
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N": 00057/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E DENSIMAGEM • DIAGNOSTICO POR IMAGEM
LTDA - ME. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado 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
CHRISTINNE Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da

Costa, 600 - Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - AV CAMILO DE HOLANDA, 1128 • TORRE -
JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n" 17.250.998/0001-85, 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° 00018/2017, 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: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n" 00018/2017 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$ 50.000,00 (CINQÜENTA MIL REAIS), assim
representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL
4  REUMATOLOGISTA; Consultas e Retornos: Plantão 20 2.500,00 50.000,00

Atendimentos por plantão 50. Obs: Cada plantão
corresponde a 8 horas.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:



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

Ocorrendo o desequilíbrio econômíco-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 cprííprová
documental e requerimento expresso da Contratada. /l'; -

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: \|
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: "
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Início: Imediato, conforme cronograma a ser determinado pela Secretaria de Saúde
Conclusão: Dezembro de 2017, ou enquanto durarem os quantitativos

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

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

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



f - Nâo 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
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Cc
documentos necessários, sempre que solicitado. /„

1 çjj, ̂ 0^>
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: % ;j

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB. 12 de Abril de 2017.

TESTEMUNHAS

h dl/

<Xní^.ih .

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

4^ jàjLÀJJ^c^ c. fJi eSbCK CC6.4C
D^SIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Audelucia Maria da Costa (Administradora)
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00059/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua Flàvio 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 JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA - R GAMA ROSA, 34 - TAMBIA - JOÃO PESSOA - PB. CNPJ r\°
12.680.302/0001-37. 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° 00018/2017, 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: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n° 00018/2017 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$ 29.900,00 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS
REAIS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL
:  3 OTORRÍNOLARINGOLOGISTA: Consultas e Plantão 10 2.990,00 29.900.00

Retornos: Atendimentos por plantão 40. Obs: Cada
plantão corresponde a 8 horas.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: <r



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
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Início: Imediato, conforme cronograma a ser determinado pela Secretaria de Saúde
Conclusão: Dezembro de 2017, ou enquanto durarem os quantitativos

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

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

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

t



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, uniiateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos çasós
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 12 de Abril de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

Vj

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

íT 4'
)OSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA

'José Leidson de Almeida Holanda (Administrador)

Cb



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00060/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E MAYARA MEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE
LIMA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro.
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata
CHRISTINNE Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da
Costa, 600 - Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado MAYARA MEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE LIMA - Rua Adolfo Loureiro Franca, 269 - Cabo Branco -
João Pessoa - PB, CPF n° 051.732.794-51, 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" 00018/2017, 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: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os sen/iços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n' 00018/2017 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$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), assim
representados:

COpiGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
I  5 INFECTOLÒGISTA: Consultas e Retornos; Plantão 10 2.500,00 25.000,00

Atendimentos por plantão; 30. Obs: Cada plantão
corresponde a 8 horas.

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: /^pij. f ;
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Sen/iços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA • DOS PRAZOS:

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

Inicio: Imediato, conforme cronograma a ser determinado pela Secretaria de Saúde
Conclusão: Dezembro de 2017, ou enquanto durarem os quantitativos

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

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

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



f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, 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 Cpntrâfãhtécitó
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 partesS^QS-CáSbs
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 12 de Abril de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

linóljLA.cLg'fewenO. .

PREFEITURA MUNICIPAl4)E BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

IMçXj I
MAYÁRA MEDEIROS FRAZÃO E ROtíRIGUES DE
LIMA

Mayara Medeiros Frazão e Rodrigues de Lima (Admini



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

/W

TERMO DE CONTRATO N": 00061/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E
MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n" 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata
CHRISTINNE Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da
Costa, 600 - Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME - R CLARICE JUSTO, 50
- TORRE - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n° 01.024.347/0001-37, 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° 00018/2017, 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: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n® 00018/2017 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$ 54.000,00 (CINQÜENTA E QUATRQ MIL REAIS),
assim representados:

CODIGO; DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADEP.UNITARIO P. TOTAL
12 ;NEURÒLOGIA: Consultas e Ftetornos: Realização de Plantão 10 5.400,00 54.000,00

exames EEG. Atendimentos por plantão: 45

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:



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

documental e requerimento expresso da Contratada. ' 8.666/93. mediante comprovação

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

_  ' • >rMVl/^0 / wU J r\wO \ vJ

Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Vv ^
Elemento de despesa ^

o Hn ' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

Sr s &%=Kísr:u;s.=Kr.'s .-.■is:
Início: Irnediato, conforme cronograma a ser determinado pela Secretaria de Saúde
Conclusão. Dezembro de 2017, ou enquanto durarem os quantitativos

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

=<=='<'0 com as raspeclvas

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

í.s:2:KSster-s=í=ssi.rsi3í:2s^^
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

"-""o conlmlo, qua o

d - Permitir e facilitar a liscatizaçâo da Contratante devendo prestar os Informes e esclarecimentos solicitados;

doto fa 'TcTâ"' SÕ'°loSo ° nâf e"cS?o"ÕrÍdízS'"'' -
acompanhamento peto órgão intêréíador responsabilidade a fiscabaçâo ou o

(1lu2^ (VJL



' f - Nâo 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 cop^ções.
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contrê^Hte''bs->
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, n^
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 12 de Abril de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

S^owiUTieL.

PREFEITURA MUNICIPAL^DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

NEUROCEtilTRp CENTRO DE NEUROLOGIA E
MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME

Maricelia Batista Rodrigues (Procuradora)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N">: 00062/2017

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

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata

CHRISTINNE Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da
Costa, 600 - Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE e do outro
lado PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME - R MANOEL SÉRGIO DE OLIVEIRA, 5 - CONCEICAO -
CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n° 08.906.165/0001-39, 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" 00018/2017, 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: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonistas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Presencial n® 00018/2017 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$ 22.400,00 (VINTE E DOIS MIL E
QUATROCENTOS REAIS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADEP.UNITÁRIO P, TOTAL
7  GINECOLOGIA: Consultas e Retornos; Atendimentos Plantão 10 2 240 00 22 400 00

por plantão: 32 . , . ,

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: ' ̂ ^
■.-.Z-Zr"' — h'"' va ocyuiiiic uuiavau. wiisiaiue ao orçamento vigente: '"ri • /RECURSOS PRÓPRIOS/PROGRAMAS/OUTROS >4
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLAUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Inicio: Imediato, conforme cronograma a ser determinado pela Secretaria de Saúde
Conclusão: Dezembro de 2017. ou enquanto durarem os quantitativos

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

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57. da Lei 8.666/93. observadas as características do objeto contratado.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

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

|VjL



SfâârfauãSo''"^^^ compatibilidade com as obrigações assomidas. todas as condiçõesdoct.meSêce\sS"^^°preT^^^^^^ ^
i  -*

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: i | P,,.

unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as oartes' nc#^s^
8.666/93. ^ rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 è^^TS-dá^ei

f?2eÍ6m condições contratuais, os acréscimos ou supressões que sefizerem necessários, ate 25 /o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais sujeitará o Contratado
Sa Hdb W f ® penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8 666/93- a - advertência- b

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO;

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

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

Belém - PB, 12 de Abril de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

f^^v&uLíh. ria .SoLwíz/tlQ

PREFEITURA MUNICIPALt>E BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA -
Etiene de Fátima Gaivão (Administradora)

ME



(jf.

% ̂

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N": 00063/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLÓGICA E
ESTETICA - EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata
CHRISTINNE Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da
Costa. 600 - Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI - R SANTO ANTONIO, 2002 -
SERRA VERDE - BANANEIRAS - PB, CNPJ n° 17.340.468/0001-28, 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° 00018/2017, 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: Contratação de médicos especialistas para atendimentos plantonístas para
atendimento a população carente do município.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Pregão Presencial n° 00018/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 50.000,00 (CINQÜENTA MIL REAIS), assim
representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL
;  8 !dermatÒLOGIA: Consultas e Retornos; Plantão 20 2.500,00 50.000,00

Procedimentos (pequenas cirurgias). Atendimentos
por plantão: 60

CLAUSULA 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. . aa .

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

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

,àAs despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento viqente'
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Início: Imediato, conforme cronograma a ser determinado pela Secretaria de Saúde
Conclusão: Dezembro de 2017, ou enquanto durarem os quantitativos

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

? l Responsabilizar-se por 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 licitatõrio, apresentando a Contratente 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 part
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 12 de Abril de 2017.

TESTEMUNHAS

cAc W,-iroe^

S^tmjLüin.

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL OE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E
ESTETICA - EIRELI

Luiz Alberto de Oliveira Brito (Administrador)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de médicos especialistas para atendimentos
plantonistas para atendimento a população carente do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n" 00018/2017. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação
consignada no orçamento vigente 2017 Elemento de despesa
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N" 00057/2017
- 12.04.17 - DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LIDA -
ME - R$ 50.000,00; CT N® 00059/2017 - 12.04.17 - JOSE LEIDSON DE
ALMEIDA HOLANDA - R$ 29.900,00; CT N® 00060/2017 - 12.04.17 -
MAYARA MEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE LIMA - R$
25.000,00; CT N® 00061/2017 - 12.04.17 - NEUROCENTRO CENTRO
DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME - RS 54.000,00;
CT N® 00062/2017 - 12.04.17 - PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO
LTDA - ME - RS 22.400,00; CT N® 00063/2017 - 12.04.17 -
DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTETICA -
EIRELI - RS 50.000,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita



':y-T

DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba

Criiido pclii l.ci Miiiiu'Í|)!|I n." 067/9J, «Ic 25 de Agosto ile IWJ

liv: ;.^:;;lâsíei:jÉíyií 11 ISdt íilirií (Iq.2()

O»^'0 tar^mtcrn •

■ MOCA

«( l»»
DKMes • temv» 4* *K»»
Wf*«V» M • «I •••««« W«J>» tt JCf
CC»i1*AT«M*CS CtfXCÍ-Ti"
OM •* - UktKMttW #OA |IS^

M. "iwarnso :tM>acci(«íftr. ;M •: jc3<i(«40«r«
mui«*noiano« mmmbm ct OOXI»/»*'

mcccmo* 'ftsaAo e «octAjet ec ím . m
n<sejecT*rmit.9çir-i3s«t? Ntu*oc(Nii>9€tiitBo
« KfsMtOMf ■«100e*MCM6i«M MC Rt MO» 30
C* W OOQtt-X*? ■'IMlf «"^«C MCt»CQ
«•*<* Mf ■ ftt a«n» CT te oo»v^-'
CfRUM$i(Tic« - CiinC* M«w>*rai.'K<« ( nri'<>
liRtli MWOMCO

utar* CKMTtMt ri

I iCiriCiO-MtMMtUMMi ■•

«"(kft M M tr«» M

■ W» W náo M«M

*M*M Wftl^riMoRnaM >4 •(()*» . H. M ItKWMMM •••
07 •» WWO «* W *cn«i» aroimo» ^9*» •» «M x»>a>
pra«o p«t CoMiM«(A»ar
•■araw Mvm o» «kt*»»» Murwaidr «■ fax «tá» •wwie» «««nk» -v
«v#"»*^ lOCnN '*sM«w»a l»9« U> ' lOWOOl • 0«si««>

«SbonacáM MB rMtOW «M 0> 90 A <• 00 •>«•«• *<i
ik« ■*•» na Imri layiacrepniBjÇymnMA

0««n- »0 U « »/0<'



18 João P^soa -Sábado, 29 de Abril de 2017 Diário Oficiai

ih Prcreilura Municipal de POMBAL, no dia 12 de maio de 2017 as UhOOniin. Olijclivo: REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS CILIN
DROS. REGULADOR. FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR COM O OBJETIVO DE ATENDER ÁS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Maiores infomiaçdcs c aquisição do edital
completo no depanamento de licitaçdes. no prídio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada
na Praça Mons. VMeriano Pereira. 15. 1° andar. Centro. Pombal-PB. CEP.; 58.840-000 no horário das
08h:00min as I3fa:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 28 de abril de 2017.
ViVIANNI ASSIS CALDINO

I  Preftocira Oficial

PREFEiTUIL\ MUNICIPAL DE POMBAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALSRPN-02I/2()I7

A PREFEI FURA .MUNICIPAL DE POMBAL toma público para conhecimento dos interessados nos
termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8 664/03 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 tKonerá no depanamento
de licitações da Prefeitura Municipal dc POMBAL, no dia 12 de maio de 2017 as lOhOOmin Objeto'
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL la\BORATORIALPARAAIENDEHADE.MANOADO tiABOKATORIO DE ANÃLISE CLÍNICA MUNICIPAI.» Maiores infoniiações e aquisição do
edital completo no depanamento dc licitações, no prédio sede da Prefeitura Municipal dc Pombal situada
ira Praça Mons. Valeriano Pereira. 15. 1" andar. Centro. Pombal-PB. CEP: 58.840-000 no horário das
08h:00min as 13li:00min ou pelo fone; (83) 3431-2204 ramal: 205.

Poinlul 28 dc abril de 2017

VIVIANNI ASSIS CALDINO
Ptegoeira Ofreial

Prefeitura Municipal |
de Belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00023/2017

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e obsers ado parecer da Assessoria Ju-
^íca. tefe^tc m Pregão Presencial n* 00023/2017. que objetiva: Aquisições parceladas de Materiais
Odontológicos diversos para melhor atender os necessidades do Município; HOMOLOGO o corres-
pondcnle procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS
HOSPITALARES EMED.-RS l7.259.60;DnNTALMEDCOMÉRC10EREPRESENTAÇÕESLTDA- RS 34.617.10; DISTRIBUIDORA SALITETE LTDA - ME - RS 24.242.90; RDF - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -RS4l.il 8.40.

Bcicm - PB. 26 de Abr il dc 2017
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOU55/\ LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA .MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRFSENCIALN-00024/2017

Nos lemrosdo relatório final ̂rcsentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jiiridiea.
rcfcrcute ao Pregão Presencia] n^ 00024/2017. que objetiva: Contratação de empresa para prestação de
A^ços de locação dc sofiwares para atender as diversas secretarias desta edilidade pelo periodo de 12
I  s; HOMOLCXJO o correspondente procedimento licitatório em favor de: E-TICONS EMPRESA
S»-^ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - RS 24.000.00

Bcicm - PB. 27 dc Abril de 2017
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITUR,\ MUNICIPAL DE BELÉM

E.\TRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Medicamentos |tor percentual dc desconto pela ADCI-ániia / similar para me
lhor atender as necesstdades da população do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial
n^ 00020^017. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento
vtgcnic 2017 Elemento de despesa 3.3.90.32.01 - Material. Bem para distribuição Gratuita. VIGÊNCIA-
aléofinal do exercício fiitanccirode 2017. PARTES CONTRATANTES: Ptcfeilura Murticipal dc Delem
e: CT N" 00069/2017 - 25.04.17 - ROBERTO PORPINO LOPES - RS 170 000 00
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZ,\ LIMA BARBOSA
PREFEITA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO; Aquisições de Quadros Escolares p.ira ntcllior atender as necessidade da .Secretaria .Muitictpal
dc I^ucação. FUNDAME.\TO LEGAL: Pregão Presencial n° 00021/2017. DOTAÇÃO: RECURSOS
PROPRIOS /OLTROS Dotaçrò consignada noorçamenio vigente 2017 Elemento dc dcs|>csa 3.3.90.30.01
- .Matcnal de Consuma. VIGÊNCIA: ate o final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRA
TANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N" 00067/2017 - 25 04 17 - THAIS PRISCILLA T DE
LUCENA MENDES - RS 15.250,00.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PREFEITA

EXTRATO DE CONTR,VTO
OBJETO: Aquisições parceladas de camcs c outros para melhor atender as ncccssiiiades da .Adminis
tração Municipal ate d^nbnr dc 2017. lUNDA-MENTO LEGAL: Pregão Presencial n» 000212017
DOTAÇÃO: RECURS(3S PRÓPRIOS / PROGRAM.AS / OLTROS Dotação consignada no orçamento
vigente 20I7_ Elcmentotde desiwsa 3 3 90 30 01 - Material de Consumo VIGÊNCIA: até o final do
exenfeia financeira dc20l7. PARUS CONTRATANTES: Prcreilura Municiixil de flelcm e CT N"
00068/20I7 . 25.04.I7-;FR1GORH ICO ESI REI.A LTDA - EPP- RSSS 700.00
RENATA CHRIS TINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PREFEITA r

EXT RATO DE CONTRATOS
OBJI; I O: Aqiiistçiies tiarcclad.-is dc Materiais Odontológicos diversos [xiia mellioi atender as necessidades
do Município. FL'ND.AMENTO LI:G/\I,: Pregão Presencial n"00023-2017 D0TAÇ.-\0 RECURSOS
PRÓPRIOS/PROGK.AM.AS / OUTROS Dotação consignada no oiçaiiieiilo vigente 2017 Eleniciilode
dcs|icsa .1.3.90.30.01 - .Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício fiirancciro dc 2017
PARfES CONTRATANTES l'tcfciinta Municipal dc Belém e: Cf N'000712017 - 27 04 17 - APO
GEU CENTER COMERCIAI. DE PRODUTOS HOSPITALARES E MED - RS 17 259.60 CT N"
00072/2017 - 27.04 17 - DENTAI.MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES I.TDA - RS 34 617 10
CT N- 00073/2017 - 27.04 17 - DISI RIHUIDORA SALUTTF. LTDA - ME - RS 24 24' 90 CT N°

nO074/2OI7-27.04.l7-RDF-DISTKIiUI|D<)RA DE PRODUTOS PARA SAÚDE I.TDA-RS4l.n8,4a
RKNA FA CTHtISTINNE FREI TAS HE SOUZA LEMA BAKBOS.A
PREFEITA

E.Vr R/VrO DE CONTRATO
OItJF. rO Coiiiralação de eiiiptcsa para iiicslaçào de serviços de locação de sollwaies paia aleiider
as divcisas secretarias 'desta ediliihide pelo pciiodo de 12 meses FUM)-\.ME\ ItJ l.E(i-M Pieeão
Presencial n- 00024/20I7 DOI..\ÇAO KEtT.RSOS PRÓPRIOS OI 1 ROS IX.tação consignada'no
oiç.rmcmo vigente 2017 Elemento dc dcs|iesa 3 3 90 39.01 - Outros Seiviços ilc Terceiros - Pessoa
Juridica VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES Picrciliiia .Mimieipal de lleleni
c: CT N'000752017 - 27 04 17 - E-TICONS EMPRESA DE TECNOl.íXilA DE INI ORMACAO A:
CONSULTORIA L - RS 24.000.00
RENA TA CIIRISTTNNE FREIT AS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PKEEKITA

EXTRATO BE CONTRAI OS
OBJF. 10: (.onlratação de niêdieos especialistas para atendinieiilos plniiliinisnís p.ira ateiidimeiilo a
IMijiolação caicnic do niunieipio Ft 'NDAMIÍN I t) LEGAL: Pregão Presencial ii' 003182017 IXJTA-
(. ÂO, Rl-.t UR.SO.S PRÓPRIOS PROGRAMAS 'OUTROS Dotaçãoeoiisigiiadannorçamento vieente
2017 Elcnicmo dc despesa 3 3')0 .3(,oi . Ouiios Sersiços dc Terceiios - Pessoa Física 3 3 90.39(11
- Outros Serviços dc Tcreeims - Pessoa Jinidica VKiÈNCLA. ate o final do eveieieio linaileeiio de
2017. PARIE-S CONTRATANTES: Prcfeiliira Municipal de Belebii c Cl N-" 0<Ml57.2OI7 - I'04 17
- DENSIMAGE.M - DIAGNOSTICO POR IMAÍiE.M LTDA - ME - RS 50 000.00. CT \''tKX)63 2017 -
12.04.17 - DERMOF.STEHCA - CLINICA DERMATOLOICA E ES l E ITCA - EIREUl - RS 50 OOO t«l
CT N" 00059/2017 - 12.04.17 - JOSE I.EIDSON DF; ALMEIDA HOLANDA - RS 29.900.00. Cl N"
000602017 ■ 12 04.17 - .MAYARA MI DEIKOS FRAZÃO E RODRIGUES DE I.IMA - RS 25 000.00.
CT N°0(H)6I/20I7 - 12.04.17 - NLUlitXTÍNT RO CEM RO OF NEUKOI.tXilA E MÉTODOS DF
Dl/\(i LTDA - ME - RS 54.000,00. CT' N" 03062/2017 - 12.04.17 - PIIVSlOíiVTDA - CFNTKO ME
DICO TTDA - ME - RS 22 400.(H1.

UENA I A CHRI.STTN.NK FREI TAS DE-SOUZA LIMA liARBOSA
PRKEEITA

Prefeitura Municipal |
de Cacimbas |

■«lYil-Hll.wiJHl.t/Mi.hsiamJ
LICITAÇÕES

PUKI>:i J |'«A MIMCIPAIa l)K CAÍ IMII.AS

UKSI i;i ADO DA ANÀI.IS»: DOS DOClMEVIOS DE IlAllll.l l At ÀO
lO.MADA DK riO:CO N-ÍMÜ/2«|7

A Prclcitiiia -MiiiticipoJ de CacmilKK. da ( oinissào Pcnuaiicntc ilc I.icHav;^o. tonasse publico o
tcsuhado (Ia análise dos cinclo|K*s dc I labdii.tv';io das empresas pãitici|);inic> no ecrtsiine da Tomada dc
Prevo iTdD.áOOl 7. objctis ando a Omlraiavá» de em|ircsa para presisiçâti dc ser* içus deeutietiharía na
cunsiruviio de uma Quadra C «i>erla Poties|Kirti% a na Escola Joio Heleno dc Maria na Cumunidade
Kural do Silio Monteiro no .Município dc Cacimbas - PH, confurme rontcnto «" U397/20Í6/SEI'V
iVMCVPD. foramconsidciadasliabiliiadasascmpicsasCONST«l'T()ttAAPODI LTDA -ME. CNPJ
n" i7.62ü.703/ü(HM-Í5,en empresa rONSTULTORA PSK LTDA-ME,CNPJ ti'' MUi4L999/t>(HM-
«1, c ficando iiiabíliliidas as seyuinics empicsas quais sejam: MARCOS AN TONJO CORDEIRO
FKRUERA EIUELI - EPP. (M>J 2d.757.322/«mi|.97. c a eitipicsa COMPASSO EMPREE.NDI-
MLiN I OS LT DA - ML, (.NPJ l5.7d5.Hí>(I/tKltU.ti6, iiào icjido as inesnías ntcinlidoao itens e-Nigidosiiu
insiruinento convocatório, sci á cnticedida o pi a/o dc acordo com o disposto do ai i. 109. inciso I. alincn

a . caso as cmprcsvis desejarem interpor iccinso. se assim o íizer. caso ncniuiiiia empresa náo \enba
intcipor recurso ao resultado do ccitame. fica doijiiiado para o dia OS i).5 20|7. as (to tm hs. a sessáio
para nlKritira c julgamento dos cnseloj>c\ dc p(opi>NiaN de pregos dxi> empresas consideradas li,ibiliiadas

racimlias PH. 2X de Abril de 2(IÍ7
Jltumsl \entura dos Santos

Presidente da CPI.

PREFEirt RA MI NK IPAI.DECACIiMIUS

RESliLIADO DA ANÀI-ISE DK IN TERPOSIÇAO DE RECLUSOS
TOMADA DE i'Ri:CO N*" tMI2/2tU7

A Pfcfcilurn Municipal de Cacimlias. através da (Nnnissào Permanente dc l.icilaváo. loaa-se púldico o
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