial c observado parecer da As.sessoria
Jtiridiea, reícrente ao Pregão Presencial n° 00009/2017, que objetiva: Aquisição de Equipamentos e
Materiais Penmmentcs para as Unidades de Saúde deste Municipiu (Unidade dc Saúde da l-ainilia do
Centro, Cipoal c Ipioca de Baixo), Confonne Termo dc ReTcrcncia cm anexo ao Edital, tens remanes
centes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em Tavor de: EDILANE DA COSTA
CARVALI10 - EPP - RS 29.750,00.

Ilapurorocn - PB, 08 de Março de 2017
GERUZA HELENA .SOARES MAR TINS

GESTORA
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