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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

:;TRj^)TA:-Sistema de Tramltação dé Prdcessosíé Documentos

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 08:06:09 Maria Erica de Lira Santos
alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o N° 00435/18.
Jurisdicionado: Fundo Municipai de Assistência Sociai de Beiém
Número da Licitação: 00001/2018
Data de Pubiicação: 05/01/2018

Órgão de Pubiicação: Diário Oficiai do Estado
Data de Homoiogação: 24/01/2018

Responsável pela Homoiogação: Fundo Municipal de Assistência Social de Belém
Modalidade: Pregão Presenciai
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Vaior Estimado: R$ 367.050,00

Valor: R$ 343.050,00

Fontes de Recursos: Transferência de Convênios - Outros(106), Transferência de Recursos do FNAS(107)
Recursos Ordinários (91).

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

Proposta 1 - Vaior da Proposta: R$ 343.050,00

Proposta 1 ■ Proponente Pessoa Jurídica (Nome): SEVERiNA MARLEiDE PEREIRA DA SILVA - ME
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 08.880.421/0001-66
Proposta 1 - Situação: Vencedora

[ÍNFORMAÇÃO do SiSTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

nJ Assinado Eletronicamente
j

conformo LC 18/93. altoradapola LC 91/2009 o

pôío Regimento Interno, alterado pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALTERAÇÃO
DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES. Doa ^
Inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 31/01/2018 0^06.
impresso por msantosIS em 31/01/2018 08:06. Validação: 23C9.DFA1.C927.5CF4.3A15.C82E.B069.39CE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 08:09:30 foi protocolizado o documento
sob o N 06857/18 da subcategoria Contratos , exercício 2018, referente a{o) Fundo Municipal de Assistência
Social de Belém, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados oor Maria Eríca de
Lira Santos.

Número do Contrato: 000000182018

Data da Publicação: 30/01/2018
Data da Assinatura: 24/01/2018
Data Finai do Contrato: 31/12/2018

Valor Contratado: R$ 343.050,00
Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
Contratado (Nome): SEVERiNA MARLEiDE PEREIRA DA SILVA - ME
Contratado (CNPJ): 08.880.421/0001-66

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA]Envio Fora do Prazo: Não
Documento

[PDF] Contrato

Informado?

Autenticação

Sim

68035f87f6093deee2c5f8263984f15e

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

íj-; ;,j Assinado Eletronicamente !
í. :;- 'j
''

eonfoíme LC 18/^3. alterada pela LC 91/2009 o

l

peto Regimento Interno, afterodo pela

f

RATC 18Q009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

protocolo. Doe. 06857/18. Inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 31/01/2018 08 09
Impresso por msantosIS em 31/01/2018 08:09. Validação: 36C4.3C71.4478.421F.7E3D.6012.604A.16/W.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 08:13:13 Maria Erica de Lira Santos
alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o N" 00436/18.
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Belém
Número da Licitação: 00001/2018
Data de Publicação: 05/01/2018

Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologação: 24/01/2018

Responsável pela Homologação: Fundo Municipal de Saúde de Belém
Modalidade: Pregão Presencial

Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 367.050,00
Valor: R$ 343.050,00

Fontes de Recursos: Transferência de Recursos do SUS (96), Receita de Impostos e de Transferência de Impostos
- Saúde (93), Transferência de Convênios - Outros(106), Recursos Ordinários (91), Transferência de Convênios Saúde (105).

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 343.050,00

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 08.880.421/0001-66
Proposta 1 - Situação: Vencedora

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
curtfonno LC 18<^3. alterado peL» LC 91/2009 e
pelo Rei}>fner)to interno, alterado peta
RATC ia'2C09

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALTERAÇÃO DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES. Doe.00436/18. Inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 31/01/2018(^?13
Impresso por msantos15 em 31/01/2018 08:13. Validação: 04E1.7432.58A1.07DC.5C56.9EDC.6BF7.13AF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 08:14:42 foi protocoiizado o documento
sob o N® 06860/18 da subcategoria Contratos . exercício 2018, referente a(o) Fundo Municipal de Saúde de Belém,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Maria Erica de Lira Santos.
Número do Contrato: 000000182018

Data da Pubiicação: 30/01/2018
Data da Assinatura: 24/01/2018

^

Data Final do Contrato: 31/12/2018
Valor Contratado: R$ 343.050,00

Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
Contratado (Nome): SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
Contratado(CNPJ): 08.880.421/0001-66

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
Documento

[PDF] Contrato

informado?

Autenticação

Sim

68035f87f6093deee2c5f8263984f15e

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

: Assinado Eletronicamente
conformo LC 10/93. aJterada pvl.» LC 91/2009 v
peto Re^vnortto intcr.io. alomdo po:-i
RATC ia.2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doe.06860/18. Inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 31/01/2018 08:14.
Impresso por msantosIS em 31/01/2018 08:14. Validação: E916.74DF.0EB4.2727.8BCF.A387.A55F.17AF.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 08:17:23 Maria Erica de Lira Santos

alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o N° 00437/18.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Beiem
Número da Licitação: 00001/2018
Data de Publicação: 05/01/2018

Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologação: 24/01/2018

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Beiem
Modalidade: Pregão Presenciai
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 367.050,00
Valor: R$ 343.050,00

Fontes de Recursos: Transferência do FUNDEB (outras)(103), Transferência de Recursos do FNDE (97), Receita
de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (92), Transferência de Convênios - Outros (106),
Transferência de Convênios - Educação (104), Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 343.050,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): SEVERiNA MARLEiDE PEREIRA DA SILVA - ME
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 08.880.421/0001-66
Proposta 1 - Situação: Vencedora

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018
Assinado Eletronicamente
confonn» LC 1ti/93. alleruilit pelu LC yi/2uOy «-•

pelo Regimonto Inlorno, aitcado pt;
RATC ia'2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

22

Certidão - ALTERAÇÃO DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES. Doe. 00437/18. Inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 31/01/2018 08:17.
Impresso por msantos15 em 31/01/2018 08:17. Validação: 4EA8.95C5.A456.D15D.589F.A27D.461B.D2CF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2018 às 08:18:40 foi protocoiizado o documento

sob o N® 06863/18 da subcategoria Contratos , exercício 2018, referente a(o)Prefeitura Municipai de Beiem,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Maria Erica de Lira Santos.
Número do Contrato: 000000182018

Data da Pubiicaçâo: 30/01/2018
Data da Assinatura: 24/01/2018
Data Final do Contrato: 31/12/2018

Valor Contratado: R$ 343.050,00
Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipai até o fim do exercicio de 2018.
Contratado (Nome): SEVERiNA MARLEIDE PEREiRA DA SILVA - ME
Contratado (CNPJ): 08.880.421/0001-66

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
Documento

Informado?

Autenticação

[PDF]Contrato

Sim

68035f87f6093deee2c5f8263984f15e

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2018

\ j Assinado Eletronicamente
;

■

conformo LC 10/93. alleratla pulj LC
polo Rooimonto Iniornc, ahormlo

i'

RA7C 1 B/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doe.06863/18. Inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 31/01/2018 08:18.
Impresso por msantosIS em 31/01/2018 08:19. Validação: 7229.8245.17DD.8DB9.FEF2.9E5B.4A14.D05F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

PROCESSO LICITATORIO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180104PP00001

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:

Prefeiiura Municipal de Belém
Rua F)ávlo Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB
ICEP: 58255-000

I OBJETO:
; li Ii '

Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração
Municipal até o fim do exercício de 2018
ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PREGOEIRO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PARECER JURiDICO - APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

PUBLICIDADE DO CERTAME - DIVULGAÇÃO
COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSADOS
CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES - REPRESENTANTES

PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
ATA E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO
RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS

PARECER JURiDICO - ANÃLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO

ATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONTRATO CORRESPONDENTE

PUBLICAÇÕES

1

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

I Belém - RB,04 de Janeiro de 2018.

Senhora Prefeita,

^ Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar
procedimento licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, destinada a:
Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

Justificativa para a necessidade da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da
devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisições de Refeições para atender as
necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de
2018 -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades

pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade de dotação apropriada no orçamento vigente para a execução do

objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao setor contábil. Certos de contarmos com imediata
aprovação desta solicitação, indispensável à continuidade dos trabalhos desenvolvidos, ficamos a
inteira disposição para maiores esclarecimentos que forem julgados necessários.

Atenciosamente,

MAURÍCIO

UES DE LI
etário

Mauríciiio R. de Lima
Secrelári i de Administração
Wrt 003/2017

tflvane/;.

J.
1

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente contratação: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de
todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.A:contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso. Justifica-se: Pela
necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especifica - Aquisições de Refeições

para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim
do exercício de 2018 -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a

promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
As características e especificações do objeto da referida contratação são:

DISCRIMINAÇÃO

CODIGO
1

IunidadeIqüantidade

Café da manhã (café, suco, frutas, pães e frios)
Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de carne, suco ou

Und

4000

Ünd"

13000

refrigerante)
Jantar(cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos de carne e café)

Und

5000

Lanches(cheese hambúrguer e um refrigerante ern lata de 350 ml)
Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de carne)

Ünd

2500

Und

300

3.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

3.1.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n" 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal.
3.2.A participação no certame, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.

4.2.Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiei execução do objet
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidad
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Co
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.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.
5.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem

alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

iS.S.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e
expressa autorização da Contratante.

^ 5.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo iicitatòrio, se for o caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que
solicitado.
i

■

5.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na
fase de habilitação.

5.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrandose, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
6.0.DOS PRAZOS

6.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos

previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do
Contrato;

Fornecimento: De forma imediata, conforme autorizações da Administração Municipal

6.2.0 prazo de vigência do contrato será determinado; até o finai do exercício financeiro de 2018,
considerado da data de sua assinatura.
7.0.DO REAJUSTAMENTO

7.1.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.

7.2.0correndo o desequilíbrio econõmico-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.
8.0.DO PAGAMENTO

8.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância âs normas e
procedimentos adotados pela Contratante, da seguinte maneira; Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.

S.O.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o conj^^^b(|i\^e
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o r;^rdamento<
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc

comportar-se de modo ínidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar ey^ntrãtàr
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema d^'
Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Disf
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

9.2.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.

g.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação a Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que
o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratòrios de 1%(um por cento) ao mês, ou, quando

^ for o caso, cobrado judicialmente.
9.4.Ap6s a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a
Contratada, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora

quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado no cadastro correspondente.

Belém - PB,04 de Janeiro de 2018.

MAURÍCIO pppipUESDELI
Jecretario

Mhuricio R. de Lima
Secretário dfc Administração
PoV003«017

i.

1

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0-DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitação: Aquisições de Refeições para atender as necessidades
de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
2.0 - DA PESQUISA DE MERCADO

2.1 - Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa
de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes,
relacionamos abaixo o menor preço encontrado.
2.2 - Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Janeiro de 2018.
DISCRIMINAÇÃO

CODIGO
1

Café da manhã (café, suco, frutas, pães e

UNIDADEQUANTIDADE P.UNITARiq P. TOTAL
10,40 41.600,00
4000j
Und

frios)

I

jÁlmoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 Und
tipos de carne, suco ou refrigerante)
Jantar (cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos

Taòoo

17,10222.300,00

Und

'sooõ'

14,60 73.000,00

Und

'~250Õ'

10,50 26.250,00

Und

"'300'

13,00

de carne e café)
Lanches (cheese hambúrguer e um
refrigerante em lata de 350 mil)
Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e

3.900,00

^pqsj^jcame)^
Total|367.050,00
3.0 - DO VALOR

3.1-0 valor total é equivalente a R$ 367.050,00-Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Cinqüenta Reais

4.0 - DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
4.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos
previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do
Contrato:

Fornecimento: De forma imediata, conforme autorizações da Administração Municipal

4.2.0S 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.

4.3.0correndo o desequilíbrio eccnômíco-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.66Q
comprovação documental e requerimento expresso da Contratada.
4.4.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância
procedimentos adotados, da seguinte maneira; Para ocorrer no prazo de trinta dias
período de adimplemento.

normas

rant

Belém - PB, 04 de Janeiro de 2018.

MAURÍCIO

de Lima
Secretan

I de Administração
rt.003/2017

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O
FIM DO EXERCÍCIO DE 2018.

RAZÃO soe

Endereço:

( tx "tLniJ^CP

Bairro:

J4

Cidade:

Estado:

CNPJ:
P4
Nome para contato:

CEP:

5^<"

Fax:

0-—t

ei- Para contato:

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando o fornecimento do objeto abaixo descrito;
ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Café da manhã (café, suco, frutas, pães e frios)

Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de

UNID

QTDE

Unidade
Unidade

4000
13000

Unidade

5000

Unidade

2500

Unidade

300

UNIT

carne, suco ou refrigerante)
03

Jantar (cuscuz/Inhame/Macaxeira, 2 tipos de carne e

i ■

café)
04

Lanches(Cheese hambúrguer e um refrigerante em lata
de 350 ml)

05

Ouentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de
carne).
VALOR DO TOTAL
DATA

Assinatura e Carimbo do

TOTAL

ri 1 T-i .naY-yi,íw

\(Dy 50
ii^OÕ
^,00
l

Carimbo do CNPJ

Proponente

f V

/'

Prazo de validade da Proposta apresentada. Não
deverá ser inferior a 30 (trinta) dias
Prazo para entrega

Até 03 dias úteis

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa
de Preços do Governo Municipal na sede da Prefeitura, ou oferecer outras informações que julgar
necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras

VALIDAÇÃO DA PROPOSfÃ"

Carimbo / Assinatura

'^FIstPrrQ o

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O
FIM DO EXERCÍCIO DE 2018.

RAZÃO SOCIAL:J4>h'uQ.

rJü SÍatO, 5?/^^

Endereço:

Bairro:.

Cidade: f^Ho/yn

Estado: PP) CEP:

CNPJ: d3.06S-A53/QQdL"&Stelefone: 3i3£Ã.'JÍj^O
Nome para contato: ^JbvOv,

'OCO

Fax:

. Tel. Para contato:

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando o fornecimento do objeto abaixo descrito:
ITEM
01

02

DESCRIÇÃO

UNID

QTDE

Café da manhã (café, suco, frutas, pães e frios)

Unidade

4000

Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada. 2 tipos de

Unidade

13000

Unidade

5000

Unidade

2500

Unidade

300

Jantar (cuscuz/Inhame/Macaxeira. 2 tipos de carne e

Q^.C0D<L€>

café)
04

TOTAL

3^.CO0 ao

iò.00

carne, suco ou refrigerante)
03

UNIT

Lanches (Cheese hambúrguer e um refrigerante em lata

de 350 ml)
05

Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de
carne).

Jo,co 3000/00

VALOR DO TOTAL
DATA

Assinatura e Carimbo do

Carimbo do CNPJ

Proponente

03 1 Oi 1
IS.OfcG AS2> /ooca-53
Prazo de validade da Proposta apresentada. Não
deverá ser inferior a 30 (trinta) dias
Prazo para entrega

Até 03 dias úteis

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa
de Preços do Governo Municipal na sede da Prefeitura, ou oferecer outras informações que julgar
necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exclusivos da Central de Compras

VALIDAÇAO DA PROPOSTA
bo / Assinatura

FIsN^ ÔJO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

CONSULTA DE PREÇOS - AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O
FIM:do:EXERCÍCIO DE 2018.

RA^O SOCIAL: 5^ a W;7x1^ r.

HíúcIl ^íT\SU7^o^

Endereço: 0.iíyn '"fJí/yrA^p
Bairro: új^
^
Cidade:

^

2í2J^2
Estado:

CNPJ:.5ÍiJií2á2LÔ22^Telefone:

'
CEP: K

~(9QO

Fax:

UJt d/?

.lei. Para contato:

Nome para contato

Solicitamos apresentação de Proposta, objetivando o fornecimento do objeto abaixo descrito:
ITEM
01
02
1

03

!
DESCRIÇÃO
Café da manhã (café, suco, frutas, pães e frios)

Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de

UNID
Unidade
Unidade

QTDE

UNIT

4000

Jiln

Unidade

5000

Unidade

2500

Unidade

300

13000

carne, suco ou refrigerante)

Jantar (cuscuz/inhame/Macaxeira, 2 tipos de carne e

Lanches (Cheese hambúrguer e um refrigerante em lata

lOfO

de 350 ml)
05

fi,Oo
Issn

café)
04

TOTAL

Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de
carne).
VALOR DO TOTAL
DATA

Carimbo do CNPJ

Assinatura e Carimbo do

_ ^Propon^te

j8.880.421-:001-b6
mm mahleíc? ffSfiHA da suva
?i}MF f ANTAStA l EMÍlDG

Prazo de validade da Proposta apresentada. Não

í-.nii-c

deverá ser inferior a 30(trinta) dias
Prazo para entrega

58

J. ■

r' j p fL

Até 03 dias úteis

Quaisquer dúvidas quanto às especificações do objeto, favor entrar em contato com o núcleo de Pesquisa
de Preços do Governo Municipal na sede da Prefeitura, ou oferecer outras informações que julgar
necessárias.

Os campos abaixo são de preenchimentos exciusivos da Centrai de Compras
VALIDACAG DA PROPOSTA

Carimbo / Assinatura

lARIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém,Paraíba
Crindu pclii Lei Mutilcipnl n.° 067/93, de 25(Ic Agosto dc 1993
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Belém,02 de janeiro de 2018

PORTARIA n° 001/2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
PREGOERIO E EQUIPE DE APOIO DA
COMISSÃO
PERMANENTE
DE

LICITAÇÃO.
A PREJ EU A MliNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA
paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Belém,e tendo em visto o que consta na Lei 331/2017,
RESOLVE:

Art. r - Nomear Pregoeiro e equipe de apoio de Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém.
1 - Pregoeiro:
a) Luís Sebastião Alves -

11-Equipe de Apoio:
a) Maria José Grigório Cavalcante,
b)Juliana Costa Silva,
c)Larissa Nayara Almeida Gouveia.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário, especialmente a poilaria n° 001/2017.
Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de
Belém, Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2018.

ILENATA CHRISTINNE FREITAS DE SÒUSA LIMA BARBOSA
PREFEffA CONSTITUCIONAL
KüA DR l'I.ÁVIO

). 74 - Ci-N I Ri) IJ!:i.H.M - l'B

CliP 58.255-OUli

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA DE FINANÇAS

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para execução do objeto relativo à
contratação em tela:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

Belém - PB,04 de Janeiro de 2018.

MARIA JOSE SIAS^DA SILVA

Secretária de Finanças

^ane/j/g

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a Comissão Permanente de Licitação, a realizar procedimento licitatório, na modalidade

PREGÃO PRESENCIAL,conforme a legislação em vigor, destinada a:
Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

Conforme informações do setor contábil, existe disponibilidade de dotação específica no orçamento
vigente para execução do objeto a ser licitado.

Belém - PB,04 de Janeiro de 2018.

RENATA C?HRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROTOCOLO

PROCESSO LICITATÓRIO

Objeto; Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Admiiiistração Municipai até o fim do exercício de 2018.

Observado o disposto na iegisiação pertinente no que concerne à modalidade de ücitaçâo empregada em reiação
ao vaior previsto do certame e as características e particuiaridades da despesa, bem como o que já foi reaiizado
até a presente data com objeto semelhante ao que será licitado e ainda o que consta dos elementos de
pianejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o processo em tela:

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018 - 04/01/2018|

regoei

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180104PP00001

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da

Administrado Municipal até o fim do exercício de 2018.
I-RECEBIMENTO

Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composto pelos seguintes
eiementos: soiicitação para reaiização de processo iicitatõrio na modaiidade exigida peia legisiação vigente, com
Justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e
declaração de existir a respectiva disponibilidade orçamentária.
II - PROTOCOLO

Observado o disposto na legisiação pertinente no que concerne à modaiidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características e particularidades da despesa, bem como o que Já foi realizado
até a presente data com objeto semelhante ao que será licitado e ainda o que consta dos eiementos de
planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o processo em teia:
Pregão Presencial n" 00001/2018 ■ 04/01/2018.
III - ELEMENTOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso apropriado para a despesa, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações,
serão Juntados posteriormente o instrumento convocatório e seus elementos constitutivos, inclusive a
correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos á apreciação da Assessoria Jurídica.

IV - PROCEDIMENTO
Remeta-se a Assessoria Jurídica.

Prezados Senhores,

Submetemos á apreciação da Assessoria Jurídica, nesta data, os eiementos do processo ora autuado para a
devida análise e aprovação, consoante Art. 38,§ único, da Lei Federai 8.666/93 e suas alterações posteriores:
•

Minuta do instrumento convocatório e seus eiementos constitutivos;

•

Minuta do contrato correspondente.

Belém - PB,04 de Janeiro de 2018.

ALVES

regoeffo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FIsffrflu

Assessoria Jurídica
PARECER JURÍDICO N° 0001/2018
Trata-se de parecer jurídico relativo ao
procedimento licitatótio na modalidade
Pregão Presencial, Processo Administrativo n°
180104PP00001, tombado sob o número
00001/2018, relativo ao Edital e demais
documentos acostados ao feito.

Objeto: Aquisições de Refeições para
atender as necessidades de todas as

Secretarias e setores da Administração
Municipal até o fim do exercício de 2018.

Antes de adentrar no mérito do presente edital licitatório, vale fazer

alguns esclarecimentos a respeito do processo licitatório na modalidade pregão.
a) Breve consideração o respeito do processo licitatório

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República

de 1988, em seu art. 37, XXI, tornou o processo licitatório condifio sine qua non para
contratos - que tenham como parte o Poder Público - relativos a obras, serviços,
compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação.
Toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstos no
texto constitucional.

O presente parecer busca traçar pontos legais a respeito da
modalidade pregão presencial n° 00001/2018.

b) Do processo licitatório ~ modalidade Pregão Presencial n® OOOOl/2018
Periustrando o termo de autuação do processo licitatório, dotado

de 04 de janeiro de 2018, o Pregoeiro Oficial remeteu os autos paro a apreciação
desta Procuradoria Jurídica, contata-se que existe recurso orçamentário que assegure
o pagamento das obrigações a serem executadas no exercício, como também a
autorização da prefeita constitucional.

o Edital, por suo vez, seguiu todos os cautelas recomen

Lei Federal n 10.520/2002, Decreto Municipal n° 031/2015, e com aplica
da Lei Federal n° 8.666/93, como a seguir será explanado:
1- Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem
exageradas;

2345678-

Local onde poderá ser adquirido o Edital;
Local, data e horário para abertura da sessão;
Condiçães para participação;
Critérios para julgamento;
Condições de pagamento;
Prazo e condições para assinatura do contrato;
Sanções para o caso de inadimplemento;

9- Outras especificações ou peculiaridades da licitaçõo.
Do Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades

de todas as Secretarias e setores da Administraçõo Municipal até o fim do exercício de
2018.

c) Da Conclusão

Desta forma, tenho que o processo licitatório encontra-se

respaldado nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 031/2015, e
subsidiada pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
Considerando o teor dos documentos e informações apresentadas,
esta Assessoria Jurídica considera regular o respectivo instrumento convocatório e seus
elementos constitutivos referentes ao processo em tela.

Portanto o presente processo licitatório encontra-se respaldado no

lei, nõo tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, razõo pela qual opino
pelo prosseguimento do certame em seus ulteriores atos, devendo a Comissõo
observar a disponibilidade do mesmo pelo período determinado por lei.
É O PARECER.
Este é nosso entendimento, salvo melhor Juízo.

Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Belém, Estado da
Paraíba, em 04 de janeiro de 2017.

A<^ÍÍSQ^^l0Ves da Gosto

Açi^sorlo Jurídica
)AB/PB - 18.400

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio, sediada na Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às
08h30min do dia 22 de Janeiro de 2018, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refeições para
atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da

Administração Municipal até o fim do exercício de 2018. Recursos:

previstos no orçamento vigente. Fundameríto legal: Lei Federal n°

10.520/02 e Decreto Municipal n^ 031/2p^'SNnformações; no horário
das 07:00 as 11:00 horas dos <;pas ú^i^/ nq endereço supracitado.
Email: licitacaopmb2@gmail.mmj
, 04 de Janeiro de 2018
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 180104PP00001

LICITAÇÃO N°. 00001/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RUA FLÁVIO RIBEIRO, 74 - CENTRO - BELÉM - PB.
CEP: 58255-000

O Órgão Realizador do Certame acima quaiificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57, doravante denominado
simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08h30min do dia 22 de Janeiro de 2018 no endereço
acima indicado, iicitação na modalidade Pregão Presencial n® 00001/2018, tipo menor preço; tudo de acordo com
este instrumento e em observância a 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, conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Aquisições de Refeições
para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício
de 2018.
1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as
Secretarias e setores da Administração Municipai até o fim do exercício de 2018.

1.2.AS especificações do objeto ora iicitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de
Referência - Anexo I deste Instrumento.

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,justifica-se: Pela necessidade da
devida efetivação de compra para suprir demanda especifica - Aquisições de Refeições para atender as
necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018 -,
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, peia
necessidade de desenvoivimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando á
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei

Complementar n" 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações

incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EP^
diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n°. 123/j

tratame

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para execuç
desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeíro Oficial até as 08:30 horas do dia 22 de Janeiro de 2018, no
endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão
pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das
07:00 as 11:00 horas.

2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos ou providências,
referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando
o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura
dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte
endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, considerados
da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEX0 I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.lmpresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.
4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela 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, que ficam fazem partes
integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do
ORC,e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a
partir da assinatura do Contrato:
Fornecimento: De forma imediata, conforme autorizações da Administração Municipal

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercido financeiro de 2018,
considerado da data de sua assinatura;

5.3.AS despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
RECURSOS PRÕPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS

Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa

3.3.90.30.01 - Material de Consumo

^

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

/i^

6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeirol .
fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamenfi^identificadgj^»
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos t€

'

neste instrumento convocatório.

6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
5.5.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que
não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o
ORO.

6.4.0S lícitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal - com
Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste
instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Luis Sebastião Alves. Não sendo rigorosamente observadas as
exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para
efeito de participação no certame.

^ 6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a permanência de
representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o licitante abdicou da fase de
lances verbais.

6.6.É vedada á participação em consórcio.
7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através de um
representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório, inclusive com
poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que
será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído
posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos;

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando for o
caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

^ 7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar
as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a
outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do inicio da sessão pública - em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o
concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para
tanto, o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários á participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.N0 momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante devidamente
credenciado apresentará, em separado de qualquer dcs envelopes, a seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.

7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
III.

7.5.3.Comprovaçâo de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se

considerada mícroempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamenl

simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita atravésN
_
de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante; a) declaração expressa formaÍÍA|ata||issi^a
por profissional da área contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma etnbmo^^
signatário; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da
legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a
inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a documentação
relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.
8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicações no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N". 00001/2018
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante,
contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, caso
contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.
8.4.N0 caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser

^ inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em
contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem
alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo
responsável, com indicação; do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das
condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e
observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.

8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela
quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço,
prevalecerá o de menor valor.
8.8.N0 caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, decorrentes
exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como
na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.9.A não Indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de sua
validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocatório e,
portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente
motivo para a desclassificação da respectiva proposta.

c:^>

8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
devidamente preenchido.

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos proí

^ ofertado^

eventual falta da referida indicado não desclassificará o licitante.
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de
envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00001/2018
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:
9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, com emissão no máximo de 30 dias

9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se tratando de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.3.Regularidade para com a Fazenda Federal • certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e á Dívida Ativa da União.

9.2.4.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma
da Lei.

9.2.5.Comprovação de regularidade relativa á Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.
9.2.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

^ 9.2.7.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art.
27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação;
e de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo Anexo II.

9.2.8.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30
(trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

9.2.9.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao
objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
9.3.0S documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por
um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial,
quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro
do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma
formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.

9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou
das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na
imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo
licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços
eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de

fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apre^ntados
pelos licitantes, quando for o caso.
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de land|^'^rbãís e
classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento cor
considerado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o disposto no Art. 3°,
§2°, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05%
(cinco por cento) superiores ao melhor preço.
lO.S.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte
forma:

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar

^ nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão
10.5.2.Nâo ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior,
serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate acima
definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.NO caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de empate e
assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.7.A situação de empate - fase de lances •, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

^ 11.1. Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 (quinze)
minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos interessados.
Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida
por qualquer pessoa que se interessar.
11.3. O não com pareci mento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da reunião,
sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos
envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das
propostas de preços.
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a
declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação.
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente com a sua
Equipe de Apoio, conferindo-as quanto á validade e cumprimento das exigências constantes no instrumento
convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.

a?

11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventurj^JggQuI^as
pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação iniciai, indicando a proposta de.

aqueias em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente ã de menor vaion^ra cada iti
cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião,

çfíd 'gl

11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima qS^nidas

classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sej^i^*0^pr^
oferecidos.
11.9. Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos licitantes
inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem
necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos
trabalhos, a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados
em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado peio Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e na
manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação finai das propostas.

11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habiiitatórias.
Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase
recursai, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habiiitatórias, o Pregoeiro examinará
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as disposições do
instrumento convocatório.

11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final,
será assinada peio Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato,
observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão

^ apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os
documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor,
prorrogáveis por igual período, a critério do ORO, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência Especificações, na coluna código, manifestamente inexequivel nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo
será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o
item correspondente.
13.0.DOS RECURSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a inten
observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n®. 10.520.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aprove
AT?.

13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direi'
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente
vencedor.

13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo ser
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no
seguinte endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada ás propostas apresentadas, analisada a documentação de
habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro emitira
relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC,
juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários á Adjudicação e Homologação da respectiva
licitação, quando for o caso.
14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC,
discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou
considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente,
resguardados os direitos dos licitantes.
15.0.DO CONTRATO

15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC,o adjudicatário será convocado para, dentro do prazo
de 05(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o
caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer
alterações na forma definida pela referida Lei.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua
proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente,
para fazé-lo em igual prazo do licitante vencedor.

^ 15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, 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 Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes

mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.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®/o (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.

j

16.3.Se o valor da muita ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contrats

jus, acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado jii^aimente.
16.4.Apõs a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita^^ontratada,;
publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quam^for
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado
correspondente.

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORO do objeto licitado, observadas suas características,
se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão especifica devidamente designados,
após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das
normas técnicas e legislação pertinentes, e conseqüente aceitação.
18.0.DO PAGAMENTO

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo ORC, da seguinte maneira; Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o
cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

18.3.Nenhum valor será pago a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento
pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
19.0.DO REAJUSTAMENTO

19.1.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.

19.2.0correndo 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.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame,
qualquer tipo de Indenização.

20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
Licitante.

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado, e não
havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e hora anteriormente previstos.

20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de
trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde que
sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20.6.OS preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato, serão
propostos pela Contratada e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos serviços não previstos será
regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.

20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.

20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento,

aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidaà ,
hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.

20.9.N0S valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisi^

aterial,

mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços.
20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em meio
magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo ORC.
20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão

única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior
do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da
Comarca de Belém.

Belém - PB

4 de Janeiro

2018.

ALVES

égoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES
1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as
Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em teia. As características e
especificações do objeto ora licitado são:
Código
1

DISCRIMINAÇÃO

Café da manhã (café, suco, frutas, pães e frios)

UNIDADEjOUANTIDADE

I

Und

Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de carne, suco ou refrigerante) |... yp_d_

Jantar(cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos de carne e café)
Lanches(cheese hambúrguer
e um refrigerante em lata de 350 nrii)
"
Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de carne)

_ I _Ünd
'r Und"
Ünd

4000
13000

5000

2^0
"30Õ

3.0.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1.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

^ fomecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações,
deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes ás exigências do instrumento de ajuste
pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização da Contratante.

3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o
caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente ã sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação.

3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüívei nos termos do Art. 48, ii, da

mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, qu
apenas o item correspondente, reiacionado neste anexo.
5.0.MODELO DA PROPOSTA

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de

posta de preços corresDondentes»eaenao o

licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecic
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo i

desde que seja devidamente preenchido.

VES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2018

PROPOSTA
REF.

PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2018

OBJETO: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
CODIGO
1

DISCRIMINAÇÃO
Café da manhã (café, suco, frutas,
pães e frios)
Almoço (feijão, arroz, macarrão,'
salada, 2 tipos de carne, suco ou

Und

4000

Ünd'^

Í30ÕÕ

Und^

50ÓÕ

refrigerante)

Jantar(cuzcuz / inhame / macaxeira, 2

^os dej^rne e café)
4

Lanches (cheese hambúrguer e um

Und

'2500

Und

300

refrigerante em lata de 350 mi)
~5

Quentinha (feijão, arroz, macarrão,'

salada e 2 tipos de carne)

|

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO - item 5.0:
PAGAMENTO - item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

de

Responsável

CNPJ

de

1/02

• ífcS

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N"00001/2018

MODELOS DE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N» 00001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7®, inciso XXXIil, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei
8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7® inciso XXXill da
Constituição Federai, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32. §2®, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a
presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se
encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da

administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente
afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE;
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.
(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do
disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n® 00001/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00001/2018 foi elaborada de maneira

Independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n°
00001/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n® 00001/2018 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n®
^

00001/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n® 00001/2018 quanto a participar ou não da referida licitação;
d)que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n® 00001/2018 não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato do Pregão Presencial n® 00001/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n® 00001/2018 não foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
Belém antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N» 00001/2018

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4®, Inciso VII, da Lei 10.520/02.
O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4°, Inciso VII, da Lei 10.520/02,
que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento
convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N®:..../2018-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 81 CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E

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
-.... CNPJ n®
neste ato representado por.... residente e domiciliado na
-..., CPF n®
, Carteira de Identidade n® ..... 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® 00001/2018, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de jultio 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; Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as
Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00001/2018 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$... (...).
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-fínanceiro 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:

jtcvaney?^

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigenteRECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS

Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

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;

Fornecimento: De forma imediata, conforme autorizações da Administração Municipal
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018,
considerado da data de sua assinatura.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, 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. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

<í^

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

V%

a

^

% ^3
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitarabíSBlpatMo,
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB,... de

TESTEMUNHAS

de 2018.

PELA CONTRATANTE

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

PELA CONTRATADA

o

'Srigài«r)ü3õ'\
í';(ü. mí

DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba
I n." 067/93,de 25 de Agosto de 1993

Hcicm, l'R, (l4 (lc janeiro de 21)18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE licitação•PREGAO PRESENCIAL N*0000U201S
Toma público que tafú realizar através do Pregoairo Oficial e Equipe de
Apoio, sediada na Rua Flúvío Ribdro, 74• Centro - Belóm - PB. ús
OBtiSOmln do dia 22 de Janeiro de 2018, ncHaçao modalidade PregSo

Presenciai, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refeições para
atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da

Admtntotraçúo Municipal até o fim do exercício de 2018. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legai; Lei Federal n'
10.520/02 e Decreto Municipal n° 031/2015. Informações: no tiorúrio
das 07:00 as 11:00 tioras dos dias úteis, no endereço supracitado.
Email;licitac8opmt)2(g|gmaILcom
Belém - PB.04 de Janeiro de 2018

LUIS sebastiAo alves
Pregoeiro Oficial

laiieão l-Xtraordinária

-Sexta-feira,05 de Janeiro de 2018
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Coniralação dos serviços de Asscssoriajunto á Comissão dc Licitação, nos processos dc licitações ou dispensa c inexigibilídade c orientar
o Presidente da Comissão Permanente de licitação e o Pregoeiro, no cumprimento das leis e eventuais
atos vinculados á assistência aos processos licitatéiio das secretarias municipais, deste município de São
José de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n°

refeltura Municipal
le Belém

S^.520/02c Decreto Federal n°. 3.333. Informações: no horário 07h30mm Às llháOmin dos dias úteis,
^endereço supracitado. Edital: www.tce.ph poviir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N*00001/2018

TornA público que fará reelízitf através do Pregoeíro Oficial c Equipe de Apoio,sediada na Rua FIúvío
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PD, às fi8h30mln do dia 22 de Janeiro de 2018. licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de
todas as Secretarias c setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018. Recursos;

São José de E^inharas - PB, 04 dc Janeiro dc 2018.
Pregoeiro OficiaL

Prefeitura Municipal

|

de Cabedelo

previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n' 10.520/02 e Decreto Municipal n"
031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço siqtiacUado.
|maií: líeíiacaopmb2@gmail.com
Belém -PB,04 de Janeiro de 2018

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial

Prefèltt|ra Municipal
cT^âo J^séde Espinharas
■

m

EXTItATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ORIUNDO DO

P^GÃO PRESENCIAL 00083/2017

Objeto do Certame: Contratação de Empresa Especlalixada em Serviços de Engenharia, para Elaboração

Àe Projeto Executivo da Obra Integrada de Reabilitação Urbana na I^a do Poço.

X Portes: Prefeitura Municipal de Cabedelo e
CT N» 00252/2017 - 19.09.17 - CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA • EPP CNPJ: 19.293.019/0001^.

Objeilvu: A vigência do contraio, oraaditado, fica prorrogadapor mais 90 (noventa) dias. permanecendo
este iiistmmenio válido até o dia 19 de Março de 2018.
Fundamento legal: Ait. 57, inciso II. da Lei Federal n** 8.664/93.

■:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOAUDA DE PREÇOS N* 00007/2017

OBJETO: Conmtaçfio de emprese especializada para Refonna da Escala Municipal do Ensino Funda
mental Tenente Tilico Comes • Sío Josd de Espinliaras (PB), localizada na Praça Francisco Comes dc
Sousa, 13, no Município de Sdo Josd de Espinliaras - PB, conforme Convênio Secretaria dc Estado da
Educação da Paniba (SEE/PB) TC N* 003/2017.
LICfTANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor lotai da contratação:
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
Ilcm(s): 1.

Valor: RS 118.133,70
LICITANTES CLASSIFICADOS:

- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Itcmfs): 2.

Valor R$ 13I.W4.I2
- E M N CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME.

Ilem(s): 3.
Vilot; RS 133.476,17
• ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP.

Itcm(s); 4.
Vilor RS 136.329,33

Daia da Assinatura: 29 dc Dezembro de 2017.
Cabedelo, 04 de Janeiro de 2018

WELLINGTON VIANA FRjXNÇA
PREFEITO

E.\TRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ORIUNDO DA
DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00054/2015

Objeto do Certame: Locação do imóvel localizado á Rua Presidente João Pessoa,
bedelo. destinado à Sede da Secrelaria de Comunicação Social e Institucional.

23 • Centro - Ca

Panes: Prefeitura Municipal de Cabedelo e
CTN'00360/2017- 15.12.15-ALEX QUINTA BLANCOALFAYA-CPFN®029.754.077-77.

Objetivo: Em razão desse instrumento, aliera-sc a CLÁUSULA SÉTIMA do contrato havido entre as
panes, onde o prazo contratual será prorrogado era 12 (doze) meses, passando a ter vigência até 31 de
Dezembro de 2018. Os recursos finaitceiros necessários para o custeio do Contrato são oriundos da
seguinte dotação orçantenliría: Unidade Orçamentária: 02.170 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL E INSTITUCIONAL Projeto Atividade: 04.131.2001.2 lOS-Manter os atividades daSecretaria
de Comunicação Social. Elemento de Despesa: 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 000 - Recursos Ordinários (do Tesouro).
Fundamento legal: An. 57. inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
Data da Assinatura: 29 de Dezembro de 2017.
Cabedelo, 04 de Janeiro dc 2018

WELLINGTON VIANA FRANÇA
PREFEITO

- CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO ORIUNDO
00 PREGÃO PRESENC1AL00063/20I4

Ilem(s): 3.
Vilor: RS 139.313,64
- MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA • ME
6.

Vi

PREF^TURA MUNICIPAL DE CABEDELO

Objeto do Certame: Contratação de empresa eq)eciallz3da para a prestação de serviço de agenciamcnio
de viagens, compreendendo os serviços de emissão, rcraarcação e cancelamento de passagens aéreas

nacionais, destinadas ao Gabinete, Chefia de Gabinete e demais Secretarias do Município de Cabedelo.

S 133.418,67

Dos aius decorrentes do procedimento licitalório, cabcrdo recursos nos termos do An. 109, da Lei Fcdeml

n**. 8.666/93 c suas alterações. Maiores informações poderio ser obtidas junto a Comíssõo Permanente
de Licitação, Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro, São José de Espinhara - PB, no horário das 07:00
as 11:30 horas dos dias útcb.

São José de Espinhara • PB, 28 de dezembro de 2017.
hlARIA DAGUIA ARAÚJO SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DC SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N-00002/2018

Toma público que fará realizar atmvés do irrcgoeiro Olicial e Equi|X dc Apoio, sediada tia Pmça Bossuel
Wanderley, N°. 61, Centro, São José de Espinharas/PB, ás 08:30 horas do dia 18 de Janeira dc 2018,
licitaçáo modalidade Pregáo PiesenciaL do tipo menor preço, para: Locação de tratores de Pneus, para
ficar a disposição da Secrelaria Municipal Agticullura c ,Meio Ambiente de São José dc Espinharas/PB.
Recursos: previstos no oiçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 10 320/02e Decreta Fede
ral n*. 3.335. Informações: no horário 07h30min Às Ilh30mindos dias úteis, no endereço supracitado.
Edital: vwvw tce.ph pov.hr.
São José de Espinharas • PB, 04 de Janeira de 2018.
Pregoeiro OficiaL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00001/2018
Toma público que fará realizar através do Piegoeiro Oficial c Equipe de Apoio, sediada na Praça Bossuet
Whndertey, N^. 61, Centro, São José de Espinharas/PB, às 07:30 horas do dia 18 de Janeiro de 2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Cabedelo e

CTN';ü0273/2014-Ü8.09.14-CLASS1CV1AGENSETUR1SMOLTDA-CNPJ:26.00.448.994/0001-03.
Objetivo: A vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, permane
cendo este insirumcnio válido até o dia 31 de Dczonbrode 2018.

Fundaiiicnio legal: An. 57. inciso II, da Lei Federal n** 8.666/93.
Data da Assinatura: 29 de Dezembro dc 2017.
Cabedelo. 04 dc Janeiro dc 2018

WELLINGTON VIANA FRANÇA
PREFEIIO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ORIUNDO DA
DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2015

Objeto do Ccname: Locação de um imóvel localizado na Rua: São João, n''l23. Camalaú, Cabedelo/
PB. cujo proprietário é o Sr. Jonas Sales Costa, para funcionar a Escola Edilene de Oliveira Barbosa.
Panes: Prefeitura Municipal de Cabedelo e
CT N® 00053/2017 - 03.02.15 - JONAS SALES COSTA - CPF N* 342.295.604-63.

Objetivo: Em razão desse ínsnurocfito. altera-se a CLÁUSULA SÉTIMA do contraio havido entre os

panes, onde o prazo contratual será proirogado em 12 (doze) meses, passando a ter vigência até 31 de
Dezembro de 2018.

Fundamenlo legal: An. 57, inciso 11, da Lei Federal

8.666/93.

Data da Assinatura: 29 de Dezembro de 2017.
Cabedelo, 04 de Janeiro dc 2018

WELLINGTON VIANA FRANÇA
PREFEITO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ORIUNDO DO

PREGÃO PRESENC1AL00071/2017

Objeto do Certame: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Elétricos dc Engenharia para

realização de reparo/manulcn^dc Transfonnadores da Iluminação Pública do Mumcípiode Cabedelo.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
dejramltação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/01/2018 às 08:11:27 foi protocolizado o documento

sob o N° 00435/18 do Aviso da Licitação n° 00001/2018 referente ao exercício de , exercício 2018, referente a(o)
Fundo Municipal de Assistência Social de Belém, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos
encaminhados por Maria Erica de Lira Santos.
Jurísdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Belém
Número da Licitação; 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 367.050,00

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
Data do Ato: 05/01/2018
Data e Hora do Certame: 22/01/2018 08:30

Local do Certame: Rua FIávio Ribeiro, n° 74

Observações: Maiores Informações: http://www.belem.pb.gov.br/licitacoes/

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA]Envio Fora do Prazo: Não

^ümêhteiífíjc ,

Informado?

Autenticação

[PDF]Edital da Licitação

Sim

e027542(0fc67d9d8c0400ed48a26bf0

João Pessoa,05 de Janeiro de 2018

! Assinado Eletronicamente
!
'^4-""

conformo IC 16/93, alterada polo LC 9t/2009 o
polo Rogimento Interiy). alterado pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Recibo de protocolo emitido eletronicamente pelo Sistema de Tramitação Eletrônica do TCE-PB(TRAMITA) em 05/01/2018 08-11
Autenticação: 684816b87cd1dff5ef6fb7a477853c17

21

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
-.Sistema dé Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/01/2018 às 08:16:39 foi protocolizado o documento
sob o N» 00436/18 do Aviso da Licitação n° 00001/2018 referente ao exercício de.exercício 2018, referente a(o)
Fundo Municipal de Saúde de Belém, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Maria Erica de Lira Santos.

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Belém
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Vaior Estimado: R$ 367.050,00

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
Data do Ato: 05/01/2018

Data e Hora do Certame: 22/01/2018 08:30

Locai do Certame: Rua FIávio Ribeiro, n" 74

Observações: Maiores Informações: http://www.belem.pb.gov.br/licitacoes/

(INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
pUçuinéiitd'
[PDF]Edital da Licitação

Informado?

Autenticação

Sim

e027542f0fc67d9d8c0400ed48a26bf0

João Pessoa,05 de Janeiro de 2018

] Assinado Eletronicamente
•;

conformo LC 18/93. aticrsdd pe'o LC 91/2009 o
pelo ReQimeftto intomo, aítcrado pola
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doe. 00436/18. inserido por Tramita (gerado automaticamente)em 05/01/2018 08:16.
Impresso pormsantosIS em 05/01/2018 08:16. Validação: C110.5302.B2BB.0964.BB5F.2D4E.6F4D.660B.
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t^ane/í/-

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
r Sistema de Tramitagão de Processos e Documentos

FIsíPOÜ^

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/01/2018 às 08:17:54 foi protocolizado o documento
sob o N® 00437/18 do Aviso da Licitação n'00001/2018 referente ao exercício de, exercício 2018, referente a(o)
Prefeitura Municipal de Beiem, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por
Maria Erica de Lira Santos.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Beiem
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Pregão Presenciai

Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Vaior Estimado: R$ 367.050,00

Objeto: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
Data do Ato: 05/01/2018

Data e Hora do Certame: 22/01/2018 08:30

Local do Certame: Rua Fiávio Ribeiro, n° 74

Observações: Maiores Informações: http://www.belem.pb.gov.br/iicitacoes/
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
poçiiihénto!
[PDF]Edital da Licitação

Informado?

Autenticação

Sim

e027542f0fc67d9d8c0400ed48a26bf0

João Pessoa,05 de Janeiro de 2018
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Ministéfic do Desenvolvimenlo. Indústna e ComérCKJ Exlnnor
Secretaria de Comércio e Serviços

REQUERIMENTO

Departamento Nacional de Registro do Comércio
NÚMEitO OE lOENWiCAÇAO OO REGISTRO OE EMPRESA • NIRE UA SEDE

25101044331
TOííTS^!!!R?ESSRI57cò5npCf5^cSwCfcí?!5íur35^^^^^^^^^^^

NtRE OA FlUAL(prooncher yoiiiento se alo roforonte j filial)
xxxxxxxxxxxxx

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
NACtONAUOAOE

BRASILEIRA

1RE0IME PF HFNSfse casatfo)

eSTAOO CiVCL

I DIVORCIADO

xxxxxxxxxxxxx
FIUIO OEtpli)

JOSE PAULO OA SILVA
IDENTIDADE(númerol

NASCIDO EM Idata d» nascinuiítlol

22.325.498-8

01/03/1967

í FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
Ófoto entisser

SSP

UF

SP

|CPF(Rüin«ro)

460.291.094-72

EMANCIPADO POR (fecma de emancipecio • «oineittc no caso de ntenor)
XXXXXXXXXXXXX
NUMERO

OONUCtLIAOO NA (LOCKAOOURO - me,«v.etc)

256

RUA NUNES GUEDES

C(X3lGO DO lAElIClPtO fUso 4a

BAIRRO/DISTRITO

COMPLEMENTO

Junta Comercial)

58.255-000

CENTRO

XXXXXXXXXXXXX

4877
UF

MUNICÍPIO

I PB

BELÉM

declara,sob as penas da lei. não estar Impedido de exercer atividade empresária, que nâo possui

outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBADESCRIÇÃO DO EVENTO
COOIGO DO ATO

CÔOICO DO evento

descrição 00 ATO

AITERACAO

021

002
CÓDIGO DO EVENTO

CÚDICO OO evento

descrição DO EVENTO

ALTERAÇÃO DE DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
descrição OO EVENTO
xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA StLVA - ME
NUMERO

LOGRADOURO {rua.ev. etc)

2020
5C5I55T$üTyTOnpnr

RUA FEUCIANO PEDROSA
BAiRRO/OiSTRITO

COMPLEMENTO

CEP

[\Ho da junta Ccmorcuit)

58.255-üOO

CENTRO

XXXXXXXXXXXXX

4877

CORREIO ELCTRONICO(E MAIL)

MU^PCIPtO

I PB I BRASIL

BELÉM

XXXXXXXXXXXXX

VALOR 00 CAPITAL •Ipof extenso)

VALOR DO CAPITAL-RS

DEZ MIL REAIS

10.000,00
COOIGO OE ATIVIDADE

descrição do objeto

ECONÔMICA
(cnae)

RESTAURANTES E SIMILARES.

AUvtdede Piiitcipet

5611201
Altvkdede secuntfSM

5611202

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS.

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ. XXXXXXXXXX

5620102
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx

numero OE INSCRIÇÃO NO CNPJ

DATA OE INÍCCO DAS ATIVIOAOLS

uso OA JUNTA COMERCIAL

UF

TRANSFERENCIA 0£ SEDE OU 0€ FILIAL DE OUTRA UF

dependente de _

NIRE ANTERIOR

08880421000166

14/06/2007
ASSINATURA DA FiRMA PELO EMPRESÁRIO

AUTORIZAÇÃO

XX

XXXXXXXXXXXXX

rn

GOVERNAMENTAL

,

'J-nâo

ou pelo representanio/aseUtenic/paranltt)

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

DATA DA ASSINATURA

r\

24/07/2012

f\rtan Ilk<Là

n/x—C^rs.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

AUTENTICAÇÃO

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CEUTiriÇO O CEGISTRO EM 03/08/2012 SOB N° 20120749912

UIVE-SE

Protocolo: 1-2t074991-2. DE 31/07/20;>2
; iTmprâaa:2S-l 0104433 1
í SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA

; SILVA - ME
MARIA DE FATíMA V VENANCK)

secretaria gerai.

y^}

O ORIGliSTAL

(51 i iv:> •iii.c-.rnf
'j;

^

'ifi:» c CoíTióroo f-xteno'

REQUERIMENTO DE EMPRES?ARIO
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lEEi EM
• •"
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Ml_J E Í2]

Ml
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BRASILEíRA-

Casado

; ,

iCotnunhão parcial

JOS: PAULO DA SILVA

iFRANCISCA PEREIRA DA SILVA
_1

Oij.lo «í«i:;.Sgi

01/Ü3/1967

22 325 498-8

!

.>»

ssp

j(

i

SP

!

460291094 72

iRUA NUNES GUEDES
■

w! KM fí

■

256

!h/.ikí«) oisiimo

jCENTRO

(U»(J (14

Clkli«N<.t.ll)

58255-000

Írelem

PB

Ji^ra sob as penas da lei, nâo estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
O'. . esário e requer à Junta Comercial do Estado da Paraíba:
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cojiüc nof vE.Nio

mtscíticÀiMiof VI nio

CODCÜfiOLVENIO

ít.SCHICÀO IX) I VI rilfj

INSCRIÇÃO

St-VFRINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
ÍAa.NUNES GUEDES

169
I lUw

jCENTRO

58255-000
CCRRf IO t 11 1«<CN;C:r> • M.MI .

BlLLM

'

PB

10.000.00

IdEZ MIL REAIS

,

■

- : 'V . ■ ■ ■■• •

^11-2/01
5620-1/02

]

1

rr) '.ití Ji

;

RESTAURANTE E SIMILARES
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA paraíba

CERTIFICO O REGISTRO EM; 14/06/2007
SOB N°: 25101044331
Protocolo: 07/006151

D6151-3
KiÊIRA DA

,

^
-- ^

■T

-
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1096044218

PRQIBIOO PLASTIFICAR

VÃIIDA EM TODO

1096044218
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SEVEMNA MARLEIDEPEREIRA DA SILVA - MÍ
Rua Feliciano Pedrosa. 2020 - Bairro Centro-BELÉM-PB - CEP:58255.000
CNPJ:08.880.421/0001-66.

PROCURAÇÃO
Aos 16(DEZESSEIS)dias do mês de Janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito),
a empresa SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA-ME, com sede na Rua
Feliciano Pedrosa, 2020, centro , Belém/PB CEP; 58255.000. CNPJ sob o n°

08.880.421/0001-66 a Inscrição estadual n° 16.152.672-1, representada pelo sua
Propriétaria, a Sr«. SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA , Brasileira, casada,
empresária, portador do CPF n® 460.291.094-72 e da carteira de identidade n®
223254988 SSP/pb residente e domiciliada na cidade de Belém/PB. Aos Quais

conferem poderes para o SR RONDENELLY RENE MACEDO SILVA, brasileiro,
solteiro, autônomo, portador do CPF n° 090.184.014-98 e da carteira de identidade n®
3572598 2® SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Amaro Guedes, 103, Nordeste II -

Guarabira/PB, a representá-la junto aos Órgãos Públicos, sejam Federais,Estaduais,
Municipais ou Autarquias em geral em todo território

nacional com finalidade de

participar e requerer editais de concorrência. Tomadas de Preços, Pesquisa de Preços,
Carta Convite, Pregão presencial, pregão Eletrônico ou qualquer modalidade de compra
e venda, podendo para tanto no exercício do presente mandato, negociar preços, dar
lances verbais, assinar declaração de quaisquer naturezas solicitadas no Edital, assinar
termo de responsabilidade, assinar contrato de fornecimento e outros documentos caso
a outorgante seja a vencedora, entrega e solicitar cadastramento, assinar ficha

cadastral, assinar propostas de preço, entregar propostas. Rubricar documentos de
terceiros, assinar atas, transigir, desistir, enfim praticar mais todos os atos necessários

^

ao fiel cabal cumprimento do presente mandato. O presente Instrumento terá Validade
por 3(três) Meses.

SEVERINA MARLEIDE POEIRA DA SILVA
Proprietária
094-72

Sf/rSmfi
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Rua Feliciano Pedrosa, 2020 - Bairro Centro -BELÉM-PB - CEP:58255.000
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SEVERÊNA MARLEIDEPEREIRA DA SILVA Rua Feliciano Pedrosa, 2020 - Bairro Centro-BELÉM-PB- CEP:58255.OOi
CNPJ: 08.880.421/0001-66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

PREGÃO PRESENCIAL ti" 00001/2018

PROPONENTE: SEVERiNA MARLEIDEPEREtRA DA SILVA •ME
CNPJ: 08.880.421/0001-66.

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4°, Inciso VII, da Lei
10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. A", Inciso VII,

^

da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Belém, 22 de Janeiro de 2018.
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SEVERINA MARLEIDEPEREHtA DA SILVA ■
Rua Feliciano Pedrosa, 2020 - Bairro Centro- BELÉM-PB- CEP:58255.Oi
CNPJ: 08.880.421/0001-66.

m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PREGÃO PRESENCIAL N"00001/2018

PROPONENTE: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 08.880.421/0001-66.

Rondenelly Rene Macedo Silva, brasileiro solteiro, portador da Cédula de Identidade n°3572598
SSP/PB, CPF 090.184.014-98 , como representante devidamente constituído da empresa
SEVERINA MARLEIDE DA SILVA-ME , inscrita no CNPJ n° 08.880.421/0001-66, sediada no
endereço, com sede na Rua Feliciano Pedrosa , 2020 ,Bairro centro Cidade de Belém-Pb, CEP

^

58255-000, doravante denominado TEMPERO DA BONECA Esaito no CNPJ n 08.880.421/0001-66
, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n° 00001/2018, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00001/2018 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Presencial 00001/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n°
00001/2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial n° 00001/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 00001/2018 quanto a participar ou não da
referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00001/2018
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00001/2018 antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
e)que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00001/2018
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura Munidpal de Belém antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.

Belém, 22 de Janeiro de 2018.
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DECLARAÇAO

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa SEVERINA
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME, Estabelecida na Rua Feliciano Pedrosa,
N° 2020 - Centro - Belém-PB, Inscrita no CNPJ Sob o N° 08.880.421/0001-66,

está enquadrada na situação de microempresa.

Belém, 16 de janeiro de 2018

^
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Ana Lúcia Fernandes da Silva Gama
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Téc Cont CRC/PB OOSTSMM
CPF0Z7.8SO.864-22

SeivtçD Noiârtal d Registra

Maria C^des Alcc^orado de Carvalho
Bolém.PB

Rux Sotan(St Luccnt. 182 Cenau
BckfivPS CEP:Sa.2SMÚ0

fOM <83)980.7151 /99SMM7

Reconheçoafírmaconioverdadetracomsutontictdade do

ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA GAMA,

doiAf<

Belém-PB 16 de Janeiro de 2018. Em test°
Rache)Guedes de Carvalho Ramos(ORdal Subsbi
sao Dicrru.CE FISCAUZAÇSO do Tipo Nofmal B - AI»02316-VIJ6
Consulte a autentlddade em tttIs)s;//sekKSaital.(lBÍMu$.br
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CONFERE^M
O ORIGINA

0
EMPRESÁRIO

Caso: COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO
■ juntamente com a constituição
Situação: MICROEMPRESA

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba.

A Empresa SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA, estabelecida na
Rua Nunes Guedes, N® 169 - Centro - Belém - PB - CEP; 58.255-000,
representado por seu titular, declara, para os fins do art. 4° da Lei n° 9.841/99,
que:

a)se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da firma mercantil individual, no presente
exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2° da Lei no 9.841/99,
observado o disposto no § 1° do mesmo artigo;

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3°
da mesma Lei.

Belém, 05 dé jí,in|ifb ae 2007.

Assinatura: 2^
Nome do titular:

^^rÍA^RL^E PEREI^

DA SILVA

■f. . JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA paraíba

-

CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/06/2007 - -

SOB N": 20070061521
Protocolo: 07/006152-1

Empresa: 25 1 0104433 1
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JOSÉ PETRONIOQUEIRO^GADELHA
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SEVERINA MARLEiDE PEREIRA DA SILVA - ME
ARua Felidano Pedrosa, 2020• Bairro Centro- BELÉM -PB-CEP:58255.000
CNPJ: 08.880.421/0001-66.
PREFEITURA MUNIQPAL DE BELÉM

comissAo permanente de uotaçAg
PREGÃO PRESENCIAL Nt00001/2018
ABERTURA:22/01/2018 ÃS08hrs:30h
OBJETO:AqublfSet de Refèiç8ot para atender as necessidades de toda*as Secretarias e setores da AdmlnlstraçSo Munidpal atd ofim do exercfcio de 2018.

PROPOSTA COMEROAL

1

■

1

Cafi da manhã(cale,suco,frutas, pães e frios)

UND

4000

UND

13000

>

UND

5000

UND

2500

Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de carne, suco eu
refrigerante)

3

Jantar(ctucuz 1 iniiame f macoxeira,2tipos de carne e café)

4

Loncltes(ciieese Irambârguer e um refrigerante em lata de 350 mi)

MARCA:TEMPERO DA BONECA

48.000,00

R$

234.000,00

as

isjn RS

TSXnOLOO

RS

lOfiO RS

1
R$

300

1

11

1
UND

íbjoo

1

1

1

NIARCA: TEMPERO DA BONECA

Quentinha(feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de carne)

12,00

RS

1

MARCA: TEMPERO DA BONECA

5

R$

1

MARCA: TEMPERO DA BONECA
2

^0

lÃt

SUNDS IQUAríTIDAOE

ITEM

1

11
RS

1

14x00 RS

4.200^

MARCA: TEMPERO DA BONECA

1

■
TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAB

Valor total por extenso:

ProcedAnda dos produtos: TEMPERO DA BONECA
L Validade da proposta:60(Sessenta)dias;
2. Forma de entrega de SERVIÇO:Em conformidade cem o edital;
3. Prato de entrega:Em conformidade com o edital;
4.Garantia dos Servite:Em conformidade com os parâmetros do Termo do Referânda deste Edital;
6.Sedo de Administrador:SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME CPF:460.291.094-72

8. Dados Procurador: RONDENEUVRENE MACEDO SILVA CPF:090.184.014-98 RG:3572598 2VIA SSP/PB
9. Dedaramos que nos preços das RofelçSes encontram-se Induldos todos os custos diretos e Indiretos,demais encargos fiscais,comordab,frete,seguros e
deneab despesas,embalagens o quabquer outros ânus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente lldtaçSo.
la DEOAMMOS QUE A EMPRESA SEVEfONA MARIBDE PBIBRA DA StLVAME CONCORDA COM TODOScsTBWO DO EOITAL E00TERME DE REFERENCIA OO PUEGAO PRESENCIAL OOOOI/20U

Guarabíraf>22 de Jafíètrq de 2018

Representante L^

>\

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpj

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os ciados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver quaiquer divergência, providencie junti
RFB a sua atualização cadastrai.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚKERO DE[NSCRIÇAO

COMPROVANTE DE iNSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO

08^80^21/0001-66

OATADEABERTIAU

14/06/2007

CADASTRAL

MATRIZ
NCWE EMPRESARIAL

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA•ME

TtTULO DO ESlABELECItCNTD(NOAS DE FANTASIA)
TEMPERO DA BONECA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMCA PRINCIRAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMCASSECUNDARIAS
66.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

56.20-1-02 -Serviços de alimentação para eventos e recepções - bulê
CÓDIGO E descrição DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empterfrio(individual)
LOGRADOURO

NUMERO

R FEUCIANO PEDROSA

2020

CEP

BAIRROIDtSTRnO

55-255-000

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPLEMENTO

MUNClPIO
BELEM

UF

PB

TELEFONE

(83)3261-1279
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

14/06/2007

MOTIVO DE STTUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

datadasituaçAo especial

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Página; 1/1

Emitido no dia 26/12/2017 às 22:48:04(data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

1 de2

Voltar

0^

26/12/201722:^

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA -SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

SÍTUAÇAO

16.152.672-1
FIRMA ou RAZAo SOCIAL

ATIVO

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
NOMEFANTASM

TEMPERO DA BONECA
nsc.JUNTA COMERCIAL

CNPJICPF

2510104433-1

08.860.421/0001-66

NÚMERO

LOGRADOURO

2020

RFELICIANOPEDROSA
BAIRRO

COMPLEMENTO

CENTRO
UUMClPIO

CEP

58255-000

BELEM

ATIVIDADE ECONÔMICA
ICMS

DENOMMAÇAO

sei1-2/01

RESTAURANTES E SIMILARES

PRBICIPAL

OENOdONAÇAO

5611-2/01

RESTAURANTES E SIMILARES

secundário

oenompiacAo

5620-1/02

SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE

5611-2/02

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIAUZADOS EM SERVIR BEBIDAS

NATUREZA JUROICA

COO.NATUREZA JURÍDICA

EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)

2135

TIPO OE ESTABEIECNENTO

TPODEUNDAOE

MATRIZ

JNIDADE PRODUTIVA

FORMA DE ATUAÇAO
ESTABELECIMENTO FOCO
MCUOCATMOAOe

REGIME DE RECOINMENTO

06/08/2007

SIMPLES NACIONAL

CPF

RESPONSÁVEL LEGAL

460291.094-72

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
REPARTIÇÃO FISCAL

VALIOAOE

SUBGERÊNCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GERÊNUA

26/06/2018
datadeemissAo

CONTROLE

26/12/2017 21:52:31

201712262152318374

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

va

<?■
o.

0'

Minislénc. do Desenvolvimenlo. Inclúslna e Comércio Exíenor

REQUERIMENTO

SôCíôtaria de Comércio e Serviços

^Folhas 1/1

Departamento Nacionat de Registro do Comércio
NÚMEKO OE IDENIIFICACAO OO «EClsmO DE EMI>RESA - KIHE OA SEDE

25101044331

IMiRE OA FlUAL lp»ooneh»i »«iienlo k* «Io referente a rirtojjiicteifrtai-g
xxxxxxxxxxxxx
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\
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SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
ICSTAOO CIVtL
NACKWAUDAOE

BRASILEIRA

IRCCiMe r>f BENSftecasado)

I

DIVORCIADO

XXXXXXXXXXXXX

FitHO O^pai)

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

JOSE PAULO DA SILVA

Ôtttte emissor

IDENTIDADE (número)

NASCIDO EM (data da (latclmanio)

I SSP

22.326.498-8

01/03/1967

CPPfnúmero)

UF

SP

460.291.094-72

EMANCIPADO POfi(fOTOU de onuncipacdo • soinento no caso dc menor)
XXXXXXXXXXXXX
NUMERO

DOMICILIADO NA (LOGKAOOURO •rua, av.oic)

256

RUA NUNES GUEDES
58.255-000

CENTRO

XXXXXXXXXXXXX

CCOIGO00 MUtIlCiRlO(Uso da

ÇEP

BAIRRO/DISTRITO

COMPLEMENTO

{uota Comercial)
4877

PB

BELÉM
declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer

possui

de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBAdescrição OO EVENTO

outro registro t

CÔDICO 00 EVENTO

CfSCRICAO do Ato

CÓCIOO DO ATO

Al TFRACÃO

021

002

cOOlCO OO EVf NTU

oescriçAo do cvenio

CUOIOOOOeVENtO

ALTERAÇÃO DE DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
DESCRIÇÃO OO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
NOVE empresarial

_

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
LOCRAOOURO(fuj.m. OKI

2020

RUA FELICIANO PEDROSA

ÍÜ50 da junta Coirwrr.iat)

58,255-000

CENTRO

XXXXXXXXXXXXX

JCôbtôó 60 município

CEP

OAIRROIDISTRITO

COMPLELIENIO

4877

CORREIO El rTROMCO lE MAILI
município

I PB I BRASIL

BELÉM

XXXXXXXXXXXXX

VALOR 00 CAPITAL - IpM oxtenjo)

VALOR 00 CAPITAL-Rt

DEZ MIL REAIS

10.000.00
COD1GO DE ATtVlOAOE

OESCRIÇAO OO OBJETO

ECONÒNPCA
(cnae)

RESTAURANTES E SIMILARES.

AtmdadQ Pnnctpa:

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS.

5611201

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ. XXXXXXXXXX

Aliviosde secundaria

5611202

5620102
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
NUMERO OE INSCRIÇÃO NO C.NPJ

DATA DE IMCtO 0A3 AirvIOADCS

USO OA JUNTA COMERCIAL

TRANSFERENCIA OE SEDE OU OE FILIAL DE OUTRA UF
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA ■ ME
CNPJ: 08.880.421/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAÜ) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN,este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sodals previstas
nas alíneas'a' a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n"8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfri.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:18 do dia 03/08/2017 <hora e data de Bras[|la>.
Válida até 30/01/2018.

Código de controle da certidão: 9C1C.7719.00A1.E9A1
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CNPJ: 08.928.517/0001-57

RUA FLÁVIO RIBEIRO, N» 74 CENTRO BELÉM-PB CEP:58225-000
FONE:(83) 3261-2425

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NUMERO DA CERTIDÃO

DATA DE EMISSÃO

VALIDADE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

001967

10/01/2016

90 DIAS

030/3

DADOS DO REQUERENTE
ÜPh/CNPJ

Nome/Razão Social

08.880.421/0001-86

SEVERÍNA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA

tnaereço:

Numero:

FELICIANO PEDROSA

2020

CENTRO

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes
desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, Inscritos ou não em Dívida Ativa,
até a presente data, para o requerente acima.
FINALIDADE
LICITAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser
posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E

^QUAISQUER ORGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DESTA
BELÉM 10 de janeiro de 2018

for

P

m]

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.
Emitido porjuliana

CONFERE COM
O ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

C^Fislf
&

CERTIDÃO
Emitida no dia 26/12/2017 às 21:50:48

CODIGO: A464.63D2.9573.B5FE
Nome Empresarial:
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA

Endereço:

Número:

FELICIANG PEDROSA

2020

Complemento:

Bairro:

Município:

CEP:

CENTRO

BELEM

58255-000

Inscr. Estadual:

Situação Cadastral:

CNPJ/CPF:

16.152.672-1

ATIVO

08.880.421/0001-66

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação

REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página viAVW.receita.pb.gov.br.

A

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Qj

.21/01/2018 https;//www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprtmirPapel.asp?VARPessoaMatríz=14621026&VARPessoa=14621026&VARUf...

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

O8880421/0001-66

Razão Social:
severina marleide pereira da silva
Nome Fantasia: tempero da boneca

Endereço:

RUA rua feudano pedrosa 2020 prédio / centro / selem / pb / 58255-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade: 15/01/2018 a 13/02/2018

Certificação Número: 2018011514152477671413

Informação obtida em 21/01/2018, às 23:38:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cíf/Cíf/FgeCFSImprlinlrPapel.aBp7VARPessoaMalr1z=14621026&VARPessoa=14621026&VARUf=PB&V...
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PODER judiciar:O

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.880.421/0001-66
Certidão n°: 142427932/2017

Expedição: 26/12/2017, às 22:55:42
Validade: 23/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

que

SEVERINA

MARLEIDE

PEREIRA

DA

SILVA

-

ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
08.880.421/0001-66, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho

e estão atualizados

até

2 (dois)

dias

anteriores á data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

^

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(S/

«vane/i/c

SEVERÊNA MARLEtDEPEREIRA DA SILVA Rua Feliciano Pedrosa, 2020- Bairro Centro- BELÉM-PB- CEP:58255.Oi
CNPJ:08.880.421/0001-66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PREGÃO PRESENCIAL N» 00001/2018

PROPONENTE: SEVERÊNA BHARLEÊDE PEREIRA DA SÊLVA
CNPJ: 08.880.421/0001-66.

ME

DECLARAÇÃO
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federai, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho notumo, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na
presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federai, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente
instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Belém, 22 de Janeiro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÀRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES

Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa(PB)
Telefone:(83)3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação
ativos nos cartórios comuns e/ou especiaiizados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta
contra:

GNPJ: 08.880.421/0001-66
Razão Social: SEVERiNA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
Nome Fantasia: TEMPERO DA BONECA

Certidão emitida às 21:59 de 26/12/2017.
Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da intemet, com base na Resoiução n" 17/2010, da Presidência do TJPB
e na Resolução n° 121/2010 do CNJ.

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado peio próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser
conferida pelo interessado confrontando com o documento originai (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante,ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http://app.tjpb.jus.br/certo/vaiidarcertidao e insira o código de
validação: +3Qch3my. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

4

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Belém

FIslP O-yi

Secretaria de Administração
ATESTADO DE CAPACmADE

Atestamos, a pedido da interessada e para fíns de comprovação, aptidão de
desempenho e atestado de execução,que a empresa SEVERINA MARLEIDE PEREIRA
DA SILVA- ME inscrita no CNPJ sob o n° 08.880.421/0001-66, localizado na rua

FELICIANO PEDROSA, N« 2020, CENTRO, BELÉM- PB, forneceu serviços de
refeições no ano de 2017, para PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, CNPJ n®
08.928.517/0001-57, localizada na Rua Flávio Ribeiro, n® 74,Centro, Belém -PB.
Não havendo fetos supemientes que desabonem sua conduta técnica e comercial

dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com suas

^

obrigações,não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtose quanto
a liberação da garantia contratualjunto à instituição financeira até a presente data, este é
o atestado.

Belém- PB, 16 dejaneiro de 2018.

Secretário de Administração
Prefeitura Munic ipal de Belém - PB
Maurício R. de Lima
Secretário de Administração
Port. 003/2017

4/
/V

CONFERE COB/!
O ORIGINAL

PROPOSTA ATUALIZADA
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N"00001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

OBJETO; Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.
PROPONENTE: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
CNPJ n" 08.880.421/0001-66

R FELICIANO PEDROSA,2020
CENTRO - BELEM - PB - 58255-000

Prezados Senhores,

Considerada a proposta apresentada, ocorrências e observações eventualmente apontadas durante o processo
llcitatório, bem como os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final do referido certame - Pregão
Presencial n° 00001/2018 -, produziu-se o seguinte resultado que representa a proposta Inicial devidamente
atualizada:

CÓDIGO
1
2
3

4

DISCRIMINAÇÃO
Café da manhã (café, suco, frutas, pães e frios)
Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de
carne, suco ou refrigerante)
Jantar (cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos de carne
e café)

Und
Und

13000:

Und

5000

13,00

65.000,00

Lanches (cheese hambúrguer e um refrigerante em;

Und

2500

7,50

18.750,00

lata de 350 ml)
5

P^TOTAL

UNIDADE QUANTIDADEP.UNITARIO
4000

|

Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos

10,30

41.200,00

16,50| 214.500,00

I

Und

300

12,00

3.600,00

de carne)
Total: 343.050,00

Belém - PB,22 de Janeiro de 2018.
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08.880.4^/^001-66
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação

acima indicada, que objetiva: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e
setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018. Foi dada a devida publicidade ao certame, em

observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do
Órgão Realizador do Certame - 04/01/2018; Diário Oficial do Estado - 05/01/2018; Jornal A União - 05/01/2018.
Licitante cadastrado neste processo: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 08.880.421/000166. Às 08h45min do dia 22/01/2018. reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n'01/2018

de 02/01/2018, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MÁRIA JOSÉ GRIGÓRIO
CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; JULIANA COSTA SILVA - Membro da equipe de apoio; LARISSA
NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - Representante:
Rondenelly Rene Macedo Silva (Procurador). Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e
os documentos de habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o

qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou
proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o
registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do licitante, de acordo
com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente deu-se

continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os
respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente
rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances
verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o

processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte
resultado: Licitante vencedor e respectivo vaior total da contratação: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA
SILVA - ME - Valor: R$ 343.050,00. Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem
como o resultado do certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração,

que fica fazendo parte integ/ante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma
observação foi feita. Considej^ções do Pregoeiro: Conforme o Edital, foi dada uma tolerância de 15 (quinze)
minutos para o iniiio iJa se^o. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e
achada conforme./raijaeviçfáÍTi^te assinada.

5EBAgriA0 ALVES

ill,f.. PX
'JULIANA COSTA SILV/

R WAM

REIRA DA SILVA-ME

MAlíilA JOSE GRIGORIO CAVALCANTE

^rcovxryao..
LARISSA NAYARA AtMEIDA GOUVEIA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018

Histórico da Ata dos trabaihos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva;

Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração
Municipal até o fim do exercício de 2018.
1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e
os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais -,
produziu-se o seguinte quadro:
- SEVERiNA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME.
itens: 1-2-3-4-5; Valor: R$ 386.200,00.
2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

1

Valor

CPF/CNPJ
Participantes
Café da manhã {café, suco, fruias, pães e frios)
08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

08.88Ó.4217o001-66 jSEVERINA MÁRLEiDE PEREIRÁ DA SILVA - ME
08.88Ò421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DÁ SILVA - ME
Õ8.880.42Í/Ò001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DÁ SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERiNA MÁRLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
- Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de carne, suco ou refrigerante)
o' 08.880.421/0001-66 SEVERINA MÁRLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

08.880.421/0001-66 SEVERINA MÁRLEIDE PEREIRA DA SILVA ■

ME

08.880.421/0001-66 SEVERiNA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA- ME
08.880.421/0001-66 SEVERiNA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA • ME

12,00
11,00
10,50
10,40

10,30
18,00
17,50
17,00
16,90
16,50

- Jantar(cuzcuz I inhame / macaxeira, 2 tipos de carne e café)
O 08.880.421/0001-66 SEVERiNA
08.880.421/0001-66 SEVERINA
08.880.421/0001-66 SEVERINA
08.880.421/0001-66 SEVERINA
08.880.421/0001-66 SEVERINA
08.880.421/0001-66 SEVERINA

MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

15,00
14,90
14,50
14,00
13,50
13,00

- Lanches(cheese hambúrguer e um refrigerante em lata de 350 ml)

o; 08.880^421/0001-66 SEVERINA MÁRLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERiNA MÁRLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50

- Quentinha (feijão, arroz, macarrão,salada e 2 tipos de cariic)

O, 08.880.421/0001-66 SEVERINÁ MARLEIDE PEREIRA DASILVA ■

14,00

^7 4/

1

08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

2 08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
3. 08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME
4

08.880.421/0001-66 SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
4.1 - Valor:

- Não há registro.
4.2 - Quantidade:

- Não há registro.
5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:
Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:

- SEVERINA MARLEIDEiPEREIp)\ DA SILVA - ME.
Itens: 1-2-3-4-5.

Valor: R$ 343.050,(^0.

// /

^BASTl/p ALVES

ftJk
JULIANA COSTA SILVA

4

SEVERINA MARLEIDE PER0RA DA SILVA - ME

MARIA JOSeORlGÔRIG CAVALCANTE

-P/OoL>ouy:»Q- 'Y\o-iagx>oCk

(^<aiUJL3ejLi&^

LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA

iSFIsN» O-^Go,
■SpL:

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

Situação Iniciai das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.
Participantes
'1 - Café da manhã {café, suco, frutas, pães e frios)

VI. U nit.

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

Class.

Poro.

Obs.

12,00

1

0,00% LV

18,00

1

0,00% LV

15,00

1

0,00% LV

10,00

1

0,00% LV

14,00

1

0,00% LV

2 - Almoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de cariie, st::; ■ ou refrigerante)
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA- ME

3 - Jantar (cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos de carne e café)
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

4 - Lanches (cheese hambúrguer e um refrigerante em lata de 35ü ml)
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

5 - Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de r one<
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 22 de Janeiro de 2018

ÉPASTIAO ALVES

MÂRIA JOSÉ ©RIGORIÕ CAVALCANTE

UI||ANA C(

JUWANA COSTA SILVA

LARISSA NAYARA'ALM&t>A GOUVEIA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS - MAPA DE APURAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N"00001/2018

Participantes
1 - Café da manhã (café, suco,frutas, pães e frios)

Unid.

Quant.

VI. Unit.

VI. Total

SEVEMÂ MARLEÍDE PEREIRA DA SILVA- ME
Und
4000
10,30
2 - Aimoçq (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de carne, suco ou refrigerante)
SEVERINA lyiARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

Und

13000

Class. Obs.

41.200,00

1

16,50

214.500,00

1

13,00

65.000,00

1

7,50

18.750,00

1

12,00

3.600,00

1

3 - Jantar(cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos de carne e café)
SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

Und

5000

4 - Lanches(cheese hambúrguer e um refrigerante em iaía Co 3: rn!}

SEVERINAjyiARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

Und

2500

5 - Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de carne)

SEVERÍNA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME

Und

300

Belém - PB,22 de Janeiro de 2018
RESULTADO FINAL:

- SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME.
Itens: 1-2-3-4-5.

L^UISíSEBASTrAO ALVES

Valor: R$ 343.050,00.

MARIA JOSC GRI

CAVALCANTE

M
JULM^NA COSTA SILVA

LARISSA NAYARA
/ARA ALMEI0A GOUVEIA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018
OBJETO: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2018

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas através da Portaria n° 01/2018, de 02/01/2018, e observadas as disposições 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 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n® 00001/2018, que objetiva: Aquisições de

Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim
do exercício de 2018; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
•SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME.
08.880.421/0001-66.

Valor: R$ 343.050,00.

Belém - PB,23 de Janeiro de 2018.

^smo ALVES

^VegoeiraOficial

m

FlsN»(0^

1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018

1.0 - DO OBJETIVO:

Tem o presente relatório o objetivo de descrever os procedimentos do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
encarregada de atuar no processo licitatório acima indicado, que objetiva: Aquisições de Refeições para atender
as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercido de 2018.
2.0 - DA PUBLICIDADE:

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio
de divulgação:

Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 04/01/2018;
Diário Oficial do Estado - 05/01/2018;
Jornal A União - 05/01/2018.
3.0 - DOS INTERESSADOS:

Licitante cadastrado neste processo: SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME.
4.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

No dia e hora marcados foram recebidos os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos

interessados, abrindo-se em seguida os envelopes Proposta de Preços. Licitantes qualificados a participar do
cGrtdnriG*

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME.

Analisadas as propostas apresentadas o Pregoeiro informou: Todos os licitantes apresentaram propostas, no
aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório.
5.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

Procedeu-se o registro dos preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas e a convocação dos
licitantes, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação de lances.
Posteriormente iniciou-se a fase em que foram efetuados e devidamente registrados, os respectivos lances
verbais.

6.0 - DA HABILITAÇÃO:
Após a divulgação do resultado da fase de lances verbais foram abertos os envelopes contendo a documentação
de habilitação. Analisados os elementos apresentados e as exigências constantes do instrumento convocatório
correspondente, o Pregoeiro informou: Todos os licitantes melhores colocados na fase de lances verbais foram
habilitados.

7.0 - DA CONCLUSÃO:

Considerando os valores ofertados por cada proponente, as observações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convocatório, chegou-se a conclusão de que a proposta do licitante abaixo

relacionado, apresenta-se vantajosa para a Administração. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da
contratação:

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - Valor: R$ 343.050,00.

Salienta-se que os valores unitários constantes das propostas apresentadas, bem como o result^ ' do certame®
com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração. . _
__

parte integrante deste relatório, independente de transcrição. Face ao exposto, este Pregoeiro su^i^ a Senhbr^^
Prefeita, a homologação da presente licitação em favor do referido proponente.

vy
<gPL:

É o relatório.

Belém - PB,23 de Janeiro de 2018.

lAO ALVES

'regoei

Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
^ane/í4,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Assessoria Jurídica
Parecer Jurídico n® 0011/2018

REQUERENTE:

MUNICÍPIO

PROCESSO

DE

BELÉM/PB.

ADMINISTRATIVO

N®

180104PP00001.

ASSUNTO:
PREGÃO
PRESENCIAL
N®
00001/2018. ORIGEM. EDITAL. CONTRATO.

ANÁLISE.

PARECER

JURÍDICO

PELA

LEGALIDADE.
ADJUDICAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO - Objeto - Aquisições de
Refeições para atender as necessidades de
todas as Secretarias e setores do
Administração Municipal até o fim do
exercício financeiro de 2018.

PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO

Concluída a sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório

foi encomintiodo a esto assessoria jurídica para emissão de parecer juridico final.

^ assessoria
. .jurídica,
. . em atendimento
porém, é necessário
frisarúnico
que,do
emart.momento
esto
ao parágrafo
38, da Leianterior,
n® 8.666/93,

examinou e aprovou as minutas do edital e contrato, bem como considerou regular o
procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio
de tis. 21/11, do caderno processual.

Ademais, restou constatado nos autos a disponibilidade

orçamentária para a execução do objeto da contratação fl. 17, e posteriormente foro
autorizado pela Preteita Constitucional, a realização do procedimento licitatório fl. 18.
Após o confecção do Parecer Jurídico, a comissão de licitação,

através do seu Pregoeiro e suo equipe deu início à fase externa do certame (art. 4° I o

IV da Lei n® 10.520/02) e providenciou a publicação do edital, convocando os

interessados a apresentarem suas propostas. Salienta-se que entre a publicação e a

ESTADO DA PARAÍBA

^ane/í*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Assessoria Jurídica

abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (ort 4» V
da Lei n® 10.520/2002).

^, v

^ Licitação em tela seguiu o rito normal, conforme previsto na lei
editalicia.

Após análise completa do Pregão Presencial, verifica-se que o

procedimento licitatório cumpriu todas as etapas da fase externa prevista no artigo 4®
da Lei n° 10.520/2002. Mormente quanto aos incisos VII, Vlll, IX, XI e XV.
CONCLUSÃO

lugar, cumpre ressaltar que o Parecer Jurídico possui

corater meramente opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão de atos e
processos administrativos.

Preceitua a lei, que alguns atos administrativos devem ser

precedidos de parecer para sua prática, sendo este o pressuposto/requisito do ato,
fato que obriga o administrador a solicitá-lo, chamado de parecer obrigatório.
Neste caso, a obrigatoriedade a que o administrador público está

vinculado, não é a da conclusão ou resultado final sugerido pelo parecerista, mas da

obrigação de ter que solicitá-lo por determinação legal, podendo, inclusive, agir de
forma contrária a sugerida pelo prolator.

^ Expondo a respeito Carvalho Filho (2016, p. 143) leciona que o
parecer obrigatório "é emitido por determinação de órgão ativo ou de controle, em

virtude de preceito normativo que prescreve a sua soiicitação, como preliminar à
emanação do ato que lhe é próprio".

Assim, conforme exposição doutrinária, vislumbra-se, limpidamente,

que a obrigação a que o administrador está vinculado por determinação normativo!
e a de requerer o parecer. Mas isso não significa que ele deve decidir de acordo com
as conclusões opinadas pelo parecerista, podendo agir de forma diversa, desde que
motive sua decisão.

reforça-se que o presente Parecer é meramente opinativo,

nao vinculando a decisão do Administrador no presente caso.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Assessorla Jurídica
Por tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis

n° 10.520/2002, o Decreto Municipal n° 31/2015, e, subsidiariamente, a Lei Federal n°
8.666/1993, é o nosso parecer no sentido de que devo se dá prosseguimento ao
processo, adjudicando, homologando-o e efetivando a contratação do licitante
vencedor.

É O PARECER.

Este é nosso entendimento, salvo meltior Juízo.

Assessorla Jurídica da Prefeitura Municipal de Belém, Estado da
Paraíba, em 24 de janeiro de 2018.

Adils

is da Costa

iria Jurídica
i/PB - 18.400

m

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Belém - PB, 24 de Janeiro de 2018.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n° 00001/2018, que objetiva:
Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da Administração
Municipal até o fim do exercido de 2018; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os
quais apontam como proponente vencedor:
- SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA ■ ME.
08.880.421/0001-66.

Valor: R$ 343.050,00.

Publique-se e cumpra-se.

RENATA GHRISTIN

FREITAS DE SC UZA LIMA BARBOSA
Prefeita

FlsffO^S
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N" 00001/2018
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
Presencial n° 00001/2018, que objetiva: Aquisições de Refeições para
atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da

Administração Municipal até o fim do exercício de 2018; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINA
MARLEiOE PEREIRA DA SILVA - ME - R$ 343.050,00. Belém - PB, 24
de Janeiro de 2018.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita.

ZC? ^

DIÁRIO OFICIAL

:£PU^

Imprensa>Qflcial do Município de Belém, Paraíba
Crí'ã9(0~peI%^^tí>Municipal n." 067/93,dc 25 dc Agosto dc 1993
Ano XXVI

■1"'

/

/

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N» 00001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

Nos termos do relatório llnat apresentado pelo Pregoeiro Oficiai e^
observado parecer da /^sessoria Jurídica, referente ao Pregão
Presencial n* 00001/2018, que objetiva; Aquisições de Refeições para
atender as necessidades da todas as Secretarias e setores da

Administração Municipal atè o fim do exercício de 2018; HOMOLOGO o
correspondente procedimento iicitatório em favor de; SEVERINA
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050.00. Belém - PB. 24
de Janeiro de 2018.

exercício de 2018. FUNDAMENTO LEGAL; Pregão Presencial n"

00001/2018. DOTAÇÃO; RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS /
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2018 Elemento

de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA; até o Final

do exercido financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES; Prefeitura

Municipal de Belém e; CT N' 00018/2018 - 24.01.18 • SEVERINA

/

RENATA CHRiSTINNE FREITAS DE SOUZA UiWA BARBOSA
Prefeita.

\

OBJETO; Aquisições de Refeições para atender as necessidades de
todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do

,

MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

João Pessoa-Terça-feira,30 de Janeiro de 2018

78

"Síú

dc Agricull. c Meio Ainbicnic 20 5420010 2018 Manuleiiçdo do Scc. de Agricultura c Meio Anibieiite
000208 3390.30 990000 Miileriai dc Consumo 07.007 Fundo Municipal dc Saúde 10 301 0007 2022
•Manter o Programa de Saúde Bucal 000238 3390.30 990002 Material de Consumo 10 301 0007 2023
Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. dc Saúde 000252 3390.30 99 0002 Material dc Consumo
10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF000264 3390.30990014 Material de Consumo 10
301 0007 2025 Desenvolver as Atividades do PACS 000278 3390.30 990014 Material de Consumo 10
301 0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 000290 3390.30 99 0014 Mateiial de Consumo 10
301 0007 2031 Manutenção das Atividades com NASF000337 3390.3099 0014 Material de Consumo
10 305 0007 2030 Vigilância em Saúde 000319 3390.30 99 0002 Material de Consumo 08.008 Fundo

Municipal de Assistência Social 0$ 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assist. Social 0003813390.30
990000 Material de Consumo 08 244 0009 2037 Programa Primeira tnlâncía no SUAS - Criança Feliz
000403 3390.3099 0029 Material de Consumo 08 244 0009 2039 Aprimoramento da Gestão do SUAS
- IGD SUAS 000431 3390.30 99 0000 Material de Consumo. VIGI-.NCIA: 12(doze) meses. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal dc Santa Cecília e: CT N"00007/2018 - 25.01.18 - SANTA

CECiLIA combustíveis LTDA - RS 394.500,00;CT N'00008/2018 - 25.01.18- SANTA CECÍLIA
COMBUSTÍVEIS LTDA • RS 227.475,00; CT N» 00009/2018 - 25.01.18 - SANTA CECÍLIA COM
BUSTÍVEIS LTDA - RS 136.275,00.

S.1o João do Tigre - PB, 11 de Janciro2018
JOSÉ .MAUCÉLIO BARBOSA
Prefeito Constitucional,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AD.MINISTRAÇÃO

FATRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO n" 032-2017
PREGÃO PRESENCIA L N-032/2017

O Prefeito do Município de São João do Tigre, através do seu Pregoeiro Oficial, dc acoido com a,
atribuições que llie foram conferidas, cm confonníd.vdc com o resultado do pregão ab,aixo relacionado e
devidamente lioiiiologado. /tf;.SW/.l7;', nos tennos da Lei Federal n". 10.520 02, Lei Complementar Federal
11°. 123/2006 e a Lei n°. 8.666/93, toma público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
do PREGÃO PRESENCIALN": 032/2017 PROCESSOADMIMSTRATIVO:059/2017 OBlETOr
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM PR ES.V

PARAAS LOCAÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORl-

Prefeitura Municipal
|

ZAÇ-\0, GERADOR, PALCO, GRIDE, BANil AIROS QUÍMICOS, GRADE DE FECIIAMEN TO
DECONTENÇÃOEOUTROS, PAR/SAS FESTIVIDADES DESTAMUNICIPALIDADENOANO
DE 2018. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA:
12 de Janeiro de 2018. EMPRESA VENCEDORsV: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP,

■.

de Belém

711,550,00 (Sctcccntos e onze mil qulnltcnlos e cinqüenta reais), de acorda com o tcnno dc lionio-

logação cm anexo ao processo. Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o res|>ectivo
Coittrato Administrativo e a extração dos respectivos enipenlios de despesas pelo setor competente

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 17.886.274/0001-22, do qual
se sagrou vencedora com o valor total de RS 711,550,00 (Setecentos eonze mil quinhentos e cinqüenta
reais), dc acordo com a ata de registro de preços era anexo ao referido processo. A Ata de Registro de
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÊ.M

Preços está publicada na integra no Diário Municipal de São Juão do Tigre.
São João do Tigre - PB. 12 dc'Janeiro dc JtilX
JOSÉ 5IAUCÉLIO BARBOSA

iiomologaçAo
PREGÃO PRESENOAL N-00001/2018

Prefeito Constituciunal.

-os termos do relatúrio llnal apiesentado pelo Pregoeiro Oficial e obsen-ado parecer da Assessoria Jurí
dica, referente ao Pitgâo Presencial a' 00001/2018, que objetiva: Aquisiç&es de RefeiçOes para atender
as ttecessidades de todas as Secretarias c setores da Administração Mimicipal ate o fim do exercício dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

2018; HOMOLOGO o correspondente procedimento licilatârio em favor de: SEVERINA MARLEIDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO
.Confonne publicado no Diário Oficial do listado da Paraíba - DOE, Edição de Nr 16.543, do dia 24 de

PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050,00.
Bciêtn - PB, 24 de Janeiro de 2018.

RENATA CIIUISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

iJaneiro de 2018, pagina 41, Onde se lê "PREGÃO PRESENCIAL N*005/20l8", leia se Onde se lê
"PREGÃO PRESENCIAL N" <104/2018", o qual o objeto é .Sistema ile Renistni de Prectw nnrn n
/ tvtnllinl Frct,imento e I .ncacão de Veiciilns e Miitoeieleins. nara atender ns nercasidndes tia Preíei/ liirn Miinidnal tlpSãnJrrân ilnTinre.njmianeceiuln inalteradas as demais clausulas do presente edital
São João do Tigre, 24 de Janeiro de 2018
ZENON FLORÉNCIO LI.MA

PREFEITURAS MUNICIPAL DE BELÉiM

Pregoeiro

IIO.MOLOGAOSO

LEGAO PRESENCIALiV 00002/2018

Nos termos do relatório final apiesviuado |l«!lu PiLgoeiro Gficial-oobscujiItT^ãrccer da Assessoria Ju-

ndica, referente ao Pie^o Presencial n''00002/20l8. que objetiva: Aquisições de Gêneros Alimentícios
para atender a Secretaria Municipal de Educação de Belêni, bem conto também os Fundos Municipais de
Saúde e Assistência Social do Município atê o fim do exercício de 2018; I lOMOLOGOo correspondente
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ ANTONIO FILHO - ME - RS 619.500,55.
Belém - PB, 29 de Janeiro de 2018

RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

EXTRATQ
PREFEITUR,\ MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: SIS1'EMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARAAS LOCAÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMEN^IOS DE ILUMINAÇÃO,
SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, GRIDE, BANIIAIROS QUÍMICOS, GRADE DE FE
CHAMENTO DE CONTENÇÃO E OUTROS, PARAAS FESTIVIDADES DESTA MUNICIPA
LIDADE .\0 ANO DE 2018. FUNDAMEN70 LEGAL: nos termos da Lei Federal n°. 10 520/02 Lei
Conipicnteutar Federal n". 123/2006 e a Lei n°. 8 666/93 - ALTERADA - PROCESSO LICTIATÔRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRaXTO

t jlS^O: AquisíçAes de Refeições para atender as necessidades de todas as Secretarias e setores da
A
istraçâo Municipal atê o fim do exercício de 2018. FUNDA.MENTO LEGAL: Pregão Presencial

n*tm00l/20l8. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/ PROGRAMAS/OUTROS Dotação consignada

no orçamento vigente 2018 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: atê

o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTR.ATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e:
C T N-00018/2018 - 24.01.18 - SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050,00

N°. 059/2017, Pregão Presencial n*. 032/2017 DOT AÇÃO: 08,000-04.122.2012.2044-33,90,39.
VIG t.\CIA: Do presente coittrato tem vigência será dc 12 (doze) meies a contar da daude assinatura do
contrato. PAR 1 ES CO.VTRATANTES: Prefeitura Mmiicipal dc Sáo João do Tigre - PB/Josc .Maucêlio

Barbosa e a empresa DE.NISE MOURA DO NASCIME.NTO- EPP, pessoa jurídica rledireito privado
dcvirlaniciite inscrita no CNPJ sob o n* 17.886.274/0001-22, do qual se sagrou vencedora confonne
tenno de homologação ane.\o ao processo, com o valor total de RS 711.550,00 (Setecentos e onze mil
quinhentas e cinqüenta reais) - Contrato Administrativo n° PC 059.01/2017/CPL-

RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

São João do Tigre - PB. 12 dc Janeiro de 20i8.
JOSÈfilAUCELIO BARBOS.A

PREFEITA

PREFEI TO CONSTITUCIONAL.

Prefeitura Municipal

de São João do Tigre

I

I"

Prefeitura Municipal

|

de Patos

■
LiCiTÃÇOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PER.MANENTE DE LICITAÇÃO

HOAIOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N-. 032/2017/P.MSJT

AVISO DE CANCEI.AME.VTO DE LICITAÇÃO

Nos temtos do relatório final e adotando as razões que noneaiam o julgamento do Pregoeiro Oficial.
IIO.MOLOGO o resultado do Pregão Presencial n*. 032/2017, que tem por objeto SISTE.MA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR,\ AS

LOCAÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO,
GERADOR, PALCO, GRIÜE, BAMIAIROS QUÍMICOS, GRADE DE FECHAMENTO DE

CONTENÇÃO F. OUTROS, PAILA AS FESTIVIDADES DES1°A MUNICIPALIDADE NO ANO
DE 2018, dc fonna parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre, confonne
tcnno dc adjudicação, cm favor da seguinte empresa: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP

(DNA PRODUÇÕES), pessoa jurídica de direito priv.ido, inscrita CNPJ n" 17.886.274/0001-22, do

qual se sagrou vencedora confonne tenno de honiologação ane.xo ao processo, com o valor total de RS

PROCESSO AD.MIMSTRATIVO 008/2018

PREGÃO PRESENCIALN". 01.003/2018

O .MU.NTCÍPIO DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal dc

n° 8,666,. 93 ç alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, por inicniicdin
do seu PREGOEI110 OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, toma público c a quem interessa, que o Pregão

que seria realizado no dia 31 dc Janeiro de 2018. ái 09li.00miii (Nove Horas), fica rANt"Èl .Atl(> cni
razão de allcração no instrumento convocalõtio (Edital)
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CO.M MOTORISTAS PARA AS ROTAS DE TRANS
PORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECE-SSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO município de PATOS.

INFORMAÇÕES: Os inlcrcssados poderão obter o Edital, no Centro Admiiiisiralivo Adcrbal Marlini
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL W 00001/2018

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia do termo de Homologação correspondente ao processo
licitatório modalidade Pregão Presencial n° 00001/2018, foi devidamente afixada no Quadro de Divulgação deste

Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Belém - PB,24 de Janeiro de 2018.

MAURÍCIO

Maurício RMe Lima

Secretário de AdAinjstração
Poit. 003/2"

«voaney;-

FIsN»09o

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2018

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia do termo de Homologação correspondente ao processo
licitatório modalidade Pregão Presencial n" 00001/2018, foi devidamente afixada no Quadro de Divulgação deste

Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Belém - PB, 24 de Janeiro de 2018.

ÍÂO ALVES

'Pregoeiro Oficial

««vane/7/

L

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N": 00018/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - M^
PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal Belém - Rua F^

74 - Centro - Belém - PB. CNPJ n» 08.928.517/0001-57. neste ato representada pela Prefeita
Freitas de Souza Lima Barbosa. Brasileira. Casada, residente e domiciliada

Centro - Belém - PB. CPF n' 716.329.644-49. doravante simplesmente CONTRATANTE e do outro laao

SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - R FELICIANO

Sifva CPF n"

CNPJ n° 08.880.421/0001-66, neste ato representado por Severina Marleide Pereira da Silva CPF

460.291.094-72, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00001/2018 processada

Federal n" 10 520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015. de 01 de Julho ae 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: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de todas as
Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2018.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento.
apresent^^^^^^
Pregão Presencial n° 00001/2018 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

0 valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 343.050.00(TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS
MIL E CINQÜENTA REAIS), assim representados:

CÓDIGO
1

2
;3

DISCRIMINAÇÃO

Café da manhã(café, suco, frutas, pães e frios)

UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIp Pv^
ünd

4006

AÍmoço (feijão, arroz, macarrão, salada, 2 tipos de Und

13000

carne, suco ou refrigerante)

_

Jantar (cuzcuz / inhame / macaxeira, 2 tipos de carne Und

5000

e café)

i4

Lanches (cheese hambúrguer e um refrigerante em

Und

2500

10,30
JT200.00
16,50 214500.00
13.00 65.000.00
7,50

18.750,00

lata de 350 ml)

5

Quentinha (feijão, arroz, macarrão, salada e 2 tipos de

Und

«^ane/j#

300

carne)

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAWIENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art 65 ^
Lei 8.666/93.

"

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 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 do Contratado.

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 2018
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

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

Fornecimento: De forma imediata, conforme autorizações da Administração Municipal
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018.
considerado da data de sua assinatura.

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

b - Proporcionar ao Contratado 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 DO CONTRATADO:
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 pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

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

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

f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o

a devida autorização expressa do Contratante:

/o

'

ísRsN'
&1
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, toda%as
condiçô^j

de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao S&trata^,
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 é 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 Arls. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB,24 de Janeiro de 2018.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

£1

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

La lJL|^

PELO

NTRATADO

1

PEREIRA DA SILVA - ME
PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Refeições para atender as necessidades de
todas as Secretarias e setores da Administração Municipai até o fim do
exercido de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presenciai n°

00001/2018. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS I
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2018 Elemento

de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura

Municipai de Belém e: CT N® 00018/2018 - 24.01.18 - SEVERINA
MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - R$ 343.050.00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

DIÁRIO OFICIAL
Imprensa Oficial do Município de Belém, ParalBsT'
Criado pela Lei Municipal n.° 067/93, de 25 de AgostordcT993

BelénvPB^ 24 dè janeiròMe 2Ò18

Ano'XXVr "

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

Ediçãò ■Extraordinária;

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N^OOOOlfaOlS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB

Nos termos do relalõrio final apresentado pelo Pregoelro Oficial e
observado parecer da Assessorla Jurídica, referente ao Pregão

OBJETO: Aquisições de RefeiçOes para alender as necessidades de

Presencial n® 00001/2018, que objetiva: Aquisições de RefeiçOes para^
atender as necessidades de todas as Secretarias e setores d

Administração Municipal até o fim do exercício de 2018; HOMOLOGO
correspondente procedimento licilalOrio em favor de; SEVERIN
MARLEIOE PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050.00. Belém - PB
de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO

todas as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do
exercício de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n®

00001/2018. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS /
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2018 Elemento

de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final

do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura

Municipal de Belém e; CT N® 00018/2018 - 24.01.18 • SEVERINA

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita.

MARLEIDE PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050.00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

rtvane/jij

78

toão Pessoa-Terça-feira,30 de Janeiro de 2018

criE

Jc Agricult. c Meto Ambiente 20 S420010 2018 Manutenção da Sec. de Agricultuta c Meio Anibieitie
000208 2390.30 99 0000 Material de Consumo 07.007 Fundo Mimicipal de Saúde 10 301 0007 2022
Manter o Programa de Saúde Bucal 000238 3390.30 99 0002 Material de Consumo 10 301 0007 2023
Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 000252 3390.30 990002 Material de Consumo
10301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF000264 3390.30990014 Material deConstano 10
301 0007 2025 Desenvolver as Atividades do PACS 000278 3390.30 99 0014 Material de Consumo 10
301 0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 000290 3390.30 99 0014 Material de Consumo 10
301 0007 2031 Manutenção das Atividades eom NASF 000337 3390.3099 CO 14 Material de Consumo
IO 305 0007 2030 Vigilância em Saúde 000319 3390.30 99 0002 Material de Consumo 08.008 Fundo

71 IS5U,00(Sclecentos c onze mil rjuinhentos e cinqüenta reais), de acordo com o tenno dc homo

logação em anexo ao processo. Dé ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo
Contrato Administrativo c a e.xtração dos respectivos empenhos dc despesas pelo setor competente.
São João do Tigre - PB. 11 dc Janeiro2018.
JOSE MAUCELIO BARBOSA
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DO TIGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AD.MINISTRAÇAO

.Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assist. Social 000381 3390.30
990000 Material de Consumo 08 244 0009 2037 Programa Primeira Iníãncia no SUAS - Criança Feliz

000403 3390.3099 0029 Material dc Consumo 08 244 0009 2039 Ajtriinoraiiienlo da Gestão do SUAS
•IGD SUAS 000431 3390 3099 0000 Material de Consumo. VIGFNCIA: 12(doze) meses. PARTES
(ObrrRATANTES: Prereitura Mutiicipal de Santa Cecília e: CT N"00007/2018 - 25.01.18 - SANTA

CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA•RS 394.500.00;CT N"00008/2018 -25.01.18 -SANTA CECllIA
COMBUSTÍVEIS LTDA - RS 227.475.00; CT N» 00009/2018 - 25.01.18•SANTA CECÍLIA COM
BUSTÍVEIS LTDA - RS 136.275.00.

Prefeitura Municipal
de Belém

EXT RATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ii* 032-2017
PREGAO PRESENCIAL N.032/2017

O Prefeito do Miinicipio de São João do Tigre, através do sen Pregoeiro Oficial, de acordo eom as
atribuições que ihe foram conferidas, em confonntdade corn o resultado do pregão abaixo relacionado e
devidamente homologado.////.SfJ/,17:'. nos termos da Lei Federal n". I0.52a'02.Lei Complementar Federal
11°. 123/2006 e a Lei n°. 8 666/93.toma públicoo EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
do PREGAO PRESENCIAL N":032/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO:059/2017 OBJETO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAA EVENTUALCONTRATAÇAO DE EMPRESA

PARrVAS LOCAÇÕES E INSTAU\ÇÕF.S DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO,SONORI

I
i^- v

ZAÇÃO,GERADOR.PALCO,GRIDE,BANIIAIROS QUI.MICOS,GRADE DE FECHA.MENTO

^

DE CO.NTENÇ^VO E OUTROS,PAR A AS FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO

DE 2018. VIGÊNCIA: 12(doze) meses a partir da data dc assin.-.tura - DATA DA ASSINATURA:
12 de Janeiro de 2018. EMPRESA VENCEDORA: DENISE MOURA DO NASCIMEN TO - EPP.

sss

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

pessoajurídica de direito privado,devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 17.886.274/0001-22,do qual
se sagrou vencedora com o valor total dc RS 711..550,00(Seteeentus eunze mil quinheuluse cinqüenta
reais), de acordo corn a ata de registro de preços cm anexo ao refer ido processo. A Ala de Registro de
Preços está publicada na integra no Diária Muniri|>al dc Sâo João do Tigre.
São João do Tigre - PB. 12 dc Janeiro dc 2li|x

iio.mologaçAo
PKECAO PRESENCIAL N'00001/20IS

JOSÉ.MAUCÉLIO BARBOSA

Nos tennos do relatório final apresentado|iclo Pregoeiro Oficial e observ ado parecer da Assessoria Jiiridica. rcfeiente ao Pregão Presencial n°00001/2018. que objetiva: Aquisições de Refeições para atender
as necessidades de todas as Secretarias c setores da Administração Municipal até o fim do exercício de

PREFEITURA .MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

2018; I lO.MOLOGO o correspondente procedimento licitatério em favor de; SEVERINA M ARLEIDE
PEREIRA DA SILVA - ME - RS 343.050.00.
Belém - PB. 24 de Janeiro de 2018.

Prefeito Constitucional.

AVISO DE hetificaçAo
Canfonnc publicado nu Diário Oficial do Estado da Paraíba - DOE. Edição deNr 16.543. do dia 24 dc
Janeiro dc 2018.|)agma 41. Otrile sc Ic "PRECAO PRESENCIAL N-005/2018". leia se Onde vc Ic

RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LI.MA BARBOSA

"PREGrVO PRESENCIAL N" 004/2018". o qual o objelo é Sisiema rl- ll....ixii-n rie Pr-e,.. p„r,...

Prefeita

tytmiinl Frtllinrçmo Ç Loflteãn de Velenins e Moloricletas.oarr almiler ns nrcesiiüadirs rln Prefei-

luni Mnnlcinnl de Sãii .Irirlo rln •npri-.neniiniiiTeiiHn inalteradas as demais cláusulas do picscirtc cdiral
Sào Jo.'iodo Tigre. 24 dc Janeiro rle 2018
ZENON FLOHÊNCTO LI.MA

PREFEITUR/V MUNICIPAL DE BELÉM

Pregoeiro

iio.mologaçAo
PREGAO PRESENCIAL N"00002/2018

Nos tennos do relatório final apresentado |ielo Pregoeiro Oficial c observado parecer da Assessoria Juridicu.leferente ao Ptegâo Presencial n°0()002/2018.que objetiva: Aquisições de Gêneros Alimenticios
para atender a Secretaria Municipal dc Educação de Belém,bem como também os Fundos Municipais de
Saúde e Assistência Social do Município até o fim doexercicio de 2018; HO.MOI.OGO o coiTcspoiidcnle
procedimento liciutótio em favor de: JOSÉ ANTONIO FILHO - ME - RS 619 500.55.
_—
Belém - PI). 29 de Janeiro de 2018
RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

J

F-

SECRETARIA MUNICIPAL DE AD.MINISTRAÇÃO
E.XT RATO DO CON TRATO

OBJETO: SISTE.MA DE REGI.STUO DE PREÇOS PARAA EVE.VTUALCONULVTAÇAO DE
EMPRESA PARA A.S LOCAÇÕES E IN.STAI.AÇÕES DE EQUIPA.ME.VTOS DE ILUMINAC.U).
SONOUIZ-VÇAO.GERADOR,PALCO,GRIDE, BANIIAIROS QUI.MICOS, GRADE DE FE
CHAMENTO DE CONTENÇÃO E OUTROS.PARA AS FESTIVIDADES DESTA.MUMCIP.ÇLIDADE NO ANO DE 2018. FUNDAMENTO LEGAL: nos lermos da Lei Federal n°. II).52» 02 l.ci

/ PREF
PRE! EITURA MUNiaPAL DE BELÉM

^Coiriplcnremar Feder al ir°. 123/2006 e o Lei rt°. 8.66693 - ALTERADA- PROCESSO LICITA I ÓRKJ
.059/2017. Pregão Presencial n'. 032/2017. DOTAÇÃO: 08.080-04.I22JOI2.2044-33.90.39.

EXTRATO DE CONTRATO

Aquisições de Refeições para atender as necessidades dc todas as Sccietarias e setores da

A.

EXTRATO
PREFEITURV MUNICIPAL DE SÃO.lOAO DO TIGRE

.isiração Municipal até o fira do exercício de 2018. FUNDA.MENTO LEG AL: Pregão Presencial

n° WWO1/2018 DOTAÇÃO:RECURSOS PRfjPRlOS /PROGRAMAS/OUTROS Dotação consignada
no orçamento sigente 2018 Elemento de des|iesa 3 3 90.30.01 - Matcnal dc Consumo. VIGÊNCIA: até

. o final do exercício financeiro dc 2018. PARTES CONTRATANTES Prefeitura Muníci|>al de BcIcrn e

\CTN°00018/2018 - 24.01.18 - SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SIL\(-\ - ME - RS 343 05000
\E.NATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PltEFEITA

TÊNCIA:Do prcserric contraio tem sigéncia será dc 12(doze)meses a contar da data dc assinatura do
coirValo PARTES CONTTIATANTES: PreTcitura Municipal dc São João do Tigre - PB/José.Maucciro
Baiwsa c a empresa DENISE MOURA DO NASCI.MENTO - EPP.jiessoajurídica dc direito privado,

dcvidmneiite inscrita no CNPJ sob o n° 17.886.274/0001-22, do qual se sagrou vencedora confonne

teinrojdc homologação anexo ao processo, com o valor total dc RS 711-550,00(Seteeentus e onze mil

i|uinbenias e cinqüenta rv-ais)- Contrato Adimmstiatrvo ri" PC 0.59.01/2017/CPi.

São João do Tigre - PB. 12 dc Janeiro dc 2018.
JOrfÉ MAUCELIO BARBOSA
PREFEITO CONSITTT ICTONAl-

Pref^ura Municipal
|
de São^ktão do Tigre

I—- - ^

ímuxaoiíes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE
secretaria municipal DF.administraçAo
iiomologaçAo
PRECAO presencial N-.032/2017/P.MSJT

Nos tennos do relatório final c adotando as razões que noiteai arn o julgamento do Pregoeiro OfrciaL
HOMOLOGO o resultado do Pregão Prescneial n*. 032/2017, que tem |ior objeto SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AS

LOCAÇÕES E INSTAIwVÇÔES DE EQUIPAIHENTOS DE ILUMINAÇAo,SONORIZAÇÃO,
GKRADOIL PALCO, GRIDE, BANIIAIROS QUI.MICOS, GRADE DE FECHAMENTO DE
CONTENÇÃO E OUTROS,PARA AS FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO

DE 2018,de fonna parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre,confomie
termo de adjudicação,em favor da seguinte empresa: DENISE MOURA DO N.VSCIMENTO- EPP

(DNA PRODUÇÕES), pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ n" 17.886.274/0001-22, do
qual se sagrou xencedota confonne termo dc homologação anexo ao|)rcicesso. com o valor total dc RS

Prefeitura Municipal
|
de Patos

i

"

jLIpITAÇOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

CO.MISSÃO PER.MANENTE DE LICITAÇÃO
AMSO DE Í ANCELV.ME.VrO DE LU ITAÇÃO
PROCESSO AD.MIMSTRATIVOIIUS«018

PREGÃO PRESENCIAL,V. Ol.noJ/2dl8

O M UNTCÍPIO DE PATOS,ESTADO DA PARAÍBA.de acordo com as disposições da Lei Feder.al dc
11°. 8.666'93 e alterações posteriores,consubstanciado com o que dispõe a Lei 10 520/02. por imennédio

doseu PREGOEIKOOFICIALE EQUIPE DE APOIO,loma piibítcocaqueirr interessa, qtreo Preuàu
que seria realizado no dia 31 dc Janeiro de 2018, ás 09h:00miir(Nove Ilotas), fica CANCFI AIit)'".-!,.
razão de alieriição no hrsinrmento eorivoealórío (Edital).
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CO.M MOTORESTAS PARA AS ROTAS DE TRANS
PORTE ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO.município de PATOS

INFORMAÇÕES:Os iriiciessiidos poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal .Martins
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