
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Termo de Contrato n**: 00225/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
LTDA, PARA FORNECIMENTO 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
EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - Av. Dom Pedro II, 360 - Centro - Guarabira - PB, CNPJ n®
11.938.541/0001-81, representado por: Cleyton da Fonseca Evangelista, 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® 00069/2017, 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 OBJETÓ DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de equipamentos permanentes, mobília e utensílios, de informática,
equipamentos eletro e eletrônicos e equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta:
11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher (Centro de
Imagem).

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00069/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 10.825,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E VINTE E
CINCO REAIS), assim representados:

ICODIGOl DISCRIMINAÇÃO

1 „ IaRMÁRIO em MDF, duas portas com chaves. [" UNID
2  "IaRMARIO em MDF com 02 gavetas e rodízios j ÚNID.
3  teMÁRIG VITRINE com õl porta em aço/ferro pintadoj UNID.

jÃ

lÜNIDADÉlQUANtlDADEjP.UNITÁI^ P. fOTAL
íT 325,001 1.300,00

3!

RQUIVO com 4 gavetas para pasta suspensa com|
icorrediça metálica ou telescópica. Tampo em
aglomerado BP 15 ou 25 mm, com perfil 180® maciçoj
na frente e demais bordas em fita reta ou fita reta emj
todas as bordas. Corpo, fundo, base e frente das
gavetas em aglomerado BP 15 mm. Base em estrutura
metálica formada por tubo metalon e chapa de aço.;
Possui fechadura para maior segurança das pastas

UNID.

1
350,pi _ 700,^!
'36Õ,00Í 1.08Õ,00l

77Ò,do!385,001

r



r  jsuspensas.
I  6 jCADEIRA com regulagem de altura mecânica com| ÜNÍD
!  frodízlos e braços. _ _ _ j
i  10™^ [mesa de escritório Éspecifícações; Mesa em Lj ÜNID
{  jcom base metálica, tampo único em laminado metal dej
i  jbaixa pressão na cor azul com branco, passagem dd
j  jcabos, três opções de subida de cabos através das 3|

jbases por duto vertical interno totalmente livre comi
Itampa interna e externa nas bases laterais e tampai
[interna na área central. _ _ J_

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da
Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

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: 5 (cinco) dias

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

r



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

peranti

nsl»'2ú3:i
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução d^contrato, q^'o
represente integralmente em todos os seus atos; ^

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, 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.

TESTEMUNHAS

Belém - PB, 21 de Novembro de 2017.

PELA CONTRATANTE

l^êJjj^nrrrlHrx. . Àmriur) . r/n - j

tEFEITURA MUNICIPAL DE B^LEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

»AÇO MOVEIS E ELETRODORIIESTICOS LTDA
Cleytdn da Fonseca Evangelista (Procurador)
CPF: 097.082.084-42



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

LCPU'

Termo de Contrato n°: 00226/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME, PARA
FORNECIMENTO 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, Brasiieira, Casada, residente e domiciiiada na Rua Brasiliano da
Costa, 600 - Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do
outro lado GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R MANOEL FERREIRA MACHADO, 399 - ESTADOS -
JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n° 18.995.457/0001-49, 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° 00069/2017, 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 equipamentos permanentes, mobília e utensílios, de
informática, equipamentos eletro e eletrônicos e equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta:
11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher (Centro de
Imagem).

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presenciai n® 00069/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 5.670,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS E
SETENTA REAIS), assim representados:

CODIGO _DISCRIMJNAÇÃO
COMPUTADOR (DESKTOP
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: Que esteja em linha
de produção pelo fabricante: Computador Desktop]

Tunidádíqüaísí™
BÁSICO):j UNID. 1

P.UNITARiq[P. TOTAL
1.890,00 5.670,00



com processador no mínimo Intei Core 13 ÒUi
AMD A10 OU Similar; Possuir 1 (UM) Disco Rígido!
DE 500 Gigabyte; Memória RAM DE 08 (oito)|
Gigabytes, em 02 (dois) Módulos idênticos DE 04j
(quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDRA\
2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade!
DUAL CHANNEL; a placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX OU
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio WVWV.FORMFACTORS.ORG,
organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS
2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção
de intrusão de chassis, com acionador instalado
no gabinete; o adapatador de vídeo integradO'
deverá ser no mínimo de 01 (UM) Gigabyte de|
Memória, Possuir Suporte ao MICROSOFT]
DIRECTX 10.1 OU Superior, Suportar Monitorj
Estendido, Possuir no Mínimo 02 (Duas) Saídas!
de Vídeo, sendo Pelo menos 01 (uma) digital do!
tipo HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; unidade;
combinada de Gravação de disco ótico CD, DVD
ROM; teclado USB, ABNT2, 107 Teclas (com fio)
e mouse USB,800 DPI, 2 Botões, SCROLL (com
To); monitor de LED 19 polegadas
(WIDESCREEN 16:9); Interfaces de rede!
10/100/1000 e WIFI PADRÃO lEEE 802.11 B/G/N;{
Sistema Operacional WINDOWS 10 PRO (64'
3ITS); Fonte Compatível e que suporte toda a!
configuração exigida no item; Gabinete e'
Periféricos deverão funcionar na vertical ou!
lorizontal; todos os equipamentos ofertados'
(Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor) devemj
Dossuir gradações Neutras das cores branca,!
Dreta ou cinza, E manter o mesmo padrão de cor;!
odos os componentes do produto deverão ser!
novos, sem uso, reforma ou recondicionamento;|
GARANTIA DE 12 MESES. !

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65 $8 5° e
6°, da Lei 8.666/93. '

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento viqente-
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:



o pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 'o ^^

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: Vl/''
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas rararterf«tr,.=.X>'
prorrogação nos casos previstos peia Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da
emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
os rnelhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto

contratual, com observância aos prazos estipulados;

f  por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária etraoalnista, 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 peia Contratante, quando da execução do contrato que o
represente integralmente em todos os seus atos; '

^ i" ® facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
olelf/nl ® rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
o.ODb/9o.

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:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA
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Termo de Contrato n®: 00229/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES,
PARA FORNECIMENTO 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 - Belérn - 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 PEDRO
NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - Rua Aracati, 09 - Cidade da Esperança - Natal - RN, CNPJ n®
09.109.547/0001-02, 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® 00069/2017, 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 equipamentos permanentes, mobília e utensílios, de informática,
equipamentos eletro e eletrônicos e equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta:
11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher (Centro de
Imagem).

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00069/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 5.680,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS E
OITENTA REAIS), assim representados:

CODIGO DISCRIMINAÇÃO
CADEIRA DE RÒDINHAS Especificações: cadeira em
aço com pintura epoxy dobrável e x apoio para braços
fixos e.apoio para pés fixo indicado para pacientes até
110 kg assento em encosto em naylon ou courvin
pneu traseiro inflável com características das rodas

UNJDADE QUANTIDADEÍP.UNÍTÁRIOl P?TOTAL
UNID. 550,00 1.100,00



MESA DE REUNIÃO Características; base madeira
em mdp, mdf ou similar; divisões de 01 a Õ2 gavetas;
material de confecção: madeira, mdp, mdf ou similar
com 01 porta suporte para impressora e suporte para
teclado. Especificações: mesa com base metálica,
tampo único em laminado metalminico de baixa
pressão na cor azul com branco, passagem de cabos,
três opções de subida de cabos através das 3 bases,
por duto vertical interno totalmente livre com tampa
interna e externa nas bases laterais e tampa interna na
área central

naylon 24.

3ALDE A PEDAL/LIXEIRÀ Especificações: Lixeira Aço
nox com Pedal e Balde Removível 30 Litros-
Dimensões do produto: 295 x 295 x 655 mm Diâmetro:
290 mm Capacidade: 30,0 Litros Peso Líquido: 4,4 kg
Tipo do aço: AISI 430 Lixeira em aço inox+ plástico'
NFORMAÇÕES ADICIONAIS Possui balde interno
removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal
cremado. Através de sua alça é possível transportar a
ixeira de um local para outro com facilidade. Possui
jedal com apoio de borracha

MPRESSORA A LASER: Especificação mínima: que
esteja em linha de produção pelo fabricante;
impressora laser com padrão de cor única
(monocromático); resolução mínima de 1200 x 1200
DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM;i
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício;!
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal;
de 50.000 páginas; interface USB; permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet
e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso!
automático; o produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. |

UNID. 239,00 2.390,00

UNID. 990,00 1.980,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65 §§ 5® e 6® da
Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente*
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Materiai Permanente

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^xecução 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\ |

^ ■ 0^



Entrega: 5 (cinco) dias

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

^  ? k PO'' todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária etrabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

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

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

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

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

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

^ CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77 78 e 79 da Lei
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no 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 quâões 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 pelag^iartes
e por duas testemunhas.

^  *'\P \

Belém - PB, 21 de Nove|i|)rd p
O  A'- (

TESTEMUNHAS

rrr^rr\i,/^ A. ;>yv J\o Y

UíJl^niirihei^^ o^, f))Pi■iCU

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita
716.329.644-49

PELA CONTRATADA

PEDRO NASCIMENTOfiE PAIVA FERNANDES
Fernando Antonio da cámara Ferreira de Melo Filho
664.759.614-34
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

Termo de Contrato n°: 00230/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, PARA FORNECIMENTO 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 SERV
IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Rua Hum, 80 - Distrito Industrial Genesco
Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG, CNPJ n® 08.469.783/0001-69, 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° 00069/2017, 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 equipamentos permanentes, mobília e utensílios, de informática,
equipamentos eletro e eletrônicos e equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta:
11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher (Centro de
Imagem).

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada,
Pregão Presencial n® 00069/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 338.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL
REAIS), assim representados:

CODIGO

23 ■
■UNIDADEPJSCRIMINA^

DETÉCtOR DIGITAL para Mamógrafo: Detectorj ÚNID
Digital do tipo Flat Panei (FPD). O equipamento!
deverá ser automático (110V/220V) e que trabalhar
nas freqüências de 50hz ou 60hz. Dimensões;

QÜANTÍDÂbÉjP.UNitÁRI^ P. TOTAL
338.000.0d' 338.000,00

[JL



máximas de de 268 x 195 x 15 mm e obrigatoriedadel
de ser compatível com o sistema bucky atual, sem aj
necessidade de alteração e modificação do!
Mamógrafo já existente. Área ativa de mínima de 23 xj
17 cm para aquisição de imagens. Peso de máximo dei
0,95 kg. Sem a necessidade de remoção do bucky
para visualização da imagem adquirida. Resolução de
imagem mínima de 2600 x 2600 pixels (6,76Mpixels).
Tamanho do pixel de máximo de 80pm. Conversor A/D
de no mínimo 16 bits. Funcionamento sem a
necessidade de baterias. Tempo de pré-visualização
da imagem adquirida de aproximadamente 2|
segundos. Tempo máxima para exibição da imagem!
pós-processada após liberar o botão de disparo de no|
máximo lOsegundos. O detector deve possuir
autodetecção de Radiação. Estação de Trabalho:!
Estação de Trabalho com processador core 15 ouj
superior. Disco rígido de no mínimo 1TERA. Memória
RAM a partir de 4GB. Sistema Operacional Windows
^rofessional licenciado, Windows 7 ou superior.
\/lonitor LED de no mínimo 19" ou superior. Unidade
eitora e Gravadora de CD/DVD. Placa de vídeo

dedicada de no mínimo 1GB dedicada. Nobreak Bivolt
automático (110V/220V) e potência de no mínimo'
600VA. Software de Aquisição de Imagens Digitais:!
Software totalmente em Português (BR). Software;
compatível com monitores Touch Screen.j
Necessidade de login (Usuário e Senha) para acesso
ao software. O sistema deverá indicar na tela inicial o
status de conexão com PACS, Servidor de Workiist e
mpressora DICOM. O sistema deverá possibilitar dei
inserção de dados dos pacientes de forma manual, via
Servidor de Workiist e importação de arquivos do
Excel. O sistema deverá permitir pesquisar um'
paciente na Lista de Trabalho através do número de;
identificação (ID), Nome e período de datas (de e até),j
no mínimo. O sistema deverá permitir inversão das!
cores I

3f^o <^33

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65 5° e 6® da
^ Lei 8.666/93. • ■

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente*
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

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:



® execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e'áS^^k
do Peâdo de Sirora °® ''® 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a pgi^da emiss^N

('|F!3N'a3íH:!
Entrega: 5 (cinco) dias

contrato será determinado: até o finai do exercido financeiro
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

do presente°cSat^^ fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

Lie oilínfl 1 f qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo aampla 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; '

?  por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária eiraDainista, 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
0 0 na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

^  j sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento ea devida autorização expressa da Contratante;

® vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçõesde habilitaçao e qualificação exigidas no respectivo processo licitatôrio, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato i^derá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
®  rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei

o.ddd/9o.

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 e^m 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
- rnulta 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

contrato," d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

4^ (u



,^-ane/>v
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Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Beléral^''^'

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias o qual vai assins
e por duas testemunhas. ' V

Belém - PB, 21 de Novembro de 2017.

TESTEMUNHAS

tjQCuj^

kjlhlamriUn. ̂  Âmwro

PELA CONTRATANTE

ÍEFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

RIAE:RV IMAQÍÊWl MINAS^^ERVIÇOS, iNüÚI
COMÉRCIO LTDA
Renata Alcântara de Mesquita (Procuradora)
051.289.294-69
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

Termo de Contrato n®: 00231/2017

v:' •,

/'fn

;/

O
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO
ALBUQUERQUE - ME, PARA FORNECIMENTO 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 THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - AV DOM MOISÉS COELHO, 76
- TORRE - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n° 19.918.905/0001-73, 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® 00069/2017, 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 equipamentos permanentes, mobília e utensílios, de
informática, equipamentos eletro e eletrônicos e equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta:
11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher (Centro de
Imagem).

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00069/2017 e instruções da Contratante^_,^íicijmentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcr

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é
REAIS), assim representados:

CENTO E SETENTA

CODIGO

16

^D^CRIMINAÇAO
PROJETOR MULTIMÍDIA "(DATÁSHOW)

ADEjQVANTIDADEjP.UNITARIOj P. TOTAL
1.990,00 1.990,00



estar em linha de produção pelo fabricante, deve!
possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com
16 milhões e cores; Resolução mínima nativa de-
1024 X 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir!
interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGAj
e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB;!
Luminosidade mínima de 2500 lumens; Altofalantej
integrado no projetor com o mínimo de 1W dd
potência; Alimentação automática 100-120V, 220^
240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação,
cabo VGA; Manual do usuário; Suporta
apresentações a partir de um pendrive direto no:
projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá!
ser novo, sem uso, reforma ou;
recondicionamento; Garantia mínima de 1ZÍ
meses.
LEITOR DE CÓDIGO DÊ BARRA: Especificação!
Mínima: Que esteja em linha de produção pelo
abricante; Tipo pistola Manual com feixe de luz'
bidirecional. Fonte de luz LASER 650NM;j
indicador sonoro de leitura; Velocidade de leitura:
de 100 linhas por segundo, capacidade de lerj
etiquetas de Códigos de Barras Com 16 CM ou
mais de largura; Capacidade de Decodificação
dos Códigos: UPC/EAN, UPC/EAN Com
Complementos, UCC/EAN 128, Código 39,1
Código 39 Fuil ASCII, Código 39 TRIOPTIC,
Código 128, Código 128 FULL ASCII, CODABAR,
ntercalado 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, Código
93, MSI, Código 11 Possuir interface USB,:
Garantia Mínima de 12 Meses I

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65 88 5° e
6°, da Lei 8.666/93. >

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento viqente*
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01
MiNISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediánte processo regular, dí
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de ̂ dimplem^

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

180,00 180,00

seguinte maneira:

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

(U



Entrega: 5 (cinco) dias

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício fiháhçeiro de 2Ííf7
considerado da data de sua assinatura. j Ffs N'° ítí '

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: V

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes 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 fiscalização ou
o acompanhamento pelo órgão interessado;

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

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
^  condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 66 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 assumidasXpreceitos legai^ sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previsjas nos Arts. 86 e 8)7 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco ptír cento) aplicada sobré o valor do contrato por
dia de atraso na entrega, no início ou na execução do pl^eto ora contratado; c/multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total oi^arcial d0xontrato; -d^^imultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Léf^0.520/C

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:



Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca deígifièj;

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias o oual \í^j
partes e por duas testemunhas. '

Belém - PB, 21 de Novemí 2017.

TESTEMUNHAS

mrüfí t±JW cX/Lrm»yv\i.y^

lOlljhrrihn. v Arpi oli

PELA CONTRATANTE

lEFEÍTURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

THOMAS JOSE BÉLTRAi^OTÃRAUJO
ALBUQUERQUE - ME
Thõmas José Beltrão de Araújo Albuquerque
(Administrador)
090.349.804-99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes, mobília e
utensfiios, de informática, equipamentos eletro e eletrônicos e
equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta:
11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher (Centro de imagem). FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial n® 00069/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01 MINISTÉRIO DA SAÚDE Dotação consignada
no orçamento vigente Elemento de despesa 4.4.90.52.01 -
Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o finai do
exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT N° 00225/2017 - 21.11.17 - EQUIPAÇO
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - R$ 10.825,00; CT N®
00226/2017 - 21.11.17 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$
5.670,00; CT N® 00227/2017 - 21.11.17 - GQS ELETROS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$ 10.295,00; CT N® 00228/2017 -
21.11.17 - JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - R$ 4.940,00; CT N®
00229/2017 - 21.11.17 - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA
FERNANDES - R$ 5.680,00; CT N® 00230/2017 - 21.11.17 - SERV
IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$
338.000,00; CT N® 00231/2017 - 21.11.17 - THOMAS JOSE BELTRÃO
DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 2.170,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita



DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba

Criado pela Lei Municipal n.° 067/93, de 25 de Agosto de 1993

Belém, PB, 21 de novembro de 2017 Ldição Extraordinária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

C^ETO: Aquisição de equipamentos permanentes, mobília e
itenslfios, de informática, equipamentos eletro e eletrdnicos e
§qulpamentos médico-hospitalares referentes a proposta;
11429.613000/1120-01 do Ministério da Saúde para o Centro de
Referência de Saúde da Mulher (Centro de Imagem). FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial n® 00D89/2O17. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Oriundos das Propostas
11429.813000/1120-01 MINISTÉRIO DA SAÚDE Dotação consignada
no orçamento vigente Elemento de despesa 4.4.90.52.01 -
Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT N* 00225/2017 - 21.11.17 - EQUIPAÇO
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - R$ 10.825.00; CT N®
00226/2017 - 21.11.17 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$
5.670,00; CT N® 00227/2017 - 21.11.17 - GQS ELETROS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$ 10.295,00; CT N® 00228/2017 -
21.11.17 - JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - RS 4.940,00; CT N®
00229C017 - 21.11.17 - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA
FERNANDES • R$ 5.680,00; CT N' 00230/2017 - 21.11.17 - SERV
IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA • R$
338.000,00; CT N® 00231/2017 - 21.11.17 - THOMAS JOSE BELTRÃO
DE /\RAUJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 2.170,00.

RENATA CHRiSTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita



22 João Pessoa - Quinta-feira, 23 de Nove
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de 2017

SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS
DE CAMINHÕES TIPO PIPA, PARA ATENDER ÁS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA- ̂
ÍBA, ADJUDICADO em favor da Empresa; MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS'
LTDA. - EPP, inscrito no CNPJ sob o N" 35.484.971/0001-39, vencedora do ITEM 1: Valor UnitárioJtô
4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais)/mês, totalizando RS 59.880,00 (cinqüenta e nov^il,
oitocentos e oitenta reai$)/ano. O VALOR TOTAL HOMOLOGADO e ADJUDICADO no r^erido
PREGÃO PRESENCIAL i de RS 59.880,00 (cinqüenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais)/

Campina Grande, 21 de novembro d^ 2017.
lOLANDA BARBOSA DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N* 2.09.002/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 2.09.002/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN

DE, através do Pregoeiro Oficial, toma público, para conhecimento dos interessados, que realizará às
08:00 horas do dia 12 de dezembro de 2017, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo
"MENOR PREÇO", tendo como OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEORREFEREN-
CIAMENTO PARAATENDER A SECRETA RIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA Mü-
NIOPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planillia
d|'^^al. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura,
N  Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 22 de novembro de 2017.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS

Objeto: Prestação de serviços de Plantões médicos, na qualidade de profissional da área de medicina,
atuando no HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação
Legal: Lei n°. 8666/93, alterada e Chamada Pública n®. 16.001/2017/FMS/PMCG, ratificada através de
processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programátlca: 10.302.1011.2178. Elemento da
despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 002 e 014.

Námrrotfo Cbntnto Piúmer» d* lnetl|JbUÍ«bdc dc Udtoffto KMlnudo do Cbntnto Nonir do <?ontniUdo

t679CV:0|7 I6702f2017 MiSOOOS» Viaivttts KczcnJc f^8ssosSilv«

LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo de Contrato n° 16794/2017/Sms/Pmcg. Partes: Sms/Pmcg e Francisco A Pereira
Júnior - Me. Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis, carnes, peixes, frangos e frios para atender a
secretaria de saúde de Campina Grande/Pb. Valor Global: RS 301.154,56. Prazo Contratual: Até 31 de
dezembro de 2017. Fundamentação: Adesão à Ala de SRP n°. 2.05.002/2017/Semas/Pmcg decorrente
do Pregão Presencial n®. 2.05.002/2017/Semas/Pmcg. Funcional Programática: IO.302.I0II.2I75 e
10^^.1011.2178. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 014. Signatários: Luzia Maria
>(^^0 Leite Pinto e Luercio Martins Portela.
L  .Á MARIA MARINHO LEITE PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo de ConU'ato n° 16802/2017/Sms/Pmcg. Partes: Fms/Pmcg e José Netgino So
breira - PJS Distribuidora. Objeto: Aquisição de: "material médico" para atender as demandas dos
hospitais: ISEA, Hospital da Criança, Hospital Pedro 1, UPA, Hospital Municipal Dr. Edgley, Samu, Sae,
Atenção Básica E Cerest Do Município de Campina Grande/Pb. Valor Global: RS 92.026,19. Prazo
Contratual: 31 de dezembro de 2017. Fundamentação Legal: Pregão Presencial n°. 16527/2017/Sms/
Pmcg - Leis n® 8.666/93 e n° 10.520/02, alteradas. Funcionais Programáticus: 10.303.1012.2179;
10.302.1011.2168; 10.3«J012.2180r-t^l l010.1?l60 e IO:302JajJ^8. Elemento da Despesa:
3390.30 E 3390;32rJ'iní{M'DcRccursos: 014 e 002. Signatários: Luuà~MariaJy1arinho Leite Pinto e
Eriklepmiv-VnSno Soares. ,
LuziaH(laria Marinho Leite Pinto
émtária de Saúde

Prefeitura Municipal
de Belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS

.^OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes, mobília e utensílios, de infoimáliea, equipamentos

tro e eletrônicos e equipamentos médico-hospitalares referentes a proposta: 11429.81300Òhi20-
01 do Ministério da Saúde para o Centro de Referência de Saúde da Mulher (Centro de Imageni^k
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n® 00069/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/V
PROGRAMAS / OUTROS Oriundos das Propostas 11429.813000/1120-01 MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dotação consignada no orçamento vigente Elemento de despesa4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Belém e: CT N® 00225/2017-21.11.17 - EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODO
MÉSTICOS LTDA - RS 10.825,00; CT N® 00226/2017-21.11.17 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA
- ME - RS 5.670,00; CT N® 00227/2017 -21.11.17- GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP
- RS 10.295,00; CT N® 00228/2017 - 21.11.17 - JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - RS 4.940,00;
CT N" 00229/2017 - 21.11.17 - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - RS 5.680,00;
CT N® 00230/2017 - 21.11.17 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - RS 338.000,00; CT N° 00231/2017 - 21.11.17 - THOMAS JOSE BELTRÃO DE /)RAUJO

ALBUQUERQUE - ME - RS 2.170,00.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Municipal
o

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Mobiliário Escolar e Equipamentos destinados a Escola Municipal Antonio Soares
dn Cniz, localizada no Sítio Braga, neste Município, conforme Convênio n® 086/2017 - Governo do Estado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n® 00039/2017, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS /
CONVÊNIO N° 086/2017 - GOVERNO DO ESTADO PB Dotação consignada no orçamento vigente
Elemento de despesa 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o únal do
exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT N®
00ll0/2017-13.11.17.FLMARTlNSDESOUZADlSTRIBUlDORA-RS3.824,00;CTN® 00111/2017

-13.11.17-JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-R$27.181,00; CTN® 00112/2017-13.11.17-NOVA
CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- RS 1.323,00; CTN» 00113/2017-13.11.17
- THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - RS 7.250,00.
CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO
PREFEITA

Prefeitura Municipal
de Pombal

I - -j

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N* 062/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL toma público para conhecimento dos interessados nos
termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. Lei complementar n.° 123/2006,
Decreto n.° 1.955/17, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento
dc licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 08 de Dezembro de 2017 as 09h30min. Ob
jetivo: Aquisição de móveis, elelroeletrônico e eletrodomésticos destinadas as secretarias municipais.
Maiores informações c aquisição do edital completo no liltD://wwvy.oombal.pb.eov.br/licitacoes/ ou no
depaitamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15,1® andar. Centro, Pombal-PB,
CEP: 58.840-000 no horário das 07h:00min as llh:00min e 13h:00mín as 17h:00min ou pelo fone:
(83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 21 de novembro de 2017.

Vivianni Assis Galdino

Pregoelra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 061/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL toma público para conhecimento dos interessados nos
termos da Lei 10.520/02 c disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. Lei complementar n.® 123/2006,
Decreto n.® 1.955/17, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de
^icitações da Prefeitura Municipal dc POMBAL, no dia 06 de dezembro de 2017 às 09h00min. Objetivo:
fontraiação de empresa para realização de exames laboratoriais, através da secretaria de saúde - FMS do
nunicípio de Pombal-PB. Maiores informações e aquisição do edital completo no http://www.pombal.
op.uov.br/licitacoes/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15,1®
Jidar, Cenuo, Pombal-PB, CEP: 58.840-000 no horário das 07h:00min ás 1 lh:00min e 13h:00min às
17h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 21 de novembro de 2017.

Vivianni Assis Galdino

Pregoeiro Oficial
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•«9 PifiMd ee MeMf»rx»C2/C(9 (O V* eMM*d ev •«*»•>•■*» «eptemiep» ««u ewq u

orSyaaaeuati aosoiNartwdroa
a stwacvw aocyÃKiAoy y vwd to»3Md ao otustoau ao vwais» cnv90

ii*w99rw«Moo«içiima ovoavd-üwuimmottaooiu
oyOyooKKOwaoomiai

aoovtaovnpnaaoat
vossad oyor ao nwoommomiiaiitid

«A'«ia - eiewNWpitdes
eMPt >e|t»pe>HA epiueMtj

'ClOÍPpejpuM^ept; eeuedefer
•vejdMPo • e» wib«ftd 'MMAPOey

i«1«pMptpiewedteqei'OOr»99'9M1 .
indn-rpiMppicwjeilM citpueeepeiueuwtiMepeMieuMetMdeiueuodojdetpepeMM)
•>U 'mvinbMiMaiàM -teoJ«jtf« Mn« etiocittfi «Niediaii^neiMiQep iS vecu Mie uj
tPM wtuwcpo e HLu ft<trfc » nuemtl ÇQtiOt» m i«wt cpewets «p tepeio MteA cted

N'ewwtii'nr.101

TY101301VA •UW.imriVA WVilC OlUtl OXlWOMJ VIVKIU MUI

iTScnavcrtrA

von vaooiitsntmo cyo %o%

CM993.e>eieP^eM« t»«Owe<ewii*|weeiueuâjd*«euMeeippareM»t*tsve|ed
We «MXspnil ep «»«Md ou voOSad OlOr ao OldONnPI 00 aOftvS 30 yiiM3t£»8
ttiQ&setoi divivYovMoy tioozoo ̂  tc63tw ao ooisoaa aayiwúvsaovf «im*
•«fx eccxorxice OAUVluSMnOyOSSaootM ep «eeteBue^ t*u «nq weo

"ynoavinv
vcsao saovossaoaN sv saoNaiv vtmd laMvuo v ONyino syo ao oyãKStrov

«teiao
ordvooloiioH a ev^vauuw ao omii

votnd ovof ao OMioiNf» oo aeova aomrvAavoatuMMn-e» .n viv v onaov
-xietftM ím toOiiM ao eiution ao viv vcysiov

itrtMcot dl OMiWiiiMNavo»i9oad
vNvmn vzadwn ao tvymNnn iMouta vinoavinv-tmiia

voftad OTOA10 iwiomni* vaniiadnM

UirMl • DwiptieiMiiedHs
■MOf te|esp«i«pA iPIviMtd IKiM^

IC2 ep ejpuMMON IP 22 yo«Md ec«r
MMjdtiAO • MMobTqnd 'MMJitiBeu

-Ml ep MCepfPMd te pet'CSI999 9 Ml «P
•rpTMepeeuuRUu MMiiPeepcpMuMOM ep iMtuMM «Md ■letucdajd e ■ppanwMO

e^-wuirewea ■* teeíeMie WM • I ipcwc dl FetonMM oeMêO ep í 11» ew etep UM»
iwâj eu*» • «wMs e KiHeeee Fw eijeeeoi OO 42r»i tu m epwma «P FOeta Kie* eH

mduM ip wMi UM '«pMPHe tM enMwcMpejd « • OOOTOiyo» e
OOUUVU'uaoatfyd O OMXOV iMiMttod fepteMiie • MMO'» .U Ml Ip lA MMU CP eOiM
epwuueiiee ípMiwdwn» we • eeptMf pMwewy nw «ppuM fAwawwf ep MPâiid ou-ovas
u itz/m M vivV oysaoy• i loz/ loo .n loôaiM ao ouisioau ao viv y ovaaoy i
■•il*»t2900m02 dl OAayUitNW0VOS930OUdep*«N«Mw»>«o»i>uiM|tf «eu oeopweo

PAqMOdPQ
'vnouvi/iwisao sscMSSsaoaN ay tisoNaiv yuvd lyusNn vnoy ao oyôisnov

e>«*:o
ovovooiOMON a ovdvouuvu ao omoA

ovatutoun dl «ur V ovaaoy *
itttDMui tooiud 10 ouitioau ao vxyvovnov

imMtM «N OMlVUtSMOV OtnOCM
vMvnn vziM ao iMnmnn i«t9adti «inouwnv - uirna

vottid eyor 80 ifWOMfM VMiiidSud

TtOtpMwaeid

'i toe ep ea«MMu IP 22-«o»MM OMr

2C«2ii2t tt Mjw-iiyioeyioepoofinOeWOMOwefawnwewiweo^lHMeRni
-1103 -OguRpdlM OOWOf] ioot CP OlMd Md «IMdIM «Md ROU OdUMI «BOI -OUMUO» OU eptnOlO|U|
MMAWO «d asedJOR OMOUMMrtIMO op eppod UM OptMI'«PMUINUOIWd tpouBwp Mt
e oMp uMO'OOieo <12ioe;t}iC2 eo e «Md «tepoid «wno ofò ofoioi 9 «luMuepo o oaoppd
IMiq OIMP OIMU Md «MA IIUfiM '«w ftJOWOd *t«d «POMMU -««JQ «p OUOOflMR 0|0nufHiW3—— • tjs yjMcOiJd «m Cp ifAtAO -eoctod o*Of cp eid|Mi«iM opcppos cp cur.tms y

'aoi^vs ao lyddNnnyiuyiauoas vocuioity on
r syoNvnso sy uaoNaivyuvd comno a ivín3w aonys aovnvuooud oo
*^391 ao ovoBmov v wm acôaud ao ouiaioau ao wiaisis oiaroo

ki9CM»9'9} «N OMioaiaia oroaud •iiMiimi .Mossaooud
Oiuamiav Notuw
aoovtaavHmavon

votsid ovof aoiMomoHViAiiadíud

umnrwo ep ei|<oeMdrMuop|M»d
•ftejfMO euMp op oupuiU •«•«••r

2toeepei<»*MMeiopi2 yonodotof
uMO3Mi«O2j«pu«|d>veuM«|odno6e94tiC2(C9(0 evej ou o<roo««*d OfOT «cpma «op

opuMOQ efdoid «P«P9tpocu ofítipii MRicti |jc| mP esfond cuioi tâeoOoid «ec cp «oacpc
eociod oyer «P oMpwnn op luoqjn CTCduen op teMPunn (CModcg cmpfcyty - tlOW) v

vnouvinvvi93os30«Bss»í4 svsoovwisao "vzsdnn ao -iviaaiyM
aoovdisnovTynuQ/^vtfMViynaoQyNoisNoosoâaiwaaouisioaM oiaroo

_. tuinsyuo •
ociyuoo svbCM CO «0 OBoruoH • 21C2 30 ousnsTao 30 90 viy^iuairy 30 VIVO

lC«ei«l02 dl OAUVUltPdMOVOSSaOOUd
n9MMd« dus ooncQuina oveMd

VOttld ovor 30 IWdNOR yMll3/3M

u «o 22 CTCWd «ter
p IMIMl Ou letMMi «i doocMPuupc «opRMprt*

Muv3'iiAoy3uuoivboiriuiSNOdTi3UGsaoovoo'i asaoonuisnooiciooov svoyi
•HlOVH uMJOiORqpd PMI1MOU03 cpiMMi ■pcRniMUMMp cpcurcM cfidt onb MpttceMm

'2102 «P BWM cp n Cp cpncp '2i0&ir06 »w MOCO ep «t*C4c cpi^mue»

V0tt3d ovor 30 lUMOlVrM WnilSHUd

U Cp 22 ■•«•Md «9*
Ml tp MaM) cu ittMMl OfCud I

iPPwMe Ml ocw jod dda
vaiioaitfOyuocnuiSNoo «toyiiiovMi riaua maj vuoiiviistioo a >rt>u3fcoo
yOyifU8VMM(0*9K>dPi*Mi<oauo3cpuMtfCpetlC)MuiRXO*pouM«o«eMt««M «epenoMiu
*00 oMMwoo "^íoc «p oRMw «p CO Cp MOMp '<>0&itC9 •• MOrtuo «M »e*Me epyogcw
VyV3fP«9>«>«1*Pie'>«d»3efMuM0R*e*Mtec*«adPfM-*PM«*»<MM uipRMdV
"OdArnsad oyor 30 aoyoovN tiao^ 00 ouunro ON 600aovOMTknooin vuniAuí
■s3ytuMaoov^3x^yvtmyoy^]lyc»dS3y9^twn3^Qor^yxvblNCO ojaroo

tubispn «N voiiaod vtONiinioaNOo
oyOyxntsvH oiMsmcnnr 30 otMV

ODaMvramru somiviaioti
willd 0*0f 30 3MI9INflM VaftiriÍ3M

OVttnSdOd «P OpMBêid
lN«n«M MJieno *9 Aflfcifaoui

M»oe'Qjtec«*i*MelOMdo»peef itOttioncudOdta»*)*»»! ••UM0HdnecoOP-9l2e'C9 m«í
ou OtftMMiOd ofor • pii tAOy///1 'csuno «mmOoo Ay o6«Mp*o ou OMdo «p Pdinbo oim o
oiMc6*>d e «MO cnitpMS '(«v|uipi»CQ) «ectooeti op ccuoy 'c«« 1/9993 «v MMpoj Ml 'Oiuoui
•OVepMqe* -o ■C102/I99'2 '9002/9123 t00M96'> «u lePPunR Ol*rt*o 'ÇQOCJOCrt •• ItMPOj
«MJ900 200202401 ètfMMp*iMi aiUCdOS •oooMOVMMOMteeeMdeooroMuOMd

dsu •« ou o 99itw «tiWi Cp OMUMU 0 QO» -J^lUM o tOO}C»M **M •« ou OtUOWlMd
<4>»P^OU«CuaMMOCTidOJ«OPOtMMM«CPOfaMO<»P9ClOPliC3p30'mC»Md06»i<lMg*U<
CpOMfcj»eco* p»i««ca 0|6«id Rcpccpeu tuetâiypie apini mi9tttcpnt*A|ui—

o»f9pdMa'o«oo0eidf**cp*p»mccociodC9afR|cdnuiy|tJMi>i>Hjy
-rtMiacpoucMH-uooci sy-iio&2i/M vuruuaoysoriyo

istnoa» vo saoyossa^ ry
tooNSivy^ 09/U8rr<riy3QCvdiayisNiaovdi»#ioonavoyznyi^d63v33t»d
9*3 30 oydyiytuHOo lyruNaAaytfM soC^ud 300tusi0}u aovnaisis oiaroo

21902/399 dl das 0013031331 OyOIVd
ovdmonaootuw

orovuitaiacav vo vwviavait
aots3d cvor ao ■nMaocrmwnusiivd

oytsnjdOO Cp MM0«4d

orRvp 1 op oiuM«uu«d cpiMiMO Cp ctof eu «cpetcoMiui *cp ot>«ed«p « «*-«jwoouaoij«MM
op ouCMMfpd Cp opointoi o OiMoPoM Cp etpMp 0 o*Mp«Mueui 3iM30a00Ud»il DOVOaV

í i*icoiwie'S9i-M d" rdNO •90^^ 3ni2vov« ooni aoM3AftO^PJM C|Od o|todM|w OAcuiPwupy eunsod cp etuouMOiM • o*riue ««de >i(ic/c29 'd» mm»
•jod ci*dopopjoiiM «MOuicptMp -ooooBcid op CfACjie cooiodofof opiMiPuoR tjniRoidy

2ie2f9t»99 •• d39 «IHPMcia Of 9lJd
OAUVyitINMGV0430933 aOOlNawOW M OtIAV

0VdV314a«3KIV VO m 33113914
aOStadCYOf BO IWdtSINflM V3A1I1 Jt3d

ovttnsdoo Cp «tMiud
czR06CpKJt**«S cadM

/102 «P «MuiMeu «P 22'•«•«•d «ter
-•eO^«oc**d»oc<OMdo»pcMiieuioovnufOiPeeMti»iAO(£069122(cs) loçtouwotui

«26949 Of^ORORdl
J3\>o» > leweyuiuwM* ]

'Nyid3$cpncott//io:*490Oii//tO2 sosssmud
OlMinyraNtOi a0vl3V133393yQ«a0v0l4439X«VB39l3lV

yuad oúCi2d«y3ydOis$33dm3avd30voasoHorutPO MocctOdSOO/vHCOcu
tfíPiOi 300yí«noytynmi*v3yiMjso93ad300ai5i0iíi Mvniiss oiaroo

2«9M2rHdtd34 0901931113 0V0S3d
ovOyiionaootMy

CY9Y3itwnav VQ vniviaaaif
yowd oyof ao imochm V3ftiii<i3d

"IdO cp MUOPMMd • MtONtR 0UIM9 VCMfO 7102op ei»u*MM Cp 12 OcrcpcinMUJlPMMa 26 ouroco owçufycAu | opoian 110021 «9 90090
•ep IICI9 «pp lou M9dMiie|w "idO cp cic* eu yt«y 0040 *9 '2 i02/ll/0( «O Pu CpCMoOi y/M
«ode/d op Rcode/d codciMcM «cpwumqo cjcd t*Mtd oyMM e -cocjamj «p oylModM» epue* tvi
ofu -opp ot-ePiMUMo 'Ofifpw) CP ocoocp Cp joot Miogui co ewcuiiocuvo» cjcd «cpni*JMui
toe iMpodPp n«« OttOMJd o* OtMM O -«ooitjoye tcn» « €6/9694 «u |CMpO j m1 «P c*tf|«
'I D«eic '601 vy «P «euiMi lou lotMMi otJOQOa cuciert cMouwÕMid ep irvcuosop tete
«OQ '9MO0OMC9O«e'2Or(M9* 3m' mi C*««4u*eu3 O^p*^ o €9*1000109 <2('41 TdNO • 311
• epll ««9»e»ei o coelMtiMONna -0l-1000i4t6369-90 rdNO • dd3 • «Pll M91oa«im9 tjnr
€O(C02»IC 222^dN9' de3 '«««aeMneo r ««yuRueo 'O>*lM0M92'099 21 TiPO • dd3

cpC|*id • in*S va ONpvOl Ofcr-i 102 00 «MUMMN op 22'Od • MU| OMO
*'••iíí taiQiNyYuo&ntusNCO • e***!»CMooonnfcvoomiomOpiAM^d «pMpMyw o OOOlCMCH •OMWJ ip|cOa»i>rifi eooa wp »»|bm9 **p topoM
•M Cf Smimipu op cejMMt MtPOM «icd 0M3 oflÃsMieo Cp euMi ep oooMum Cp oylMeouoo#Mi«9e c>« '2ie&lCOOO«o M^<d «P cpoMi c oiuMcM ««WM- evoMOtty Cp wooMd o
eCMvMpo * o«l«ii»i ap ouMwwiWd «TMwe^ r|M epRuMoMi MU* owçHiM «o «ouiMi «ON

iMtAceeo «N «098M ao voamu • ovOvoenrov a ot9vdoiomoh
t|iciVNoaaQiiMion«niiv3nii3633d Z'

«amnMvo oavin X

4U*3t1>n3Ul3SyNaiWyytiOi/lU2SNOO-21ll'22*/tô2AOlOOdli9 •««•!•iuft« CJPeOMid saiNyiVtUNOO saiuvd IcccuoRiO OOC aiSr/aoiA' S30>VlVí4N) a
sy300*8e'i404»« y93d$ao3ooiN3ii3i3 fivdioNrknsauyioosasaoyaiw uvdinoa
«v»tuoia3iftiid/iynoiuiSNoo>900i'2Coe-i»C'2i 'yunnnoaoydyooQÍBoyiayiaao•as • 090'90 - Mil «ceo «p eM|>ufyi op (OiJdp/d «otMMti 0^200 '2102/ ICC^u lodoid cp

ivoai OXNanvONOd owtus cprcdieiuAini opou to teintatip «opoUeevoytu^i/
-■"< op toliNM iRftMM ijod |M» oflmiwo» op eu/w ep CMidwo «p oyiwff/jum oiaroo

01V31M09a0 01V3in

^  WCr9'SlC 93- lOil 8aOOVlN393Ud3t^ OOUSmOO
taNOr>ld*21'll'4l'2l02/e2ieOdl29 ••pue3cp|*déwiAn«Mee|CJd SaiNVlT
•tfWd 2tOC«PO*o>iOMi Pdt>«*«eop|CMtOflc vp|/3oV^ ccuououuOdl»'MtCRO
100 00 24 04n 229 SQn <P cípc^Acytcp eylwimjon 6192 tlQI IK 21 «vedciD o «««ano
'093o3np3*pc««MOOS900'20 OVdyiOO^ySUSdn-e^WMSCpitMuiCMpoy
■Fdepeeiew 9iC2/$e f» ewMdcg OfOsâd epepycpeui euçway eiioee<d «p eiweij6*roioc/sT
•uM6o«dtpocc0oaopciy-/iO2/9iOOO(jyd'e^«0«««Oo3««9MPV 'ttrOaiOilÍBníO•Nfli -OMVOMIW «p ewMt te «MWC^ o tcropyuifp -copSwuM «uwepM) RdeuMw ^

«M te MpuOM Cied tejepoyMuio» «p of9»*Oy 02'
O1V31N0O ao omin

T2N3$3UdauaO1933NO9iaN0nid iPJeMItuceiMuipoaejdenMpgedMiiOioo^uytf■ «evy/ciiw op «UM| ou «MufAte e MpcpQucno topApuo) cuMpioe MdisNow cpcn cp tcieoto o
**'*y MpcpMMOOu le MpwM wd MMpcaiVujoo op ooãainby :cnã*ilqo mP •/»v olcjd cp 06*0*3 • oftopy c Oiuo/e/oi 'eapiior eijoccotty ep Mco/ed o cpwuetQO e o*«o>

iAo«u) enb «PMon Cp oyjfcodxs e<uDCdt»i cp toiucRuo» MiuciiU«(e «cp «euj/«i «on
216M1M60V dl OdI3d 10 03141033 V 0V4iaV • OVÔVOl JI1V3

-2102 •POMumaon Cp 22 4d • cpueo

IReuo ojf*o««id
rai30d t903VN3ao na ator

o *ipu9 Cp epiowi «Md tutR «optcscMOd «Md «e)«d «p epeÃoHCp wMnus i«dM| ep*Mwn -odcud j^mw ode cp vmmmévj OfOwd *P«pmpow cfMiMi '/icg
cpOipMOMO«P2i «pcpctjoiicocotf^.opuaa.040*3.^ VC «Oi • 9t «d ««mcmii
ew cpcpot -OMdy op oprpj o iBOgo enecOojj ep tOnwi* MZnw pci enp tuROd ewej

2192.42900 «N lV»N14a3d 0V0S3d
ovawsnaaocucy

aoN09 80 HMOmrN V3niaii3d
vimoMvaooviti

T^agp «O»c0c/,1. yuuaOB souooao aMOwB '2102 >» «Mumaon
•P 22 Od • «l*pee«D * '/OMOpreer»"** i«íP3 -jq ixO qdqop«ow|)ocacpjy q cjim imua}
'i2iC*OC2C(t90> •vem^ltPVMeMiModOMpueDu-MRtepoepMvteefdoicpMMOeMCRi
qtnes «m3*uC0 *1 MCOtOenf^ieu.t*o6cuiiqpi|-€i/90 'tM|«d|«Mina«M«0 «2002401 ••

I«MP«J Ml |CO«|e|tf«UNpund -OJMCAAOllMwejiMOU COMlMJd «eCMOCd -aoiv# aOVttfViSUS
•as vusQNaivyvYdOMOoeaiON aa oydisinoy ««d aeinw«eyieiciiiie» cMd «oteid «poMOey op p/Miaç /m//oi cpuetA '«epojeáinti3 o oped «u«rPed «pwtoiduia -i«i«JdiuooMiri
•P OtMPiMi«d f «SMtM PteO MbMu 09) cp itMuOM/d c«6«/d «PcPMPeu/ «tÍRMi'/162 «P eiO
••'•2«0«090«*P«P««iOi<oC90««'Od*ci«P«0«9<«y«t««3«)uoif lcr«^«P««»«e9««peuoa•03 «o «pypM Mody Cp cPti^ «iKSfo oMÚSoíd op «9*9/1* /Rytoj yrai wp oofapd euMi

219012920 dl lataxasaad ovo33d
ovdvii9naoo4iMr

01303039 30 MÇVt aO lM9lNm OONAd
vanwvdvooovita

•|R»|IO«3M9oid-V3312M 9031101^ IHOMS
7l02«POiiquMneN«P01 •Õd'3«P«W9

R«e0pd «RAMMiRPSMMapd-oiMei,.-^
Feui>a •i2i£-042e (€401 «weMm cpRMOjdM «4ci*pu« ou 'paio tcp «ep jfMfltidtMpcqM
DeooRoiiqeMog ymg- qooil ««COMeufMveu ««fiMuJoiuitl/tO •wiedn*tinr«fly*wco
•20024 01 .U|«Mpoi!Oi icBROweurapund «HMdMPIuMiwlioouvcinMud.oetiAMU-ciipeqio
ep oppeg Cp icppuoR cpuAd ep eaOeiouOR wPied o MA0VCJ • M7|wie pfvnoMu «M cywi w«epuoiaaxpf)nduM9opef>«Mbv «/«('otMiiycoelRcaueoeMdiodwdtpookOAuaeeuMnis
jouucy cpuftu-oiwd jouowodo CO IMuMO/d ofOuid «PPPlIpeu/oitayay *2102 cp ocquMMa
0P90«pcp«cievcCO> «9 0d*«l«P«0«9*C|RlfOciMn*l€l -eMO ip«*M«9 cypouoe Mueu ctwvM wody *0 oPo^ • |wa»o oocoOo/d «P «9*«Je« Mnew yjc) enb poyqpd tuMt

21621429M dl 3V»Nata3d 0V033d
ovdvtlon 10 otiAv

oiaoaovo ao aooat ao iMiooMi ooind
V«|33«daOOOVlf3

a CT^rtas «mo oôsud a vopoãi uõmsMÕdu õõ 'õõ^aud ao lòií^ M-eT
osnarid osunoNO) irraiyas ««a lovznvoidsa vc3tkM3 ao oyòymiiNao3 0y03135 toa -o9wd m««u «dc op «ft3*«d «P «PouMi nnyfMiew opMri r *« cpuQ

210e«P0MtlM«PulpgCP*MU«Ç*e»ÉM«PH
ttfOcd ecmo V Mwior e «OMAd «p epccc) op |W»y0 MM«a * aoo «*• n4«3iQ*d iP <

/192a PM dl V9llfl0dV0yWVH9
ovdvauuaiMOfiAy

mnnna ao rtéonum vamiiiaid
VOpMVdVOOOVltl

40K2'213-vou tomsaAiaounoooTM^AQH-iiim
•2l02OC000dl29 «««PfMtMrOMloiMwiin eMt«|0<dmWyiy31>l09SaitfV3'2ÍC2«P
P60»ufw|eo|aMuepi«vf0tM yONaMA-'«9P)Mf•MMd-«ejMaiCiopieawMSMOio<too
00 ettecc sci 'vururitueavtwi ao vwyiauoaa vo saoioviv sya ovâNaiONvn
«102 9001 est 41 vuninuitayuiNi ao vaviausat qoopo «p oMpmnyy ep
«CUM/d «ouftMU OydViOQ '2 leOCOOCOAO •» Ofirwi «P ewMdCQ ;Tyogi OlNawVQNIU
-Q^ OifCA MdiO «P l«dPiHnu/«jrfcioid t RuoeuoiMd e 19 692*92/MA ofyiacMO UM opmmO UM*
oMdA^KiOiunueiu eu cp«j|cio*dce tpvMi poueMMte tMJduM to eyiviuweo oiVOO

01V31N0910 0133138
OKIIA lV3*n9 80 TVWStNrM V311Uli33d

VO|33MVaO0Vlta

/lOe «p OWPncM op 12 OPUWD «wOMtO
00 ei««ilC2«P«MliMl*Q

•P 21 eu epfziew «Ml 3 «MM01 ccMi WMMn imucumé^ ctMqry « OM fp«B|iM |íc«9 M

*2 ee O CMd cpowwtf-«(Cietfo UM offtMoy «P MVCM «P oymc I w* cuuop» opoojQ MdM3
tp ontpMMw opdiis/soonorw tsiaOdSNvui a oi»muaQvcN3areiM!U3M y

«aueMM OfMyw op cin« Cp jcctce e cptiCcpi «m^m» cp o» cp etuow
- w*MM opepoRWMd*eeoweyieekuee ep Ofioewd CMd etoMwe ep etac*»*^ :ailao
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ESTADO DA PAR/\ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N* 10,7017

SÍLDSlSA''NOVr"^'^''" ' <«»"^PP/20I7 - PREFEITURA M
DF PMPB^™^Scíí?,'í?'*«I " eventual CONTRAT/çÂO
T-rcviíírn ' para fornecimento oe orteses e fróteses/iwraUSUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO ÂMBITO DA SE-CRETAWA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA NOVA/PB. dc aeord!, com a
anexo III. do preço registrado, o quantitativo, a empresa fomcccdora c o nome do represcmiíle Icual
conforme consta no anexo VII. cm obediência à ordem de classificação das propostas, juntanlntc com
a documentação c a proposta de preços apresentadas, os quais, independentemente de transcriçL. fazem

Sato ° contrariem. Empresa: CRM COMERCIAL LTDA ÇNPJ n"
ní'ic2Â. ® eom valor global de RS 19.638 20' SOD IN-
ocof^A APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA ME CNPJ n* 10.852 945^01.
dfRS-ôVte"' '■ "■ '■ "• "• """ v»lort^al

Alagoa Nova-PB, 29 de outubro dc 2017
JOSÉ UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

AVISO DE IIOMOLOCAÇÃO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS
Municioa? A'agoa Nova/PB. depois de acolhida [relo Secretário

P?t,i° P"V'» '■PrcaaÇâo dtKiimenlal realizada pela ComissSo Especial dcPotSriL^"^ 27MÕn Sccrctana Mutitctpal dc Saúde de Alagoa Nova. nonSa pelas•  ®.?.*2/20I7. vem, por meto deste ato. HOMOLOGAR o ercdcnciamcrao dosKgafexigtrpl^E^ârdol?^^ 0001,2017. por estarem revcslidos

Diário Oficial da União^^s-SeçHò"^^ N" 229, quinta-feira. 30 de novembi^a.^017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTIlATns HF rrivnjA-meEXTRATOS DE CONTRATOS

(JLlNlcu/h.viPKClAll.í-j-,^
iü-
03

CPF
886.143.794-04
930.059. Í24-/,8
246.729.633-49

ÊAU^ TElXÉlkA CAVAl- 160.332.814-68
RLtNlO ÊAklAS Da NôbkE^ 056.391.334-44

06 bLIANE DANTAS PÉRÈIRÃ "É" 491.642.284-8?
mlJINANDÓ FÉLIX FER
NANDES 764.M6.793-68
J(is|. AkNüblO ALMEIDA
LEITE 910.373.6
VÍNICIUS PÉRÉIRA kAkBij: 911.211.596-72
gJSE DANUZlO LÉITÉ ■ DF; 003.682.223-06

Õ21.539.214-06
II

íIrmÍno^'''® medeircJS
1;

LAISt DE OLIVEIRA É SOU"

pAIANE PERRIRa ARltllilA"
032.721.534-22

16

042.716.474-64
026.906.843-06

17 ni 902.434-87
CNPJ: 40.944.878,OOÔI-08

Alagoa Nova-PB. 29 dc novembro dc 2017.
JOSÉ UCHOA DE AQUINO LEITE

ANTONlO ALBERTO COSTA BONIFÁCIO
Sccrctáno dc Saúde

Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTIUTO

ni^isuÇÍ ''^'Vifos dc engenharia destinados a conslnicáu dc UNIDADE ESCOLAR
^  SALAS pE AULA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LE-

Hnw A '^®««fsos Próprios do Município dc Barra dc Santa

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA N* 1/2017

n  final apresentado pela Comissão Pcmianenic dc Licitaçáo c observado
TArin riè'cnDA'^™2 li"? ® Concorrência n° 00001/2017. que objetiva: CONTRA-íííí .1? ? ^ ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDAUF FSCC^AR PADRÃO FNDE COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA nS MUNICÍPIO: hZoLOOO o"
- R$ ídoS^ÇS^ ® adjudico o seu objeto a: MELF CONSTRUTORA EIRELI

Banu dc Ssnta Ros^ - Pü, 27 dc Nuvcmbro tic 2017.
JOVJNO PEREIRA NEI^OMUCENO NETO

Prefeito

riHos^dfin'fom'b'^í'''^^''^° • Aquisição dc equipamentos pcimancntes. mobília e uten-pt^PtlsS'' M4M mêdico-hospitalares referentes apioposia. ttázv.sijuoo/l 120-01 do Mimstêrto da Saúde para o Centro ilc RefciÃtcia dc Saúde ila
RECI?RS^s'pHhtiii'ine^^^^ LEGAL: Pregão Presencial n'00069/2017. DOTAÇÃO-MIN^tIr?0 DA SAuflF ' OUTROS Oriundos dos Propostas 11429.813000/1120-01MlNlsrERIO DA SAÚDE Dot.içâo consignada no orçamento vigente Elemento de despesa 4 4 9052 01
PAtecoXATAN^^ " «"=" excrêíci; SceiroT20Í7.i/\i\jLd lyUNIKAiANIES. Prcieiturti Municintil de Üclém c* CT N® "Jt n n crMtiPAÇO MOVEIS E eletrodomésticos ffÒ/í - M 10 ^25 00-CTN»^

NOBREGA - ME - R$ 5.6TO.()0; CT N» OoM|7 - ^
DERSON a)STA'Ltón^[{MA''™Bc'ií^^^ ^ 00228/2017 - 21.1 LH - JAN-UCK5UN COSTA LEÃO LIMA - R$ 4.940.00: CT N® 00229/2017 . 71 ll I7 ncnon mac
CIMENTO DE PAIVA FERNANDES - RS 5.^0,00; CT N* 00230/2017 - 21.i I 17 - SERV IMAítFMMINAS SERJHÇOS. IN^^^ LT^^ . Uj jjg Qoo Qj). "cy 00231/2017 -21.11.17 - THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - RS 2.170,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 69/2017

'"í"""* ''r fi"®' apresentado pelo Pregociro Oficial e observado parecer danaSrnÍnMa;í."è,'''^''T,'"" '''«««"'''«"«ri"" 00069/!oi7. que objetivrASSTeq^-■.'V e ««ensilres. de informática, equipamentos cictro c eictiónicos c-eSrSo d^R^fcli "«?-«!3000/l 120-01 do Ministêriojía-Sítídríirao tcntro dc RtreTCnuiajlç^tidc da Mulher (Centro de Imagem); HOMOLMiO-ircorrcsnondcnte
ptuccdimcnlo hctiatono cmiavnr-dnLFni ltt>A rn iurSvPKt f Ft Èir>wirstjgffi?/se10.825.00; GERALDO VIDAL DANOBREOA^ME^RsfôTO
wVcíiiiT?i5'r'jT'íve '0.295.00; JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - RS 4 940 00' PEDRO
DÚ^rVa F SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, IN-SeRQUE "me -SÍS 2 TO ^OSE BELTRÃO DE ARAÚJO AL-

Belêm - PB. 20 dc Novembro dc 2017.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
extrato de TERMO ADITIVO

3" Termo Aditivo dc realinhamcnto ao Contrato n." 00007/2017 - PrcyJo Presencial n* 00001/2017
realtnhando os scgutmcs preços contratados a panir desta data: RS 3.W (trfa^r" wv^ e «ivc
còilium • d •'l« 1' «■'/?•""' c viotc e oito centavos) o litro de Óleo DicscI
ronTra uai "m? 367 ® 'T ''"= o valortontratujl p.mt R$ 847.367.22 (oitoccntos e quarenta c sele mtl, trezentos e sessenta c sete reais c vinte
PROmoW)' ORÇAMENTO DE 2017 - RECURSOSLííií!.,-. .? município de cacimba de DENTRÓ/PB E federais (HFCFtTA iiR IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAC^O/RECEITA D^transferência de impostos - SAÚDE/RECURSOS OR^^^ hf

]■ I P^F^-ntivnlü Legal. Art. 65, II. d, c/c § 8**. do mesmo anigo da Lei 8Ó66A/3
oÒwWOirPARTt^ ■ R«®j"stamcnlo. referente ao Contrato n"!MFmA úniio F^i.. MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO e R H DE ALMEIDA MOURA - EPP - CNPJ n° 08.538.175/0001-69. DATA DE ASSINATURA: 22/11/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJ/\ZEIRINHAS
AVLSO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS S' 5/2017

**? "".''vy® "í® plantio de gramado em Campo de Futebol no município Data c
8^- Centra - eis f t'" «i» d"!-. Rua Admilson Leite íc Almeida,t-cniro CajazLtnnhas - PB. Poital da Transparência: http://www.cajazcirinhiis.pb.gov.br.

Cajazeirinhas - PB. 29 dc novembro dc 2017
GERALDO DE ASSIS CEZÁRIO.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N' 2.13.003/2017

Processo Adminisiritiivo N" 2.13.003/2017
O Secrctátiodc Importe, Juventude e Liizcr da Prefeitura Municipal dc Cattinina Grande deacordo com o RELATÓRIO FINAL da COMISSÃO PEICMANENTE DE LICITACÃC) HOMOLOGO0 Procedimento da CONCORRÊNCIA N" 2.13.003/2017. euj^ OBJCTO ê A íe^Torma e

Jlínírn riiiÍKVn"™r Município de Campina Grande. Estado da Paraíba, c AD-1 N» 02 h'7 í-?" trar-io^P/^ SST ÓONSTRUTORA EIRELI - ME. inscrita no CNPJ sobirini„ . ?i' " • "^OPOSTA no VALOR dc R$ 383.035.64 (trezentos e oitenta c liês miltrmia c ctiico reais, sessenta c quatro centavos). v ues mu.

Campina Giaiide. 28 dc novembro dc 2017
TELES DE ALBUQUERQUE VIANA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N" 35/2017

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 16.707/2017
" sistema dc registro dc preços para a eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS"-T " ®^P«--'ficaçao NO ANEXO 111. do preço registrado, o quaniilSivo, a ct!^^^^^ 1° "•■prescniantc legal, conforme consta no Anexo VII. cm obediência á ordem de

oi^ f ("®p®"®^ juntamente com a documentação c a proposta dc preços apresentadas, ost}uat^, mdLpcnücntctncittc dc transcrição, fazem parte deste *««»«»♦»»••»*»" lii-v......I parte deste instrumento, naquilo que nJo o contrariem.Este docmenlo pode ser verificado no endereço eletrônico http:/Avww.in.g(A'JwituiijíicklideJtaiil
pelo código 00032017113000214 gmawaiMTOaiULjtant. Documento assinada dignalmcntc conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a

Infraestruiura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


