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RECIBO DE PROTOCOLO

° o N 34915/18
ovSÍmo*!®
Estado da Contratos
Paraíba certifica
que 2018,
em 02/05/2018
foi protocolizado
o documento
sob
da do
subcategoria
. exercício
referente às
a(o)16:23:12
Fundo Municipal
de Assistência
Social de Belém, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Maria Eiica de
Lira Santos.

Número do Contrato: 000000902018
Data da Publicação: 19/04/2018
Data da Assinatura: 12/04/2018
Data Final do Contrato: 31/12/2018

Valor Contratado: R$ 10.000,00
Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção

da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Belém/PB.

Contratado (Nome): Serv de Apoio As Micro E Peq Emp da Paraíba Sebrae Pb
Contratado (CNPJ): 09.139.551/0008-81

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
Ddciúroehfp
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João Pessoa, 02 de Maio de 2018

Assinado Eietronicamente
cofiícrr» LC 18/93. altofada peta LC 91/2009 o
peto Roçtmcnto (ntemo. alterado poia
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/05/2018 às 16:21:20 foi protocolizado o documento
sob o N® 34910/18 da subcategoria Licitações ,exercício 2018, referente a(o)Fundo Municipal de Assistência
Social de Belém, mediante o recebimento de informações/arquivos eietrônicos encaminhados por Maria Erica de
Lira Santos.

Jurísdicionado: Fundo Municipai de Assistência Social de Belém
Número da Licitação: 00003/2018

Órgão de Pubiicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologação: 11/04/2018

Responsável pela Homologação: Fundo Municipal de Assistência Social de Belém
Modalidade: Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 10.000,00
Valor: R$ 10.000,00

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

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção
da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Beiém/PB.

Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 10.000,00

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica(Nome): Serv de Apoio As Micro E Peq Emp da Paraiba Sebrae Pb
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 09.139.551/0008-81
Proposta 1 - Situação: Vencedora

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA]Envio Fora do Prazo: Não
DaLcumehtp
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Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/05/2018 às 15:54:55 foi protocolizado o documento
sob o N"34847/18 da subcategoria Contratos, exercício 2018, referente a(o)Prefeitura Municipal de Belem,
mediante o recebimento de Informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Maria Erica de Lira Santos.
Número do Contrato: 000000902018

Data da Publicação: 19/04/2018
1^

Data da Assinatura: 12/04/2018
Data Finai do Contrato: 31/12/2018

Valor Contratado: R$ 10.000,00
Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção
da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Belém/PB.

Contratado (Nome): Serv de Apoio As Micro E Peq Emp da Paraiba Sebrae Pb
Contratado(CNPJ): 09.139.551/0008-81

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA]Envio Fora do Prazo: Não
Gld^umentò'
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João Pessoa, 02 de Maio de 2018
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/05/2018 às 15:50:08 foi protocolizado o documento
sob o N"34838/18 da subcategoria Licitações, 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: 00003/2018

Órgão de Publicação: Diário Oficiai do Estado
Data de Homologação: 11/04/2018
Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Beiem
Modalidade: Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 10.000,00
Vaion R$ 10.000,00

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: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção
da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Beiém/PB.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 10.000,00

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Serv de Apoio As Micro E Peq Emp da Paraíba Sebrae Pb
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 09.139.551/0008-81
Proposta 1 - Situação: Vencedora

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA]Envio Fora do Prazo: Não

[PDF]Termo de Ratificação

IHfpnnado?

Ãutèntlcaçáòv

Sim

Cdd5804aed8e83b3d1499238e024f913

João Pessoa,02 de Maio de 2018

Assinado Eletronicamente
; a'jf

conforma LC18/93.afteratfa pda LC 91/2009 a
pato Ragimento tnlemo. alterado peta
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

8

RECIBO PROTOCOLO.Doe. 34838/18. Inserido automaticamente em 02/05/2018 15:50.

Impresso por msantos15 em 02/05/2018 15:50. Validação: 8B04.C900.E97F.6630.24C0.BE50.301B.6C5B.

«toane/,-

a

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA N"" DP00003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170110DP00003

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Rua FIávIo Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB
CEP: 58255-000

OBJETO:

Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção da
cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no
município de Belém/PB.

ELEMENTOS BÃSICOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
PARECER JURÍDICO

ATOS DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONTRATO CORRESPONDENTE

PUBLICAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DA CONTRATADA
ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Belém - PB,02 de Abril de 2018.

Senhor Prefeita,

Solicitamos que seja autorizada à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar procedimento

licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, destinai a:
Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de
promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB. conforme proposta e termo de
referência em anexo

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 de desenvolvimento
de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em
relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade de dotação específica 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,

MAURICÍ

DE LIMA

Secretáriade Adniinistração

POIÍ0031Í017

e:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE:PESQUISA DE PREÇOS

1.0-DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitação: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução
e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente
favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.
2.0 - DA PESQUISA DE PREÇOS

2.1 - Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa de
preços realizada em quatro empresas do ramo pertinente, relacionamos abaixo os menores preços
encontrados, assim especificados:
- Escopo da proposta:
Os Serviços que perfazem a presente proposta correspondem a 2018 horas distribuídas de acordo com as
ações de instrução e/ou consultorias a seguir discriminadas;
Bloco 1 - Preparar ambiente favorável para desenvolvimento dos pequenos negócios -104 horas
- Capacitação em Compras Govemamentais
- Capacitação de Agentes de Desenvolvimento
- Capacitação de gestores públicos
- Consultoria de implantação e monitoramento da sala do Empreendedor
- Consultoria de inscrição no Prêmio Prefeito Empreendedor
- Inclusão do Município no TES -Programa Território Empreendedor Sustentável-Entrega do Plano de
Desenvolvimento Regional
Bloco 2-Implementação de ações conforme vocações econômicas: 104 horas
- Consultoria de produção de vídeos com destinos do município
- Consultoria para elaboração da marca destino Brejo
- Consultoria de elaboração das peças gráficas ao website do destino Brejo
- Consultoria de implantação do portal turístico do destino Brejo
- 02(duas)inscrições no treinamento Marketing Digital para destinos turísticos.
- 50h (cinqüenta horas) de consultoria e/ou instrução conforme vocações econômicas selecionadas pelo
gestor, após a entrega do plano de desenvolvimento regional

2.2 - Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Ábril de 2018.

/'«o
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3.0-DO VALOR

3.1-0 valor total é equivalente a R$ 10.000,00 - Dez Mil Reais, sendo efetuados em até 08 (oito)
parcelas iguais.

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:
Início: Mediante autorização da Ordem de serviços
Conclusão: 08(oito) meses,até dezembro de 2018
4.2.0s preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais
autorizados pelo Governo Federal ou Setoriais.

4.3.0correndo 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.
4.4.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados, da seguinte maneira: Quinzenalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período
de adimplemento de cada parcela.

Belém - PB,02 de Abril de 2018.

MAURÍCIO RI

Mau

e Lima

Secretárií

inistração

frefeitura municipal ue

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUMICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Belém,02 de janeiro de 2018

PORTARIA n° 002/2018

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL 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. 1" - Nomear Juliana Costa Silva, mat. 0015027; Luís

Sebastião Alves, mat. 4120; e Maria das Graças de Lira Santos, mat. 0010642.
Art. 2° - A Comissão Pemianente de Licitação será presidida
por Luís Sebastião Alves.

Art. 3° - As licitações somente poderão ser abertas e julgadas
com a presença de pelo menos 2(dois) membros da Comissão.

Ait. 4° - Esta ponaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário, especialmente a portaria n° 002/2017.
Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de
Belém, Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2018.

RENATA CNRISTINNEFREITAS DE SOUSA LIMA BARBOSA
PREFEITA CONSTITUCIONAL
RUA UR. W.ÁVIO RiBlilRO,74 - Cl-N l'RO - BEl.EM -PB - CKP: 58.2j5-<KtÜ

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA DE FINANÇAS

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de
promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos
pequenos negócios no município de Belém/PB.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para execução do objeto relativo à
contratação em tela:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Belém - PB,02 de Abril de 2018.

MARIA JOS^AS DA SO

Secretária de Finanças

««vanem

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
GABINETE DA PREFEITA

AUTORIZAÇÃO
Autorizo a Comissão Permanente de Licitação, a realizar procedimento licitatório, na modalidade exigida
pela legislação em vigor, destinada a:
Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de
promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.

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

Belém - PB,04 de Abril de 2018.
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RENATA ^miSTINNE FREITA&DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROTOCOLO

PROCESSO LICITATÓRIO

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de Instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção
da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Belém/PB.

Observado o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características e particularidades da despesa e ainda o que consta dos
elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o
processo em teia:

DISPENSA NO DP00003/2018 - 04/04/2018

VO ALVES

Residente dá'Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 180404DP00003

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção
da cultura empreendedora e da construção de um ambiente fóvorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Belém/PB.

^

I-RECEBIMENTO
Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composto pelos seguintes
elementos: solicitação para realização de processo licitatório na modalidade exigida pela legislação 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

Observando o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características e particularidades da despesa e ainda o que consta dos
elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o
processo em tela:
Dispensa n" DP00003/2018 - 04/04/2018.
IV - ELEMENTOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, serão juntados posteriormente o parecer da Comissão Julgadora, a devida Exposição de Motivos com
seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos à
apreciação da Autoridade Superior bem como a análise da Assessoria Jurídica.
IV-PROCEDIMENTO

Remeta-se a Secretaria de Administração.
Prezados Senhores,

Encaminhamos, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devida instrução, devendo ser juntada
a respectiva Exposição de Motivos elaborada por esta Secretaria de Administração, a qual indicará
necessariamente, dentre outras informações, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. O
processo, em seguida, deverá ser submetido à apreciação da Autoridade Superior para ratificação e publicação na
imprensa oficiai, consoante Art. 26 da Lei Federai 8.666/93 e suas alterações posteriores:
•
•

Elementos do processo ora autuado
Parecer da Comissão Julgadora.

Belém - PB,05 de Abril de 2018.

.^ASTTAp ALVES
[ínte da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇAO N" DP00003/2018
1.0-DO OBJETIVO

Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção da
cultura empreendedora e da construção de um ambiente fóvorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no
município de Belém/PB.
2.0-JUSTIFICATIVA

Considerados os aspectos e a singularidade da contratação e observadas as disposições da legislação pertinente,
entende-se que é dispensável a licitação.
3.0 - FUNDAMENTO LEGAL

A contratação poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Ari 24, inciso Xili, da Lei Federai
n<* 8.666/93 e suas alterações posteriores;

"Art. 24. Ê dispensável a licitação:"
Xiil - na contratação de instituição brasileira incumbida regimentai ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profíssionai e não tenha fins lucrativos;
fRedacão dada oela
Lei n'> 8.883. de 1994)
4.0- DA JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento de ações no município.

5.0 - INSTRUÇÃO DO PROCESSO
Deverá ser observado o disposto nos Arts. 26 e 61 do referido diploma legal.

É o entendimento desta Comissão, s^lvo melhçr juízo à consideração superior.

Belém - PB,05 de Abril de 2018/

ALVES

GàJra ÍÍL
JULIANA COSTA SILVA

DAS GRAÇAS DE LIRA SANTOS

Htoaney>7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° DP00003/2018
Belém - PB,05 de Abril de 2018.
1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esciarecer, em consonância com a legislação vigente, as
razões da singularidade da seguinte despesa; Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou

consultoria com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente ^vorável
ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.

2.0•DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações
complementares constante desta exposição de motivos, motivada pela necessidade do desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em reiação aos
objetivos programáticos, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.
3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE
Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser

efetuada Junto a: SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE/PB - R$
10.000,00 - Dez Mil Reais. Empresa muito bem conceituada no desempenho das atividades inerentes ao ramo
pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos ofertados, conforme
apresentados nas pesquisas acostadas aos autos. Justificando, desta forma, a sua escolha.
4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a

correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.
5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria
legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos

^

termos do Art. 24, inciso XIli, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores:
"A/f. 24. É dispensável a licitação:"
Xill - na contratação de instituição brasiieira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvoivimento institucional, ou de Instituição dedicada à recuperação sociai do preso, desde que a
contratada detenha inquestionávei reputação ôtico-profissionai e não tenha fíns iucrativos; (Redação dada oeia
Lei n"» 8.883. de 1994)

6.0-DA CONCLUSÃO
A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em
apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Atenciosamente,

MAURÍCIO RODRIGUES DE LIMA
Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constituí objeto da presente contratação: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou
consultoria com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável
ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB, assim especificados:
Os Serviços que perfazem a presente proposta correspondem a 2018 horas distribuídas de acordo com as ações
de instrução e/ou consultorias a seguir discriminadas:

Bloco 1 - Preparar ambiente favorável para desenvolvimento dos pequenos negócios -104 horas
- Capacitação em Compras Govemamentais
- Capacitação de Agentes de Desenvolvimento
- Capacitação de gestores públicos
- Consultoria de implantação e monitoramento da sala do Empreendedor
- Consultoria de Inscrição no Prêmio Prefeito Empreendedor
- Inclusão do Município no TES - Programa Território Empreendedor Sustentável - Entrega do Plano de
Desenvolvimento Regional
Bloco 2-Implementação de ações conforme vocações econômicas: 104 horas
- Consultoria de produção de vídeos com destinos do município
- Consultoria para elaboração da marca destino Brejo
- Consultoria de elaboração das peças gráficas ao website do destino Brejo
- Consultoria de implantação do portal turístico do destino Brejo
-02(duas)inscrições no treinamento Marketing Digital para destinos turísticos.
- 50h (cinqüenta horas) de consultoria e/ou instrução conforme vocações econômicas selecionadas pelo gestor,

^

após a entrega do plano de desenvolvimento regional
2.0JUSTIFICATIVA

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 de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos
recursos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas. As características e especificações do objeto da referida contratação são conforme
planilha no processo.

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1.Efetuar os pagamentos relativos ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do
respectivo contrato ou equivalente.
3.2.Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.
^

p

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

ri
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tltulo\^rante seu^

4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

^

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os produtos 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.

4.3.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 licitatõrio, se for o
caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
4.4.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização da Contratante.

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

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

5.1.0 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:
Inicio: Mediante autorização da Ordem de serviços
Conclusão:08(oito) meses, até dezembro de 2018
5.2.0 prazo de vigência do presente contrato será determinado: Dezembro de 2018.
6.0.DO REAJUSTAMENTO

6.1.Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados
pelo Governo Federal ou Setoriais.

6.2.0correndo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Ait 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.
7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância ás normas e procedimentos
adotados pela Contratante, da seguinte maneira: Quinzenalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do período de adimplemento de cada parcela.

8.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.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 - suspensão temporária de participar em licitação e
Impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de Inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
8.2.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 moratórios de 1%(um por cento)ao mês, ou, quando for o caso, cobrado Judicialmente.

8.3.Apõs a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a

publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quandj
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registradi
correspondente.

Belém - PB,05 de Ab

^StlÃO ALVES
Preside
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TÉCNICOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E O SERVIÇO DE
APOIO ÃS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRABPB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n®
08.928.517/0001-57, com sede na cidade de Beiém, Estado da Paraíba, FIávio Ribeiro, 74, Centro, CEP 58255-

000 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sr' RENATA
CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, brasileira, casada, prefeita, portadora do RG N'3.269.497
- SSP/PE, inscrita no CPF sob o N° 716.329.644-49, residente e domiciliada à Rua Brasiiiano da Costa, SN,
Centro - Belém/PB, CEP 58255-000 e, de outro lado, o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS DA PARAÍBA, Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n"
09.139.551/0001-05, com sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Maranhão, n' 983, Bairro
dos Estados, doravante denominado CONTRATADO, ou simplesmente SEBRAE/PB, neste ato representado por
seu Diretor Técnico, Sr. LUIZ ALBERTO GONÇALVES DE AMORIM, brasileiro, casado, economista, portador
do RG N" 233.575, expedido pela SSP/PB, inscrito no CPF sob N**. 086.818.994-49, e pela Gerente da Agência
de Desenvolvimento Regional de Guarabira, Sr" JACY VIANA DE ANDRADE LEOBINO, brasileira, casada.
Administradora, portadora do RG N" 1.666.364-, expedido pela SSP/PB, inscrita no CPF sob o N®. 917.109.014-

20, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação, em observância
às disposições constantesna Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações e nos demais normativos legais
aplicáveis, submetendo-se as partes às Cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação do SEBRAE/PB, visando à prestação
de serviços técnicos especializados de instrutorla e/ou consultoria, nos termos da proposta anexa, com a
finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente fàvorávei ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Beiém/PB.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO

2.1.

O presente Termo Contratual decorre do procedimento de Dispensa de Licitação, fundamentado na
Lei Federal n® 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente nos termos do art. 24, XIII.

2.2.

Os casos omissos, frutos deste instrumento contratual, também serão regidos pela Lei n® 8.666/93 e
suas alterações; bem como os demais instrumentos legais à matéria pertinente.

2.3.

A partir da assinatura do presente instrumento contratual, a ele passarão a ser aplicável todas as atas
de reuniões que resultem em Termos Aditivos e/ou de Ratificação que vierem a ser realizados e que
importem em alteração de condições contratuais, desde que assinados pelos representantes
credenciados das partes e ocorridas durante a vigência contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela execução dos serviços que perfazem o objeto do presente instrumento juridico

MUNICIPAL

DE

BELÉM

pagará

á

Contratada

a

importãn

3.2. O valor acordado nesta CLÁUSULA é considerado completo, e deve compreender tò^^&oq^pé e
despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento pleno e integral do^GtiPte^aeste
contrato, tais como, e sem limitar materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com
deslocamentos, seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas,
previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e outros
encargos não explicitamente citados e tudo o mais que possa influir no custo do Objeto contratado,
conforme as exigências constantes na Especificação dos Serviços e na Proposta Comercial do SEBRAE
que nortearam o presente Termo de Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros próprios da Prefeitura
Municipal de Belém, a conta da seguinte dotação orçamentária:

^

RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

5.1.0

prazo

de

vigência

do

Contrato

será

de

6. CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1.0 presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, se houver interesse da administração, de
acordo com o Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2. A prorrogação deverá ser justificada pela Contratada ou pelo Gestor do Contrato antes do término do
prazo contratual, acompanhada de novo Cronograma FIsico-Financeiro adaptado ás novas
condições.

6.3. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o Artigo 65 e
seus parágrafos, da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7. CLÃUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de Cessão ou Transferência.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO
8.1. Compete ao SEBRAE/PB:
8.1.1.Executar os serviços conforme especificações de sua proposta, com os recursos necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

8.1.2.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou Incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados, a critério da Administração;

8.1.3.Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

8.1.4.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, à União ou a terceiros;

8.1.5.utilizar empregados habilitados e instrutores e consultores com conhecimentos técnicos suficientes
para a execução dos serviços, de conformidade com as normas e determinações i

8.1.6.Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar|
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nc.

T do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotisi%%no âmbito^^
administração pública federal;

8.1.7.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;

8.1.8.lnstruir seus empregados, instrutores e consultores quanto à necessidade de acatar as orientações
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Intemas, quando for o caso;
8.1.9.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

8.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

^

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n" 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

9.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
9.1.1.Suprir a Contratada de documentos, infonnações e demais elementos que possuir ligados aos
serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos.
9.1.2.
Não assumir, perante terceiros, obrigações em nome do SEBRAE/PB, em nenhum momento
e circunstância e sob qualquer pretexto;
9.1.3.
Comunicar previamente o SEBRAE/PB, por meio da Agência Regional, por escrito, com
antecedência mínima de sete dias úteis, toda e qualquer mudança que porventura venha ocorrer na
execução dos serviços como, por exemplo: interrupção, cancelamento ou adiamento;
9.1.4.

^

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços

de acordo com as determinações do Contrato e seus Anexos;
9.1.5.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.1.6.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos ã autoridade
competente para as providências cabíveis;
9.1.7.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.1.8.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

9.1.9.
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1.

Os serviços que perfazem o presente objeto correspondem ao total de 207 hora

acordo com as ações de instrutoria e/ou consultoria a seguir discriminadas:

11. COMPRAS GOVERNAMENTAIS — Apoiar as prefeituras municipais na implantação d
compras públicas, observando o disposto na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
12.

13. Capacitação para fornecedores urbanos-Compras Governamentais -12 horas.
14. Capacitação para fornecedores rurais- Compras Governamentais-08 horas.
15. Capacitação para gestores públicos- Compras Governamentais -12 horas.
16. Capacitação para implantação de processos licitatõrios- Compras Governamentais-08 horas.
17. Seminário Regional- Compras Governamentais-08 horas.

18. AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - Apoiar as prefeituras municipais na capacitação dos atores do
desenvolvimento iocal, para atendimento das demandas apresentadas nos municípios.
19. Capacitação formação básica atores do desenvolvimento - Agente de Desenvolvimento e Secretários
Municipais-08 horas.

20. Capacitação em atendimento- Agente de Desenvolvimento -12 horas.
21. Capacitação em em preendedorísmo - Agente de Desenvolvimento -15 horas.

22. SALA DO EMPREENDEDOR - Apoiar as prefeituras municipais na implantação e estruturação das
salas do empreendedor, para atendimento das demandas dos empresários do município.
23. Consultoria de implantação e monitoramento - Sala do Empreendedor-20 horas.
24. PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR

25. Consultoria para inscrição no PSPE 08 horas
26. PROJETO DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
26.1.1. Elaboração da marca Brejo Destino Turístico.

26.1.2. Elaboração das peças gráficas necessárias ao website do destino brejo.
26.1.3. Implantação do portal turístico (website) do destino brejo.

26.1.4. Elaboração das peças gráficas necessárias à gestão da mídia social do destino brejo(capa, avatar
e tempiates para postagens).

26.1.5. Produção de um vídeo turístico do município de Belém-PB, com a escolha dos atrativos indicada

pelo projeto Destinos Turísticos inteligentes, de acordo com potenciai de atratividade e infraestrutura
turística.

26.1.6. Gestão das mídias sociais do destino brejo e produção de conteúdo para o website destino brejo
até dezembro de 2018.

26.1.7. 02 (duas) inscrições no treinamento em marketing digital para destinos turísticos, voltado aos
gestores públicos de turismo, a ser realizado na agência Sebrae Guarabira, sendo responsabilidade
da CONTRATANTE disponibilizar equipamento (notebook) para participar do treinamento, caso seja
necessário.

27. ÍNCLUSÃO DO MUNICÍPiO NO TES - PROGRAMA TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL Visa a criação de governança do território através do desenvolvimento de lideranças locais. Serão sete
encontros com iíderes do território e no final será entregue um piano de desenvolvimento territorial sustentável
da região - 56 horas

P.

28. CURSOS, OFICINAS E CONSULTORIAS para EMPREENDEDORES da cidade com fo90::!S^j(Qcações
econômicas do Município, conforme piano desenvolvimento municipal: 50 horas

29. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA RESCISÃO DO CONTRATO

29.1.

O presente Contrato poderá ser rescindindo de pleno direito pelos motivos prèv^pii^^4<(rtigos

77,78,79 e 80, da Lei Federal N<* 8.666/93 e suas alterações posteriores;

29.2.

Havendo descumprimento, ou cumprimento irregular das Cláusulas pactuadas, por parte da

Contratante, poderá o SEBRAE/PB rescindir, unilateralmente, a execução dos serviços, sem prejuízo do
pagamento já efetuado referente aos serviços já executados, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial.

30. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

30.1.
O descumprimento de quaisquer Cláusulas, inclusive a desistência, sem justa causa, por parte da
Contratante, dará ensejo à rescisão deste Contrato, independente da interpelação judicial ou extrajudicial,
bem como ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste
instrumento.

31. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO

31.1.

As partes elegem, de comum acordo, o Foro de Guarabira, Estado da Paraíba, para dirimir e

processar qualquer demanda oriunda do presente instrumento contratual.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apôs, lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas
abaixo assinadas;

XXXXXXX - PB, XX de XXXXX de 2018.

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM:

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PELO SEBRAE/PB:

LUIZ ALBERTO GONÇALVES DE AMORIM
Diretor Técnico
SEBRAE/PB

JACY VIANA DE ANDRADE LEOBINO

Gerente da Agência Regional de Guarabira

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF
Nome
CPF

para*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPOSTA
REF.: DISPENSA N° DP00003/2018

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de
promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos
pequenos negócios no município de Beiém/PB.
PROPONENTE:SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAÍBA•SEBRAE/PB
Prezados Senhores,

Nos termos da solicitação efetuada, apresentamos proposta conforme abaixo:

Prestação de serviços técnicos especializados de Instruç
consultoria com a finalidade de promoção da cultura
empreendedora e da construção de um ambiente favoráv
desenvolvimento dos pequenos negócios no município d
Belém/PB

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO:

PAGAMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

de

Responsável

CNPJ

de

<«\ane/í.

FIsN"

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

ExpedienterEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N." DP00003/2018
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Assunto: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução
e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura
empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao

desenvolvimento dos pequenos negócios no município de
Belém/PB.

Legislação: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

Anexo:

Exposição de motivos correspondente e seus elementos,
inclusive a minuta do respectivo contrato.

DESPACHO

APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supra mencionado. Acolho a situação de
Dispensa de Licitação, por estar em consonância com as disposições contidas na legislação pertinente.

^ Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à apreciação da
Assessoria Jurídica, para os fins e efeitos legais.

Belém - PB,09 de Abril de 2018.

RENATA CHMSTINNE FREITAS DE sk)UZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA

^flxane/jí

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Assessoría Jurídica

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/PB.
ASSUNTO:
LICITAÇÃO,
MODALIDADE
DISPENSA N** 00003/2018. ORIGEM. EDITAL.
CONTRATO. ANÁLISE. PARECER JURÍDICO

PELA
LEGALIDADE. PUBLICAÇÃO
DOS
EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO
- Objeto - Prestação de serviços técnicos
especializados de instrução e/ou consultoria com
a
finalidade
de
promoção
da
cultura
empreendedora e da construção de um ambiente

favorável ao desenvolvimento dos pequenos
negócios no município de Belém/PB.

Relatório

A Comissão Permanente de Licitação solicitou parecer jurídico sobre o

Processo Licitatòrio, tombado sob o n° 170110DP00003, modalidade Dispensa.
Consta nos autos a pesquisa de preços, planilha de quantitativo de preços,
memorial de cálculos, cronograma físico financeiro e composição de preços unitários.
A Prefeita Constitucional, por meio da Portaria n° 002/2018, nomeou a
Comissão Permanente de Licitação, £1. 05.

^

Ademais, restou constatado nos autos a disponibilidade orçamentária para
a execução do objeto da contratação fls. 06, e posteriormente fora autorizado pela Prefeita
Constitucional, a realização do procedimento licitatório, fls. 07.
Após análise completa da documentação colacionada nos autos, verifica-se

que o procedimento licitatório cumpriu todas as exigências jurídicas legais exigidas pela lei
das licitações.
Mérito

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o Parecer Jurídico possui carãter
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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Assessoria Jurídica
Neste caso, a obrigatoriedade a que o administrador público está

vinculado, não é a da conclusão ou resultado ílnal sugerido pelo parecerista, mas da
obrigação de ter que solicitã-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 solicitação, 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 normativa, é 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.
Assim, reforça-se que o presente Parecer é meramente opinativo, não
vinculando a decisão do Administrador no presente caso.

O processo licitatório trata da dispensa para contratação de empresa para
prestar serviços de técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de
produção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.
Conforme se comprova nos autos, o valor constante na proposta de preços

foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, inciso

^

XIII, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
Art. 24. É dispensável a licitação:
xm - na contratação de Instituição brasileira incumbida regimental
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada á recuperação social do
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

Quanto à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o
fundamento legal do art. 24, inciso XIII, do Condex Licitatório".
Além disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislação, há
a discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não do certame, devendo
sempre levar em conta o interesse público. Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa,
posto que, como afirma o ilustre Marçal Justen Filho, in verbis:
/V"

i

ESTADO DA PARAÍBA

^«vane/?tó

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Assessoría Jurídica
"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável
competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao
interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação
custo-beneficio será desequilibrada. Os custos necessários á licitação
ultrapassarão beneficios que dela poderão advir."

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista
no art. 24 da Lei 8.666/93, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso em
análise. Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria tão-somente sacrifica o
interesse público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de
dispensar o certame nos casos expressamente previstos.
Portanto, a contratação direta deve ser utilizada pela Administração
quando restarem presentes todos os pressupostos constantes do art. 24, Xm, da Lei n°
8.666/93, sendo ainda necessário o cumprimento de formalidades estabelecidas no parágrafo
único do art. 26 do mesmo diploma legsd, como condição para a eficácia do processo
administrativo.

A contratação atende aos requisitos do art. 24, XIII, da Lei Federal
8.666/1993, pois no processo licitatório além de atender as exigências do artigo retro,

também resta comprovada através da documentação colacionada nos autos, que existe a
necessidade para a execução daquele serviço.

A Administração, pois, após a verificação dos pressupostos que autorizam
a dispensa, deve escolher, para contratação direta (desde que possua dotação orçamentária),
executante que possua capacidade jurídica e regularidade fiscal e preencha os requisitos de
capacidade técnica e econômicofinanceira compatíveis com as exigências do objeto a executar.
Sendo assim, o nosso entendimento é da legalidade da licitação, nos
termos do art. 24, XIII, da Lei Federal n° 8.666/1993.
Conclusão

Por tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis, esta
assessoria sugere a publicação dos extratos de ratificação, de dispensa de licitação e do
contrato correspondente na Imprensa Oficial, para os fins previstos nos Arts. 26 e 61, da Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alterações.
Belém/Pb, 10 de abril de 20,

Alves da Costa

íessoria Jurídica
OAB/PB - 18.400

SEBRAE
Proposta dc prosiaçiio dc serviços
Objetivo:

Prcslaça.. dc sc,viç,B iccnlcos especializados de insimioria e/0.1 eonsalloria com a naaiídade dc pmmoeilo da eoilon
de rwm™ °
^
P«l"C"oa nasMos 00 maaicipiò
Escopo da proposta:

instrrorrr''
correspondem a 208 horas distribuídas dc acordo com as ações dc
insirutona t/ou consultorias a seguir discriminadas:

^ Blocol - Preparar ambiente favorável para desenvolvimento dos pequenos negócios I04h honis
- Capacitação cm Compras Governamentais

- Capacitação dc Agentes dc Desenvolvimento

- Capacitação dc gestores públicos

- Consultoria de implantação e monitorameiito da sala do Empreendedor
•Consultoria dc inscrição no prêmio Prefeito Empreendedor

- Inclusão do Município no TES- Programa Território Empreendedor Sustentável- Entrega do Plano de
Desenvolvimento Regional

BI(ico2 - Implementação de ações conforme vocações econômicas: I04h
- C onsiiltoria de produção de vídeos com destinos do inunicipio
- Consultoria para elaixiração da marca destino Brejo

- Consultoria dc elaboração das peças gráficas ao websitc do destino Brejo
- Consultoria de implantação do poiial turístico do destino Brejo
- 02(duas)inscrições no treinamento Marketing Digital para destinos turísticos.

- 501,(cinqüenta horas)de consultoria e/ou in.striitoria conforme vocações econômicas selecionadas pelo gestor, após
entrega do plano dc desenvolvimento regional.

'

i •

Dc acordo com direcionamento estratégico e fazendo cumprir sua missão dc fomento á cultuni empreendcdoin c á
pionioçao do desenvolvimento sustentável do território, das 2081» necessárias ao cumprimento da proposta,o Scbrae
aicaia com o mve.stiinento 50% c cabe a prefeitura municipal os demais 50%.

Valor dc proposta: RS 10.000,00(dez mil reais)

Obs.O valor pode ser dividido em até 08 pareelas dc igual valor c os serviços tcrâo prazo de e.xeciição até 10/12/2018.

Gerente da Agência de pesenvolvímcnto Regional de Giiaratní^
•lac}'rVmna de Andrade Lcobino

Sorviçixlc Apoii> ii> Micro e IVi|iiciuis I iiiprcsus da Parail\i

Prava l ima c Moura. 5ri Ccniro 5.S.:,liMioo (iuar.ihira 1'ar.iiha.
Iclcíimc>:(S.?, »I'I-I l(i0 o.siio 570 iiS(ii)
\v« u.,chi acph coin.lii
(M'J (lU.l.ío ssi ii(ii),>í..si

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

:£pl-

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e,se houver qualquer divergência, providencie junto á
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO OE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

09.139.551/0001-05
(MATRIZ

OArADE ABERTURA

18/02/1970

CADASTRAL

NOKE EMPRESARIAL

SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB
TtTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

SEBRAE PB

DEMAIS

CODIGOE DESCRIÇÃO DAAinviOAOE ECONÕMCA PRINCIPAL

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gastao empresarial,exceto consultoria técnica especifica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÕMCAS SECUNDARIAS
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

74.90-1-03•Serviços de agronomia e de consultoria ás atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas nSo especificadas anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio á educação,exceto caixas escolares
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANAIUREZA JURbiCA
307-7 - SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO
LOGRADOURO

NUMERO

AV MARANHAO

983

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRODISTRHO

MUNICÍPIO

ÜF

58.030-261

BAIRRO DOS ESTADOS

JOÃO PESSOA

PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DASnUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTITAL

SnUAÇAO ESPECIAL

DATADASnUAÇAO ESPECIAL

Aprovado peia instrução Normativa RFB n** 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 11/04/2018 ás 10:03:01 (data e hora de Brasília).
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certíficado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

09139551/0001-05

Razão Social:

serv de apoio as micro e peq emp da paraíba sebrae pb

Nome Fantasia:SEBRAE pb

Endereço:

av maranhao 983/ estados/joao pessoa / pb / 58030-261

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: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032702225655061311

Informação obtida em 11/04/2018, às 09:57:49.

A utilização deste Certíficado 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/Einpresa/Crf/Cif/FgeCFSImpriinirPapel.asp
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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: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB
CNPJ: 09.139.551/0001-05

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 (DAU) 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 á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212. de 24 de julfio de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014.
Emitida ás 16:07:36 do dia 02/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2018.

Código de controle da certidão: 4DCD.8E4D.334C.D1E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:
Contr i bn i nt'. pos.s

I I

a r rc

iaiiicnto '1e bon;.?,

conrorme 1, ;m

n'-' 9L)32/1997.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO
CÓDIGO: 5DF4.150D.6CF6.D4A1

Emitida no dia 28/03/2018 às 11:15:41

Identificação do requerente:
CNPJ/CPF: 09.139.551/0001-05
R.G.

^

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os

assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.
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 requerente.
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 w\ww.receita.pb.gov.br.
OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado

^estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir á
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei especifica.

4-

<?■
Válida com a apresentação conjunta do cartão de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

.I'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

...o
Data; 20/

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

I Lv»

Hora: 16:..

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

N" de Controle de Autenticação

Número da Certidão

369.456.455.555

2018/007072

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
C.N.P.J./C.P.F.

Nome do Contribuinte

09139551000105

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAÍBA SEBRAE PB

Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento)

Número

AV MARANHAO

00983

Bairro

Cidade

CEP

BAIRRO DOS ESTADOS

Apto/Sala Bloco Complemento

58030260

JOÃO PESSOA

UF
PB

Jfessalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dividas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das

^^:ceitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Divida Ativa Municipal, fica certificado que, até a
I presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa,

[nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n, 5,172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
DÉBITOS SUSPENSOS

Referência"

n° do Titulo

n° do Processo Tipo do Processo

201800183331

IPTÜ - Lançamento

201800183332

TCR - Lançamento

201800183341

IPTÜ - Lançamento

201800183342

TCR - Lançamento

201800185435

IPTÜ - Lançamento

201800185436

TCR - Lançamento

201800188628

IPTÜ - Lançamento

201800188629

TCR - Lançamento

201800188640

IPTÜ - Lançamento

201800188641

TCR - Lançamento

201800188650

IPTU - Lançamento

201800188651

TCR - Lançamento

201800188749

IPTU - Lançamento

201800188750

TCR - Lançamento

201800188811

IPTU - Lançamento

201800188812

TCR - Lançamento

201800188925

IPTU - Lançamento

201800188926

TCR - Lançamento

201800190387

IPTU - Lançamento

201800190388

TCR - Lançamento

201800190569

IPTU - Lançamento

201800190570

TCR - Lançamento

201800190613

IPTU - Lançamento

201800190614

TCR - Lançamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Data: 20/03/2018

!;•) SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Hora: 16:30

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

C.N.P.J./C.P.F.

Nome do Contribuinte

09139551000105

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAÍBA SEBRAE PB

Endereço Completo(Logradouro, Número e Complemento)

Número Apto/Sala Bloco Complemento

AV MARANHAO

00983

Bairro

CEP

BAIRRO DOS ESTADOS

^^eferência

n° do Titulo

UF

Cidade

58030260

PB

JOÃO PESSOA

n° do Processo Tipo do Processo

201800190621

IPTU - Lançamento

201800190622

TCR - Lançamento

201800190713

IPTU - Lançamento

201800190714

TCR - Lançamento

201800190719

IPTU - Lançamento

201800190720

TCR - Lançamento

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE
MERCANTIS: 04900-0

IMOBILIARIAS 410213-4.168451-5, 381932-9,412493-6, 387639-0, 391094-6, 075978-3, 404700-1,075984-8,411244-0,
379540-3, 416035-5, 386793-5, 415608-1, 384120-1

OBSERVAÇÕES
Esta certidão é valida por 60(sessenta)dias, conforme o artigo 138, §1®, da Lei Complementar n° 53. de 23 de dezembro de 2008(Código Tributário
Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada á inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço http://vwvw.joaopessoa.pb.gov.br.

Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal n° 5.172. de 25 de outubro de 1966(Código Tributário Nacional), esta certidão tem os
mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.
Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2018 16:30:39
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB (MATRIZ
E FILIAIS)

CNPJ: 09.139.551/0001-05
Certidão n°: 143267999/2018
Expedição: 17/01/2018, ãs 15:19:09
Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SERV DE apoio as micro e peq emp da paraíba sebrae pb
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.139.551/0001-05,
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
anteriores ã data da sua expedição.

2 (dois) dias

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à 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 ã 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.
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DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇAO
Art. 1°. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba é uma entidade
associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço
social autônomo, regulada por este Estatuto, doravante designada simplificadamente
neste instrumento como SEBRAE/PB.

Parágrafo único - O SEBRAE/PB originou-se dos seus antecessores. Centro de Apoio à

Pequena e Média Empresa da Paraíba - CEAG/PB e do Núcleo de Assistência Industriai
da Paraíba - NAI/PB, por força da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada
pelo Decreto 99.570, de 9 de outubro de 1990 e alterações posteriores.
Art. 2°. O SEBRAE/PB tem sede e foro em João Pessoa, capital do Estado da Paraíba.
Art. 3°. O prazo de duração do SEBRAE/PB é indeterminado.

CAPITULO II

DA ATUAÇÃO, FINALIDADES E CONDIÇÕES DE

Q

VINCULAÇÃO AO SISTEMA SEBRAE

Art. 4'^. A atuação do SEBRAE/PB limita-se ao território do Estado da Paraíba.

Art. 5°. O SEBRAE/PB, no seu âmbito territorial de atuação, tem por objetivo fomentar
o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das
microempresas e das empresas de pequeno porte industriais, comerciais, agrícolas e
de serviços, notadamente nos campos da economia, administração, finanças e

legislação; da facilitação do acesso ao crédito; da capitalização e fortalecimento do
mercado secundário de títulos, de capitalização daquelas enipiesas, da ciência,

tecnologia e meio ambiente; da capacitação gerencial e da assistência social, .m.^diantc
a execução de ações condizentes:

y
W
»

\

)

•

J 'V
r* Zi,

'//

, ' ;

t^aneyy^

m^'m

CONSELHO DELiaERATIVO ESTADUAL
• Fls.03'

I - com as políticas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos, atos, resoluçÕes,^
programas e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo Nacional do ServiçoBrasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, órgão e entidade esses doravante
designados simplificadamente neste instrumento como CDN e SEBRAE,
respectivamente;

I I - com as resoluções editadas pela Diretoria Executiva do SEBRAE e;

III - com a legislação pertinente, aplicável ao Sistema SEBRAE.
§ 10-0 SEBRAE/PB poderá eventualmente promover a venda de produtos e a
prestação de serviços intrinsecamente ligados aos seus objetivos, desde que os
resultados auferidos sejam aplicados na manutenção das atividades previstas neste
Estatuto.

§ 2° - Para fins deste Estatuto, considera-se Sistema SEBRAE o sistema composto por
uma unidade nacional coordenadora - o SEBRAE - e por unidades operacionais

vinculadas, localizadas em cada um dos Estados da Federação e no Distrito Federal,
conforme definido no Estatuto do SEBRAE.

§ 3^ A vincutação do SEBRAE/PB ao Sistema SEBRAE depende da homologação deste
Estatuto pelo CDN.

Art. 6°. Relativamente a seus objetivos institucionais, forma e meios de atuação,
estrutura básica de gestão, composição e competências dos órgãos que integram sua

estrutura básica, eleição, reeleição ou destituição dos dirigentes, características dos
mandatos, não remuneração dos membros dos órgãos colegiados, atendimento de
quorum mínimo para determinadas deliberações, observância de disposições
aprovadas pelo CDN sobre políticas, diretrizes e prioridades orçamentárias, controle
finalístico das atividades, finanças, contabilidade, prestação de contas, licitação,
pessoal e ao processo eleitoral, o SEBRAE/PB obriga-se a cumprir os princípios
sistêmicos estabelecidos no Estatuto do SEBRAE.

Art. 7°. O SEBRAE/PB submete-se ao poder de correição do CDN.
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Art. 8°. O SEBRAE/PB tem como associados ditos instituidores:
I - c Banco do Brasil S/A - BB;
n - o Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB;
III - a Caixa Econômica Federal - CEF;

IV - a Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba - FAEPA;
V - a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado da Paraíba FACEPB;

VI - a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP;
VII - a Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado da
Paraíba - FEMIPE;

VIII - a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba FECOMÉRCIO;
IX - a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ;
X ~ a Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico - SETDE;

XI - o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE;
XII - a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE;
XIII - a Universidade Federal da Paraíba - UFPB.
Art. 90. Os associados:

I - não respondem isolada ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas pelo
SEBRAE/PB.

II - não são obrigados a contribuir com prestações periódicas para o custeio de suas
atividades, nem são titulares de quota ou fração ideal de seu patrimônio;
III - tem o dever de observar este Estatuto e os regimentos internos do SEBRAE/PB.

t ei I.'.'

TTrULO III

I

CAPITULO I

P
DA ESTRUTURA BASICA

Art.10. A estrutura básica do SEBRAE|PB é composta pelos seguintes órgãos:
I - o Conselho Deliberativo Estadual,\doravanie designado sirnplificadamente por sua
r sigla CDE; .
\
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II - a Diretoria-Executiva;
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III - o Conselho Fiscal.
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CAPITULO II

DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL

Art.ll. O CDE é o órgão colegiado de direção superior, que detém o poder originário e
soberano no âmbito do SEBRAE/PB.

Art.l2. O CDE é composto por conselheiros titulares e respectivos suplentes, pessoas

físicas capazes civilmente, representantes de cada um dos associados instituidores do
SEBRAE/PB, relacionados no art. 8° deste Estatuto.

§ 1° - Os conselheiros titulares e respectivos suplentes serão indicados pelos
associados instituidores, a quem representarão no CDE, e cumprirão mandato de dois
(02) anos, sem remuneração, permitida a recondução, ressalvado o disposto no § 4°
deste artigo.

§ 2° - Os suplentes substituirão os conselheiros titulares em seus afastamentos e
impedimentos temporários.

§ 3° - Os conselheiros titulares e respectivos suplentes exercerão pessoalmente suas
atribuições, não lhes sendo permitido se fazer representar por procuradores ou
prepostos.

§ 4° - Retirada a indicação, pelo associado instituidor representado, ou findo o prazo
do mandato, cessa, de pleno direito, a participação no CDE do titular ou de seu
respectivo suplente.

§ 5° - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, se o conselheiro destituído exercer
cumulativamente a Presidência do CDE, far-se-á eleição extraordinária para imediato
preenchimiento do cargo, em reunião convocada especialmente para esse fi m, para
complementação do mandato, observado o prazo previsto no § 2° do art. 13 deste
Estatuto.

§ 6° - O Presidente do CDE, enquafito detiver a condição de conselheiro titular
representante do associado instituidor que o indicou, terá um mandato de dois (02)
anos consecutivos, sem remuneração, podendo ser reeleito uma única vez, por igual
A
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§ 7° - Havendo vacância do cargo de Presidente do CDE, ou impedimento definitivo de
seu respectivo titular, reconhecido pelo órgão, far-se-á eleição extraordinária para
preenchimento do cargo, em reunião convocada especialmente para esse fim, para
complementação do mandato, observado o prazo previsto no § 2° do art. 13 deste
Estatuto.

§ 8° - Nas hipóteses previstas nos §§ 5° e 7° deste artigo, enquanto não for realizada
a eleição extraordinária e empossado o eleito, o Vice-Presidente, interinamente,
assumirá a

Presidência.

Não havendo Vice-Presidente,

a

Presidência

será

temporariamente exercida pelo conselheiro mais antigo ou, no caso de empate, pelo
de maior idade.

Art. 13. Compete ao CDE, sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto e
nos Regimentos Internos do SEBRAE/PB.

I - eleger, dentre os conselheiros titulares, com o voto concorde, no mínimo, de 7
(sete) conselheiros, o seu Presidente, em reunião especialmente convocada para esse
fim;

II - eleger, com o voto concorde, no mínimo, de 7 (sete) conselheiros, o DiretorSuperintendente, os demais Diretores do SEBRAE/PB o os membros titulares do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes, em reunião especialmente convocada para
esse fi m;

4^

III - destituir ad nutum ou em decorrência da representação de que trata o § 7° deste

artigo, com o voto concorde, no mínimo, de 7 (sete) conselheiros, em reunião
especialmente convocada para este fim, o Diretor-Superintendente, qualquer dos
demais Diretores ou qualquer dos membros do Conselho Fiscal, titular ou suplente;

IV - aprovar a discriminação das áreas de atuação setorial dos membros da Diretoria
Executiva, salvo se esta matéria já estiver contida no Regimento Interno do
SEBRAE/PB;

P-

V - fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, que levará em conta a
realidade regional e que não poderá exceder à paga pelo SEBRAE;
VI - elaborar e aprovar o Regimento Interno do próprio CDE;
Vil - aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal;
VIII - aprovar o Regimento Interno do SEBRAE/PB.

-J. ciaí^
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consonância cuin as deliberações do CDN para o Sistema SEBRAE;

X - aprovar o Piano Plurianual e o Orçamento Anual, bem como as alterações que se
fizerem necessárias, a serem encaminhados ao CDN, para que este, após consolidação
e inserção de tais peças nas propostas de Plano Plurianual e do Orçamento Anual do
Sistema SEBRAF os cí[)rove, observados o Direcionamento Estratégico e as Diretrizes
Orçamentárias para Elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento Anual definidos
pelo CDN;

XI - aprovar a prestação de contas do SEBRAE/PB, que deverá estar Instruída, no
mínimo, com os elementos previstos no art. 31 deste Estatuto;

XII - designar os representantes do SEBRAE/PB em órgãos colegiados de Instituições
nacionais, observada a competência de que trata o art. 21, inciso VIII, deste Estatuto;

XÍII - estabelecer, mediante resolução específica, regras sobre o processo de eleição
de seu Presidente, do Diretor-Superintendente e demais Diretores e dos membros
titulares do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, observadas as mesmas normas
que a respeito o CDN tiver baixado;

XIV - aprovar a celebração de acordos, contratos ou convênios e seus respectivos
aditivos com entidades internacionais ou estrangeiras;

XV - aprovar viagens ao exterior de representação, sen/iço ou estudo de conselheiros
do oniprin CDE, membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e convidados,
assim como estabelecer normas a respeito dessas viagens, aplicáveis inclusive aos
empregados e consultores externos do SEBRAE/PB;
XVI - aprovar o Sistema de Gestão de Pessoas, compreendendo o Quadro de Pessoal,

o Plano de Cargos e Salários, os critérios de avaliação de desempenho e os benefícios
do SEBRAE/PB, bem como aprovar os reajustamentos salariais;

XVII - aprovar as propostas de alienação ou de oneração de bens imóveis;
XVIII - decidir sobre a aceitação de doação com encargos;
XIX

decidir sobre a extinção da entidade e destinação de seus bens, com o voto

concorde

de,

no

mínimo,

11

(onze)

conselheiros,

em

reunião

convocada

especialmente para esse fim;

XX - decidir sobre os pedidos de afastarqento temporário dos membros da Diretoria

Executiva, dispondo a respeito da concessão, ou nao, de remuneração, quando ^e
■'/oo:;
I

ía!

cq^ de suspensão do contrato de trabalho;
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XXI - fiscalizar a execução das ações, projetos, programas e convênios, a cargo da
Diretoria Executiva, propondo os ajustamentos necessários ao atendimento dos
objetivos institucionais do SEBRAE, do SEBRAE/PB e das resoluções do CDN e da
Diretoria-Executiva do SEBRAE;

XXII - deliberar sobre a alteração do presente Estatuto, com o voto concorde de, no
mínimo, 9 (nove) conselheiros, em reunião convocada especialmente para esse fim;
XXIII - apresentar ao CDN proposições fundamentadas, relacionadas com
integridade, eficácia e ampliação das ações do Sistema SEBRAE;

a

XXIV - interpretar o presente Estatuto e decidir sobre os casos omissos, com o voto
concorde de, no mínimo, 7 (sete) conselheiros.

§ 1° • O CDE reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente,
sempre que necessário, por iniciabva de seu Presidente ou de três (03) conselheiros.
§ 2° - As convocações do CDE serão efetuadas por via postal, fax ou por meios
eletrônicos, desde que seja possível confirmar a recepção do instrumento de
convocação, com antecedência mínima de sete (07) dias, sendo que, nos casos de
eleição de seu Presidente, dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal,

este prazo será de, no mínimo, quinze (15) dias.
§ 3*^ - As reuniões do CDE serão realizadas com a presença de, no mínimo, 7 (sete)
conselheiros.

§ A'' - As deliberações do CDE serão tomadas pela maioria simples dos conselheiros
presentes, salvo quando este Estatuto exigir quorum qualificado.

§ 5" - O Presidente eleito do CDE, além do voto normal, terá, no caso de empate nas
deliberações, voto de qualidade, salvo naquelas em que este Estatuto exigir quorum
qualificado.

§ 6° - Além dos requisitos gerais que tenham sido estabelecidos neste Estatuto, o CDE
poderá exigir que os candidatos aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
comprovem previamente sua experiência técnica e idoneidade moral, mediante a
apresentação das informações, certidões e/ou documentos que especificar.

/í?'

§ 7" - Tendo ciência da prática de atos de improbidade administrativa ou de
malversação de recursos da entidade; ou de incapacidade civil; ou de manifesta
incompetência gerencial; ou de clara insubordinação às deliberações expressas do CDE
ou de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;, oy por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ativa ou passiva.
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concussáo ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação,
relativamente aos membros da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, qualquer dos

conselheiros poderá representar perante o colegiado, solicitando ao seu Presidente a
convocação de reunião, nos termos do inciso III deste artigo, para apreciação da
procedência da representação e, se for o caso, para destituição do responsável ou
responsáveis.
§ 8° - As deliberações do CDE serão fundamentadas, podendo seu Presidente, ou
qualquer conselheiro, solicitar prévia manifestação, escrita ou oral, da Diretoria
Executiva, de técnicos do SEBRAE/PB, de órgãos de assessoramento ou de consultores
externos do órgão a respeito da matéria em discussão.

§ 9° - O CDE não poderá apreciar propostas a ele submetidas se as mesmas não
contiverem os elementos necessários à deliberação, inclusive, se for o caso, a
estimativa dos recursos envolvidos.

§ 10 - Nas hipóteses previstas no § 7° deste artigo, assegurar-se-á o direito de defesa
perante o próprio CDE, em instância única, mediante procedimento próprio,
disciplinado pelo órgão, adotando-se como paradigma o que dispuser o Regimento
Interno do CDN.

§ 11 - No caso de extinção do SEBRAE/PB, os seus bens serão destinados à entidade
sem fins econômicos ou lucrativos, que se dedique à atividades semelhantes e que
atenda as condições legais para gozo de imunidade tributária ou, na falta desta, à
União.

§ 12 - As licitações promovidas e os contratos firmados pelo SEBRAE/PB reger-se-ão
pelo Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pelo
CDN.

§ 13 - A Auditoria interna do SEBRAE/PB deverá encaminhar ao Presidente do CDE

cópias do inteiro teor de seus relatórios de inspeção e pareceres.

§ H - As deliberações do CDE terão natureza assembleiar e serão registradas em ata,
podendo esta ser lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive

dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas,
desde que os documentos, os votos, propostas ou protestos escritos sejam também
arquivados na Secretaria do CDE.

/p
§ 15 - O CDE disporá de assessoria ou consultaria especializada, que prestará
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contábeis, administrativas, financeiras ou econômicas sobre as quais o órgão deva se
manifestar.

§ 16 - As deliberações do CDE poderão ser objeto de Resolução ou Decisão, subscrita
por seu Presidente.

CAPITULO III

00 CONSELHO FISCAL

Art.14. O Conseltio Fiscal é o órgão de assessoramento do CDE para assuntos de
gestão contábil, patrimonial e financeira.

§ 1° ■ O Conselho Fiscal compõe-se de três (03) membros efetivos e três (03)
suplentes, eleitos pelo CDE dentre pessoas físicas capazes civilmente, diplomadas em
curso de nível universitário, residentes no País, indicadas pelas entidades instituidoras
do SEBRAE/PB, para exercício de um mandato de dois (02) anos consecutivos, sem
remuneração, permitida a recondução.
§ 2° - Os membros do Conselho Fiscal são demissíveis ad nutum ou em face dcrepresentação, na forma prevista no inciso III do art. 13 deste Estatuto.

§ 3° - Não pode participar do Conselho Fiscal empregado do SEBRAE/PB; pessoa que
tenha assento em outros colegiados da entidade; que seja indicada pelo associado
instituidor que detenha a Presidência do CDE ou que seja cônjuge dos seus dirigentes

'P

ou parente destes até o terceiro grau.
Art.15. Compete ao Conselho Fiscal:
2 'I MAi:

I - eleger o seu Presidente;

.

tu.# /.•
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II - elaborar proposta de seu Regimento Interno e submetê-la ao CD
I

III - examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras e prestações de

Q

contas anuais do SEBRAE/PB;

IV - emitir pareceres sobre balancetes de verificação ou realizar exames específicos,
^

sempre que o CDE solicitar;

V - emitir parecer, quando solicitado pelo CDE, sobre a alienação ou oneração de ben^
imóveis.
Estatuto
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VI - acompanhar a implementação, se for o caso, de medidas relacionadas com ás

recomendações da empresa de auditoria independente que presta serviços ao Sistema
SEBRAE e de órgãos de controle externo.
§ 1° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado peto Presidente do CDE.
§2^-0 Conselho Fiscal, a depender de solicitação sua, será subsidiado:

I - pelas áreas de contabilidade e de auditoria do SEBRAE/PB no acompanhamento de
questões inerentes ao controle externo;
II - pela empresa de auditoria independente que presta serviços ao Sistema SEBRAE.

CAPITULO IV

2 7|MA>20t1
f fVy ik

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art.16. A Diretoria Executiva, órgão colegiado de natureza executiva, é responsável

pela gestão administrativa e técnica do SEBRAE/PB.

j

Art.l7. Compete à Diretoria Executiva, sem prejuízo de outras atribuições cometidas
por este Estatuto:

I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Plano Plurianual, as regras
estabelecidas nas Diretrizes para Elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento
Anual do Sistema SEBRAE, bem como as políticas, diretrizes e prioridades aprovadas
regionalmente pelo CDE, assim como as resoluções do CDN e da Diretoria Executiva

do SEBRAE, estas últimas no que sejam aplicáveis ao SEBRAE/PB;

II - promover a articulação interinstitucional e definir padrões para as ações de
atendimento às microempresas e empresas de pequeno porte;
III - elaborar a proposta de Regimento Interno do SEBRAE/PB e submetê-la à
aprovação do CDE;

IV - expedir e cumprir as respectivas normas internas de funcionamento e operação,
consoante o disposto neste Estatuto e do que dispuser o Regimento Interno do
SEBRAE/PB;

V - elaborar e submeter à aprovação do CDE propostas de Plano Plurianual e deOrçamento Anual, e respectivas alterações;
a//
;
->
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VI - elaborar e submeter à aprovação do CDE os relatórios de acompanhamento e
avaliação semestrais, relativamente aos instrumentos de ação administrativa previstos
no inciso I deste artigo;

VIÍ - executar o Orçamento do SEBRAE/PB;

VIII - aprovar os planos de trabalho e orçamentos das áreas de supervisão de cada
uma das diretorias;

IX - buscar a captação de recursos de fontes não previstas expressamente neste
Estatuto, a fim de ampliar as ações do SEBRAE/PB;

X - submeter à aprovação do CDE a realização de viagens ao exterior de serviço,
estudo ou representação, de diretores ou convidados;

X! - elaborar proposta do Sistema de Gestão de Pessoas, compreendendo o Quadro de
Pessoal, o Plano de Cargos e Salários, os critérios de avaliação e desempenho e os
benefícios do SEBRAE/PB, submetendo a matéria ao CDE;
XII - manifestar-se, quando solicitada, sobre questões da competência do CDE;

XIII - comunicar ao CDE a ocorrência de irregularidades no SEBRAE/PB;
XIV - executar atribuições conexas e correlatas que lhe forem confiadas pelo CDE.

/p

Art.18. A Diretoria Executiva do SEBRAE/PB será composta por um (01) DiretorSuperintendente e por dois (02) Diretores, eleitos pelo CDE para um mandato de dois
(02) anos consecutivos, demissíveis ad nutum ou em face de representação, de
acordo com o inciso III do art. 13 deste Estatuto, conforme o caso, permitida a
recondução.

§ 1° - Ocorrendo vacância em qualquer dos cargos da Diretoria Executiva, o CDE
escolherá o substituto que completará o mandato.
§ 2° - Nos casos de afastamento temporário, os membros da Diretoria Executiva
substituir-se-ão entre si, devendo ser informado a respeito o Presidente do CDE
quando se tratar da substituição do Diretor- Superintendente.

Ç

Art. 19. O Regimento Interno do SEBRAE/PB definirá as áreas sujeitas à coordenação e
supervisão do Oiretor-Superintendente e dos demais Diretores.

Art.20. A Diretoria Executiva reunir-se-á ordiriariamente duas vezes por mês e, em
caráter extraordinário, sempre que convocada pelo Diretor-Superintendente.
..
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§ 1° - As decisões serão tomadas por maioria simples.

§ 2^ - Excepcionalmente, as reuniões poderão se realizar com a presença de apenas
dois membros da Diretoria Executiva, sendo um deles o Diretor-Superintendente, ou

quem o estiver substituindo temporariamente, hipótese em que as decisões serão
tomadas por unanimidade.

§ 3° - As decisões da Diretoria Executiva serão registradas em ata, podendo esta ser
lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos,
contendo apenas a transcrição das decisões tomadas, desde que os documentos, os
votos, propostas e protestos escritos sejam igualmente arquivados.

CAPITULO V

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL

Art.2l . Compete ao Presidente do CDE:

I - cumprir e fazer c umprir o presente Estatuto e as decisões do CDE, baixando os

atos, resoluções e decisões pertinentes;

II - convocar, preparar e presidir as reuniões do CDE e elaborar a pauta dos trabalhos
do órgão:

11! - representar o CDE perante a administração pública e a sociedade civil;

IV - receber dos conselheiros que integram o CDE, do Conselho Fiscal, da Diretoria
Executiva e de outros órgãos os documentos e propostas passíveis de serem
submetidos à apreciação do CDE;
V - designar, dentre os demais conselheiros titulares do CDE, o Vice-Presidente do

colegiado que, em seus impedimentos temporários e ausências, exercerá, de pleno
direito, suas atribuições, ressalvada a prerrogativa de exercer o veto de qualidade de
que trata o § .3° do Art.13;

(

V! - acompanhar, fiscalizar e orientar as ações a cargo da Diretoria Executiva, exigindo
o cumprirpento das deliberações do CDE;\
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VII - convocar os membros da Diretoria Executiva, técnicos, empregados ou
assessores do SEBRAE/PB, consultores ou convidados a participar das reuniões do
CDE, para acompanhar seus trabalhos, prestar contas, esclarecer questões, oferecer

subsídios, realizar palestras ou apresentar propostas, sugestões, projetos ou
pareceres;

VIíI

- indicar ao CDE,

dentre os dirigentes, servidores ou conselheiros, os

representantes do SEBRAE/PB nos órgãos colegiados de instituições nacionais,
observado o disposto no Inciso XII do art. 13 deste Estatuto;

IX - autorizar a admissão de pessoal, respeitado o que dispuser o Quadro de Pessoal e
o Plano de Cargos e Salários aprovados pelo CDE;
X - designar o Secretário das reuniões do CDE, dentre os empregados lotados na
Presidência desse colegiado, e prover as funções de confiança da estrutura de seu
gabinete;

XI - decidir, ad referendum do CDE, quando o recomende a urgência, sobre:
a) alterações do Orçamento Anual do SEBRAE/PB.

b) celebração de acordos, contratos ou convênios e seus respectivos aditivos com
entidades internacionais ou estrangeiras;

c) pedidos de afastamento temporário dos membros da Diretoria Executiva, e sobre a
concessão, ou não, de remuneração quando se tratar de suspensão do contrato de
trabalho;

d) viagens ao exterior de representação, serviço ou estudo de conselheiros do CDE,
membros da- Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e convidados do SEBRAE/PB;
e) quaisquer outras situações emergenciais que recomendem decisão cautelar, desde

que se trate de matéria relevante, relacionada com a integridade do Sistema SE8RAE
e cujo retardamento possa ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação.

§ 1° - As decisões do Presidente do CDE previstas no inciso XI deste artigo serão
obrigatoriamente submetidas à homologação do CDE na primeira reunião subseqüente

/p'

às mesmas.

§ 2° - Caso as decisões mencionadas no parágrafo anterior sejam revogadas ou
alteradas pelo CDE, o que somente poderá ocorrer mediante o voto concorde, no

mínimo, oe 7 (sete) conselheiros, cabe ao colegiado regular as relações jurídicas delas
decorrentes,

r

j-TiUíw-Sçícial do SEBRAE/^^
n:ic;oc^o oelo COR ení ■-V

'

■
'/ irC

Aosoe^c;^ do CON

[■

«ttvane/7<

2 7 mM.2011

CO^!GtLiiO ^ELíBERA nVO ESTADUAL
Fls.lli

SEÇÃO II
DO DÍRFrOR-SLiPERINTENDENTE

Art.22. Compete ao Diretor-Superintendente:

1 - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as políticas, diretrizes c prioridades
emanadas do CDN e do CDE, as decisões de seus Presidentes, além das resoluções e
decisões do CDN, do CDE, da Diretoria Executiva do SEBRAE e do próprio SEBRAE/PB,
nos termos do art. 17 deste Estatuto;

lí - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

III - baixar os atos e resoluções aprovados pela Diretoria Executiva;

IV - coordenar as ações operacionais desenvolvidas nas áreas de atuação setorial dos
demais Diretores;

V - decidir sobre a demissão e demais atos de movimentação de pessoal, bem como
processar a admissão, neste caso observado o art. 13, inciso XVí, e o art. 21, inciso
IX, deste Estatuto;

VI - prover as funções de confiança previstas na estrutura operacional do SEBRAE/PB,
observado o disposto nos incisos IX e X do art. 21 deste Estatuto;

VII - supervisionar e coordenar, em conjunto com os demais Diretores, a elaboração

^

das propostas que devam ser submetidas ao CDE, em especial as previstas nos incisos
VIII, X, XI, XVI e XVII do art. 13 deste Estatuto;

VIII - representar o SEBRAE/PB, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele,
ressalvados os casos em que o Estatuto exija a assinatura de outro Diretor;

IX - assinar, em conjunto com outro Diretor, convênios, contratos, ajustes, cheques,
títulos de crédito e quaisquer instrumentos que importem na realização de despesa, na
captação de receita, na prestação de garantia ou na compra, alienação ou oneração de
bens e direitos.

Parágrafo único - Excepcionalmente, com base em decisão colegiada da Diretoria
Executiva, o Diretor-Superintendente poderáf delegar suas atribuições a outros
Diretores ou a ocunantes de funções de confiança, sem prejuízo de sua
responsabilidade.

/•
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DOS DIRETORES

Art.23. Compete aos Diretores;

I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as políticas, diretrizes e prioridades
emanadas do CDN e do CDE, as decisões de seus Presidentes, além das resoluções e
decisões do CDN, do CDE, da Diretoria Executiva do SEBRAE e do próprio SEBRAE/PB,
nos termos do art. 17 deste Estatuto;

II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, podendo solicitar ao üiretorSuperintendente que as convoque;

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as ações das unidades
funcionais sob sua supervisão;

IV - indicar ao Diretor-Superintendente as pessoas que exercerão as funções de
confiança das unidades funcionais sob sua supervisão;

V - submeter à apreciação da Diretoria Executiva o seu plano anual de trabalho e
correspondente orçamento, bem como suas eventuais alterações;
VI - apresentar à Diretoria Executiva o relatório de acompanhamento semestral das
unidades funcionais sob sua supervisão;

VII - acompanhar a execução físico-financeira do Orçamento Anual do SEBRAE/PB.
VIII - assinar, em conjunto com o Diretor-Superintendente, convênios, contratos,
ajustes, cheques, títulos de crédito e demais instrumentos que importem na realização
de despesa, na captação de receitas, na prestação de garantias ou na compra,
alienação ou oneração de bens e direitos;

IX - substituir o Diretor-Superintendente, nos casos de afastamento ou impedimento
temporário, observado o disposto no art. 18, § 2°, deste Estatuto.

Parágrafo único - Excepcionalmente, com b^e em decisão colegiada da Diretoria
Executiva, o Diretor poderá delegar suas atribuições a ocupantes de funções de
confiança, sem prejuízo de sua responsabilidade.
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njuLO IV

DO PATRIMÔNIO, RENDIMENTOS E REGIME FINANCEIRO
CAPrrULO I

DO PATRIMÔNIO

Art.24. Constituem patrimônio do SEBRAE/PB, além dos bens e direitos c

eventualmente pertencentes aos extintos NAI/PB e CEAG/PB, os bens doados à
entidade ou por ela adquiridos por força de suas atividades, bem como os resultados
econômico-financeiros que venham a ser obtidos.
Art.25. O SEBRAE/PB goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira,
inclusive em relação a seus associados.

Art.26. Os bens e direitos do SEBRAE/PB destinar-se-ão exclusivamente à consecução

de seus objetivos, admitida a utilização de uns e outros para obtenção de
rendimentos, que serão obrigatoriamente aplicados nas atividades e finalidades
previstas neste Estatuto.

.

CAPITULO 11

DOS RENDIMENTOS E DO REGIME FINANCEIRO

Art.27. Constituem rendimentos do SEBRAE/PB:

I - os valores que lhe sejam transferidos pelo SEBRAE, oriundos da arrecadação do
adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o
art. 10, do Decreto-Lei n°. 2.318, de 30 de dezembro de 1986, conforme estabelecido
no art. 8°, § 3°, da Lei n®. 8.029, de 12 de abril de 1990, e alterações posteriores, e
em outros fontes de receita;

II - as subvenções e auxílios financeiros;

Hy

III - o produto da prestação dos seus serviços;
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V - as doações recebidas; e;
VI- outras rendas de origens diversas.

Art.28. Os recursos do SEBRAE/PB seja qual for sua natureza, independentemente da
fonte, serão aplicados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais,
vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas e de

eventuais saldos, superávits ou resultados, a qualquer título.
Art.29. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art.30. As propostas de Orçamento Anual e de Plano Plurianual deverão ser
apresentadas pela Diretoria Executiva, ao CDE, dentro do prazo fixado pelo CDN nas
Diretrizes para Elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento Anual.

Art.31. A prestação de contas anual do SEDRAE/PB, elaborada pela Diretoria
Executiva, será encaminhada ao CDE, para apreciação, até o último dia útil de
fevereiro de cada ano, acompanhada de pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria
independente que presta serviços ao Sistema SEBRAE.

Parágrafo único - A prestação de contas prevista no caput devera conter:
I - relatório de gestão estratégica;
1! -- relatório de gestão administrativa;
■.

ill - balanço patrimonial;

,,

ÍV - demonstração do resultado do exercício;

V - demonstrativos da execução orçamentária;
VI - demais peças exigidas pelo Tribunal de Contas da União.

TÍTULO V

(P-

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art.32. O presidente e os demais membros do CDE, os membros do Conselho Fiscal, o

Diretor-Superintendente, os Diretore.s e os nríembros da administração superior do ( \

SEBRAE/PB não são responsáveis, isolada ou subsidiariamente, pelas obrigações \ \
assumidas petó entidade.
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Art.33. O Presidente e os demais membros do CDE e os membros do Conselho Fiscal
não serão remunerados.

Art.34. Para fins de ajustamento ao que deliberar o CDN, nos termos do art. 35 do
Estatuto do SEBRAE, o presente Estatuto deverá ser alterado para possibilitar a
inclusão no quadro de associados do SEBRAE/PB, com direito à participação no CDE,
de três (03) entidades cujos estatutos prevejam como exclusivo objeto a
representação das microempresas e empresas de pequeno porte, com atuação no
Estado da Paraíba respectivamente nas seguintes áreas:
I - da indústria;

At.fnri.Xi''s?.i f-jf \
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II - do comércio e serviços e;
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III - da produção agrícola.

§ 1° - Na hipótese de que trata este artigo, caso sejam admitic^s os associados ali
referidos, o quorum mínimo para realização da reunião e os diversos tipos de quorum
qualificado de votação do CDE, conforme previsto neste Estatuto/ serão adaptados ao
número de 15 (quinze) membros daquele colegiado, mantidas as mesmas proporções
estabelecidas neste Estatuto.

§ 2=" - A adaptação de que trata o parágrafo anterior poderá ser efetuada por
Resolução do CDE.

§ 3° - Caso se apure, em face da adaptação de que trata o § 1° deste artigo, números
fracionados, a Resolução adotará os números inteiros imediatamente superiores
àqueles.

Art.35. E vedado aos membros do CDE ocupar cargos na Diretoria Executiva e viceversa.

§ 1° - Não podem participar do CDE empregado do SEBRAE/PB, cônjuge ou parente
até terceiro grau de seus membros ou de membros da Diretoria Executiva.
§ 2" - Não podem participar da Diretoria Executiva, cônjuge ou parente até terceiro
grau de seus membros ou de membros do CDE.

§ 3° - A vedação prevista no § 1° soment^-se aplica nos casos do empregado no
exercício do cargo, emprego ou função no SEBRAE/PB, excluindo-se dessa vedação
aqueles que, mesmo conservando o vínculo funcional, estejam prestando serviços a

outros órgõoSv corn 3 c;oncürdância do SEBRAE/PB/ ,

/fy

í:/' Social do SE3RAE/ f -"õ

/

1

SrgjStío pelo COM eéíj.

k ..

<*0 CON

.. .

—

~

//,

\

\

A

I

Í^ane/í/-p

r" MAU»
nuà-^Xti^Cf. »

VArfi» c'Ot

%.»-'•*■

jíC^Tf*r-^ -

K*r >

'**'

CONSEUWO OELíBERATiVO ESTADUAL
/,
Fh.2C

Art.36. A partir de 1° de janeiro de 2010, o Presidente do CDE, os membros deste-

colegiado e do Conselho Fiscal, assim como os membros da Diretoria Executiva, terão
mandatos de 4 (quatro) anos, vedada a recondução do Presidente do CDE.
Parágrafo único - O dirigente eleito pelo CDE, no exercício de 2010, para cumprir o
restante de mandato iniciado em ano anterior, não será beneficiado pelo disposto no
caput deste artigo.

Art.37.

O mandato de 4 (quatro) anos não se aplica ao Presidente do CDE, aos

membros do Conselho Fiscal e aos membros da Diretoria Executiva, que tiverem sido

eleitos ou reeleitos para o biênio 2009/2010, nem aos demais membros indicados

pelos associados para integrar o CDE em data anterior a 1® de janeiro de 2010.
Art.38. A vedação de recondução, de que trata o art.36, não se aplica ao Presidente
de CDE que tiver sido eleito para cumprir um primeiro mandato, no biênio 2009/201Ü.
Art.39. As disposições deste Estatuto, especialmente as previstas nos artigos 12 e i. :,
no que couberem, aplicar-se-ão aos detentores de mandatos de 4 (quatro) anos.
Art.4D. Este Estatuto, após sua aprovação pelo CDE, deverá ser homologado pek)
CDN, e, posteriormente, averbado no cartório competente.

Art.41. O presente Estatuto consolidado entra em vigor na data da aprovação pelo
CDE, revogadas as disposições em contrário.
'■
João Pessoa, 26 de março de 2010.
- V

Mário Ai^ronio(pereira Borba

Presi(j^te-do"Con5elhQ^Deliberativo Estadual
(
Fraricrsco trma Cavalcãfifé
Assessor do CDE/PB
OAB/PB 6.385

&

ysp r oFicíiv 'Vf.'.

TOSCAR DE BRITO
StJí/íÇO

'omcloçiMO polo CDN orij"-''/
/.

/

Asseüsõrlii dó CON

jC;-"
1

/ -''t A/

-jota o '~i -

4'|f«i5NcOJ.!1.7l7r
WoAoPFSsn/

í."

i V.íj; f

'statuto ^cial Ou SEBRAE/

/.?■

I

DECISÃO CDN NO. 41/2010.
HOMOLOGAÇÃO DO ESTATUTO DO
SEBRAE/AL E DO SEBRAE/PB.

O CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL DO SERVIÇO BRASILEIRO DE

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, no uso da
competência conferida pelos arts. 9°, § 1®, e 14, inciso XVI do Estatuto
Social do SEBRAE, considerando o disposto na Resolução CDN n®.
201/2009, o voto do Relator e a deliberação unânime do Coiegiado,
adotada na 5® Reunião Ordinária, realizada em 25 de maio de 2010,

DECIDE:

1- Homologar as adequações estatutárias implementadas pelo
SEBRAE/AL e pelo SEBRAE/PB, na conformidade dos
respectivos pedidos, que üicam fazendo parte integrante desta
decisão, independente de transcrição.
2 - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Brasília-DF, 25 de maio;de 2010.

S^n^^^ADELMIRrSANTANA

)

Presidente do Conselho Deliberativo Nacional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Belém - PB, 11 de Abril de 2018.
DESPACHO N° DP 00003/2018

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

RESOLVE:

RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Prestação de serviços técnicos especializados
de mstrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de
lun ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB;com base
nos elementos constantes da Exposição de Motivos n° DP00003/2018,a qual sugere a contratação de:
SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE/PB.
CNPJ:09.139.551/0008-81

Valor: R$ 10.000,00(Dez Mil Reais).
Publique-se e cumpra-se.

RENATA Cm^TINNE FREITAS DE SJOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Belém - PB,11 de Abril de 2018.
DESPACHO N° DP 00003/2018.

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

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa n® DP00003/2018: Prestação de
serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura
empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no
município de Belém/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE/PB.
CNPJ:09.139.551/0008-81

Valor: R$ 10.000,00(Dez Mil Reais).
Publique-se e cumpra-se.

RENATA CH

5TINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N<* DP00003/2018
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n<* DP00003/2018, que

objetiva: Prestado de serviços técnicos especializados de instrução
e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura
empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao

desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto
a: SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA

PARAÍBA - SEBRAE/PB - R$ 10.000,00- Dez Mil Reais.
Belém - PB, 11 de Abril de 2018.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

DIÁRIO OFICIA

FlsN» oMli

Imprensa Oficial do Município de Belém,Paraíba
Criado pe]a Lei Municipal n." 067/93,de 25 de Agosto de 1993
Buléni, PB, 11 de abril de 2018

Ano XXVI
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PREFEITURA MUNtCtPAL DE BELÉWPB

HOMOLOGAÇÃO • PREGAO PRESENCIAL N" 00021/2018
No» termos do relatúilo final apresentado pelo Pregoelro Oficial e
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BELÉM

AVISO OE UCITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL N» 00022/2018

MinK

Toma público qua ferú realizar airavés do Pregoelro Ofidal e Equipe dV

Apoio, sediada na Rua Flúvlo Ribeiro, 74 - Centro • Belém - PB, éé

lOhOOmln do dia 25 de /UrrU da 2018 Odteçfio modaSdade Ptegflo

PreseneiaL do Spo menor preço, para: Contratação de servl<
espedalzados em amtaliaria para atender as demandas de todas
Secretarias e sMores da Admbiisttaçéo municipal no exercício de 20
Recursos pievistos no orçamento vigente. Fundamento legal

FWarel tf 10.520/02 e Decreto Municipal n* 031/2015. Inferma^les:

horérto das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no enden
suptadtedo. EmaS: iicltacaopmb2®gmall.com

Belém • PB, 11 de Abril de 20lé
LUtS SEBASTIÃO ALVES

Pregoelro Oficial

obsanmdo parecer da Assessoria Jurídica, referente ao PregOo
Presencial n* 00021/2018, que objetiva: Aquisições parceladas de

Materiais Elétricos diversos para melhor atendimento e fenclonsmsnto
da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente
procedimento UcOatOrio em fevor de: CENTER LUZ MATERIAIS
ELÉTRICOS EIREU • R$ 13.058,80; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA . R8106.203,09; GERALDO VIDAL DA
NOBREGA • ME • RS 21.119.00; THOMAS JOSE BELTRÃO DE

ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - RS 68.331,60. NOTIRCAÇAa
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (dnco) dias
consecutivos, condderedos da date deste pubBcaçSo, compareoer Junto
a Comissão Pennanente de Uchaçáo objetivando a essbtalura do
respectivo contrato, sob pena de Inddéncla da condnaçOo previste no
Ari 81, da Lei Federal n* 8.666/93 e sues alteraçOes posterines.
Belém-PB, 11 da Abril de 2018
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL OE BELÉMff>B

RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO . DISPENSA N* DPOOOO
Nos termos dos elsmsntos constante da respectiva ExposIçSo

Motivos qus Instrui o processo e observado o parecer da AssesaortoN
Jurídica, referente a Dispensa de Udtaçéo n* DP00003/2018, que
objetiva: Prestação da serviços técnicos eapedaOzados da bisbução
e/ou consultoria com a finalidade, da promoção (fe cultura
empreendedora a da construção de um ambiente fevorével ao
desonvolvimento dos pequenos negócios no municfplo da Belém/PB;

RATIFICO o oonespondente procedimento o ADJUDICO o seu objeto

a: SERV. DE AP(»0 AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA

PARAiBA • SEBRAEff>B - R810.000,00 - Dez MD Reais.
Belém • PB, 11 da Abril da 2018.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prerelta

í%F/sN'oUq í:
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João Pessoa- Quinta-feira,19 do Abril do 2018
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MA DE EDUCAÇAO de JIVENS E ADUTOS 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES O CULTURA. FEST. E LAZER 02080.10.302.2015.2022• MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DE SAÚDE 15%02090.08.244.2018.2028-MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE
AÇAO social 02110.04.123.1003.2053•MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS
02120.04.122.10042061•MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. VIGÊNCIA: 12
(doze)moes.PARTES CONTRATANTES: Ptefeiluta Municipal de Riacho de Sanio AntOnio e: CT N*
00029/2018 ■ 16.04.18 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA•EPP•RS 20.880.00; CT
N*00030/2018- 16.04.18- INFO PUBLIC INFORMÁTICA - RICARDO GUERRA INFORMÁTICA

TENÇÃO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS FNDE 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENÇAO
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15% 02080.I0.302.20I5J032 - ATIVIDADES DA SAÚDE COM
SUS DIVERSOS PROGRAMAS 02090.08.244.2018.2028-MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE

ACAO SOCIAL 02100.15.122.2019.2029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

021C0.25.752.20l9j018 II I lUilll 11FIL Hl.l I l]Mj ri I LgOADES DEILUMINAÇÃOPÚBUCAEDOS

ORGA EL^UemO DE DESPESA: 3J.90.30.00.00- hCtTEBl&L DE CONSUMO.VIGÊNCIA:até
o fitoJ.dlJanicicio financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTEShCcefeitura Municipal de Riacho
de SántoAlíttoio e:(H"N*00035/2018 -16.04.18 - INEL COMERQO DBóidATERIAIS ELÉTRICOS
LTDAÍ^RS 60.324JO.

•RS 7.200.00.

refeltura Municipal
EXTRATO DE CONTRATOS

Ai Belém
de
OBJETO:CONTRATAÇÃO DEPESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇAO DE '
SERVIÇOS DETRANSPORTES DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO.FUNDAMENTO LEGAL:Preglo
Presencial n*00013/2018. DOTAÇAO: Recimos Pcdpfios do Município de Riacho de Santo Antonio.

RecursosPráptiosdo Munidpia de RiachodeSanto Antonio:02020.04.122.1002.2002- MANUTENÇAO J
DAS ATIVIDADES D0CAB1NETE DO PREFEITO 02040.04.123.1003.2003•MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 02060.12.361.2005.2007• MANUTENÇÃO DASi

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUND.COM FUNDES60'/oE40%02060.122612005.2009-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCO-l

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LAR DIVERSOS RECURSO02060.12J6I.2005.2058-MANUTENÇAO DA EDUCAt;:AOCOM RE- 1
CURSOS FNDE02060.1Z365.2009.2013-MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IN
FANTIL02060.I2J66J0052071-MANUTENÇÃO DOENSINO SUPERIOR 02060.12.366.2010.2014
-PROGRAMADEEDUCAÇÃO DEJOVENS EADULTOS02070.13.392 2011.2015- MANUTENÇÃO

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposiçôo de Motivosque instrui O processo e ohservadoo parecer da Assesscria Jurídica,referente a Dbpeosa de UdtaçSo n*DP00003/2018,que ob^va:

ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL02060.12.361.2005.2008-ATIVIDADES DO ENSINO
|

DAS ATIVIDADES C/CULTURA. FEST.E LAZER 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENÇAO

DA^TIVIDADES DE SAÚDE 15% 02080.IOJ02.201S.2032 - ATIVIDADES DA SAÚDE COM
sr^IVERSOS PROGRAMAS 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES

DISPENSA N* DPOOOOSaOIS

Prestação de serviçostécnicosespecializadosde instiuçioe/cu consultoria com afinalidade^promoção
da cultura empreendedora e da construção dc um ambiente favcrivel ao desenvolvimento dos pequenos
negócios no município de Belém/PB; RAT1RC0 o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu

D a:SERV.DEAPOIO AS MICRO EPEQUENA EMPRESAS DAPARAÍBA-SEBRAE/PB-RS,
- Dez Mil Reais.

D...CAO SOCIAL 02100.15.122.2019.2029 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRE

Bdém-PB,IldeAhrilde20l^

TARIA - DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 02110.04.123.1003.2053 - MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DE F1NANÇ/\S 02120.04.122.1004.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI
DADES DA SECRETARIA 02130.19.122.2020.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA 02l40.IM.I22.ia04.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
02150.15.541.0003.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMEN

RENATA CnRISITNNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
PrefdU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

TO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

3J.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOA RSICA.VIGÊNCIA:12(doae)metes.

AVISO DE LICITAÇÃO

PARTES CONTRATANTES:Piefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT N°00036/2018 16.04.18-DANNUBIASTELLADASILVA-RS 18.000,00;CThPOOOJT/TOl8-16.04.18-EDUARDO
FERNANDES LEAL-RS24.000,00;CTN°00038/2018-16.04.18-JUCEUO BRITO DASILVA-RS
33.600,00;CTN°00039/2018- I6.04.]8-MARCIA DOSSANTOS BARBOSA- RS60.000,00;CTN*

Ijto PRESENCIAL N*00025/2018
Toma público que faiú realizar atravesTb-Gitgaeiro Oficial e Equipe de Apoi^,godi53á na Rua FUvio
Ribeiro,74- Centro - Belém•PB,és09h00riuu Ju iJlJ U/du Muiu du ilU IU lliíia^ modalidade Pregão

00040/2018 - 16.04.18 - ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - RS 60.000,00.

pagem de pneus da frota do Município alé dezembro dc 2018 Recursos previstos no orçamento vigente.
Fundamento legai: Lei Federal n° 10.520/02 c Dccrio Municipal n*031/2015.Informações: no horério
das07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endeieço supracitado. Email:lieitaeaopmh2@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO

PresenciaL do tipo menor prefo, para: COntrttaçlo de uma empresa pn piestaçlo de serviços na reca-

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOSSERVKiXIS

Belém - PB,18 de Abril de 2018

DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Prcgoeln Oficial

FUNDAMENTO LEGAL:PregSo Presencial n*00014/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni
cípio de Riachode Santo/Vntonio:02040.04.122.1003.2041 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 02060.12.361.2005.2007 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL02060.12.365.2009.2013 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA
EDUCACAO INFANTIL 02060.12.366.2010.2014 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO

ADULTOS 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA,FEST. E

TOMADA DE PREÇOS N*00004/2018

LAZER02070.13.813.2011.2010- REALIZACAO DA FESTANCA DO BODE02070.27.812.2012.2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM,através da ComissôoPeimanente de Licitação^ comunica a
quem possa inieressar que, nos tomos da Lei 8.666/93 e suas alletaçics posteriores,fará realizar no dia

- MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES O DESPORTO AMADOR 02080.10.302.2015.2022- MANU
TENÇAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15%02080.10.302.2015.2032-ATlVIDADES DASAUDE
COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDA
DES DEACAOSOCIAL3390.39.0000 OUTROSSERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12(doze)meses. PARTES CONTRATANTES: Piereitura Municipal de Riacho dc Santo
e: CTN°00032Í2018 - 1604.18 - JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA- ME- RS87.900,00.
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO

07.05.2018 ás 10h30min,na Sala da Camissôo Peimanente de Licitado,localizada à Rua Flávio Ribeiro,
74,Centro- Beléni/PB,Licilaçôo na modalidade TOMADA DEPREÇOS DE N.° 04.2018,destinada a
ContrataçSo de empresa no ramo pertinente para coiuttuçôo de uma Quadra Poliespottiva na EMEIEF
Francisca Leite Braga, conforme convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Edueaçlo da Para
íba dc n°008/2018. Rccuisos Próprias/ Convênio. Dolaçôo consignada no orçamento vigente. Demais
esclarecimentos c Cópia do Edital de LiciuçSo, podetfio ser obtidos no endereço teiro mencionado,nos
dias úteis, no horário compreendido enire OThOOmin e 1 IhOOmin.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO,
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER AS
NEESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Preglo Pre
sencial n° 00015/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antonio:

Belém -PB. 18 de Abril de 2018

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comlsalo

02050.18.541.0003.2052-ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER

VIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.VIGÊNCIA:até o final do exercício financeiro de 2018.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT N*00033/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

- 1604.18 - ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 - RS 53.360,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO E
MANUTENÇÃO DEBOMBAS D°ACUADESTINADAS/1S NECESSIDADES DESTAPREFEITURA.

OBJETO: Piestaçlo de serviços técnicos especializados de insmiçôo e/ou consultoria com a finalidade
dc promoçio da cultura empreendedora e da constiuçôo dc um ambiente favorável ao desenvolvimento
dos pequenos negócios no município de Belém/PB.FUNDAMENTO LEGAL:Dispensa de Ueiiaçôo n°

FUNDAMENTO LEGAL:Preglo Presencial0*00016/2018.DOTAÇÃO:Recursos Próprios do Municí

DF00003/20I8. DOTAÇÃO:RECURSOS PRÓPRIOS/CONVÊNIOS E PROGRAMAS:VIGÊNCIA:

pio de Riacho dcSanto Antonio:02050.18.541.0003.2052-ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL

Dezembro de 2018. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e SERV.

02050.20.608.2001.2004-ATIVIDADESDAAGROPECUAR1A3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS

DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE/PB-RS 10.000,00-Dez

DETERCEIROS-PESSOAJURIDICA. VIGÊNCIA:atóofinal do exercício financeiro de 2018.PARTES
CONTRATANTES:PKfeítun Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CTN*00034/2018* 16.04.18
- JOSELITO DESOUZA GUIMARÃES - RS 127.278,80.

Mil Reais - CT N*000967018- 12.64.2018.
RENATA CIIRJSTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELEIRÍCO
MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA EM ATENDIMENTO AS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

DEMAND/^ OPERACIONAIS DASSECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.FUNDAMENTO LEGAL:

Preglo Presencial n° 00017/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo
Antonio; 02010.04.123.1003.2003 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE AD.MINISTRACAO
GERAL 02050JO.6O8J001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA 02060.12.361.2005.2007

- MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.361.2005.2008 ATIVIDADES DO ENSINO FUND.COM FUNDEB 60% E 40%02060.12361.2005.2058 - MANU

REF: PREGÃO PRESENCIAL 24JO17,
OBJETO:Prorrogaçto por mais 12(doze)meses,contados do término do prazo de vigência do Termo
de Contrato de n* 75/2017 datado de 27.04.2017 e com término de vigência em 02/03/2018,celebrado
iniciabnenle entre as partes, objetivando a exccuçôo dos serviços de Contrataçio dc empresa para
prestaçio de serviços de locaçôo dc sofrwares para atender as diversas scciclarias desta cdilidade pelo
periodode 12 meses
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - RENATA CHRISUNNE FREITAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DISPENSA N® DP00003/2018

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação bem
como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, foram

devidamente afixadas 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, 11 de Abril de 2018.

MAURÍCIO RC

Maiif^àfíeLmia
Secretanod

LIMA

«flvane/?/

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA N° DP00003/2018

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇAO

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação bem como do
respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, foram devidamente afixadas

no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal n" 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

7

Beiém - PB, 11 de Abril de 2018.

ALVES

da Comissão

^Fis tf 093^

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N°: 00090/2018.

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E O SERVIÇO DE
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAePB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n°
08.928.517/0001-57, com sede na cidade de Belém, Estado da Paraíba, FIávio Ribeiro, 74, Centro, CEP 58255000 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sr^ RENATA
CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, brasileira, casada, prefeita, portadora do RG N° 3.269.497
- SSP/PE, inscrita no CPF sob o N° 716.329.644-49, residente e domiciliada à Rua Brasiliano da Costa, SN,

Centro - Belém/PB, CEP 58255-000 e, de outro iado, o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DA PARAÍBA, Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n**
09.139.551/0001-05, com sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Maranhão, n** 983, Bairro
dos Estados, doravante denominado CONTRATADO, ou simplesmente SEBRAE/PB, neste ato representado por
seu Diretor Técnico, Sr. LUIZ ALBERTO GONÇALVES DE AMORIM, brasileiro, casado, economista, portador

do RG N** 233.575, expedido pela SSP/PB, inscrito no CPF sob N°. 086.818.994-49, e pela Gerente da Agência
de Desenvolvimento Regional de Guarabira, Sr° JACY VIANA DE ANDRADE LEOBINO, brasileira, casada.
Administradora, portadora do RG N° 1.666.364-, expedido pela SSP/PB, inscrita no CPF sob o N®. 917.109.01420, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação, em observância
ás disposições constantes na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações e nos demais normativos legais
aplicáveis, submetendo-se as partes ás Cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

a. Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação do SEBRAE/PB, visando á
prestação de serviços técnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria, nos termos da
proposta anexa, com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um
ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO

a. O presente Termo Contratual decorre do procedimento de Dispensa de Licitação, fundamentado
na Lei Federai n® 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente nos termos do art. 24,
XIII.

b. Os casos omissos, frutos deste instrumento contratual, também serão regidos pela Lei n®
8.666/93 e suas alterações; bem como os demais instrumentos legais á matéria pertinente.

c. A partir da assinatura do presente instrumento contratual, a ele passarão a ser aplicável todas as
atas de reuniões que resultem em Termos Aditivos e/ou de Ratificação que vierem a ser

realizados e que importem em alteração de condi^s contratuais, desde que assinados pelos

representantes credenciados das partes e ocorridas durante a vigência contratual.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE

NTO

y.f/ *•«.

V'

w

Pela execução dos serviços que perfazem o objeto do presente Instrur

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM pagará à Contratada a importância to^^ó R$ 10^.000,00

(dez mil reais), que será adímpiindo em 08(oito) parcelas, mediante depõsitaJ^ncário^^.ct&N'*
302.774-0; Ag. 4362-1, Banco do Brasil -SEBRAE/PB, após assinatura do insfftjlHí^n^msmcáíílal,
de acordo com as condições a seguir: 10/05/ a 10/12/18.
Vé
4*7

^oV
b. O vaior acordado nesta CLÁUSULA é considerado completo, e deve compreéiQ§à::Jédos os
custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento pleno e integral do
Objeto deste contrato, tais como, e sem limitar: materiais, equipamentos, ferramentas,
instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro de transporte e embalagem, salários,
honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciáríos e securitários, lucro, taxa de
administração, tributos e impostos incidentes e outros encargos nâo explicitamente citados e tudo
o mais que possa influir no custo do Objeto contratado, conforme as exigências constantes na
Especificação dos Serviços e na Proposta Comercial do SEBRAE que nortearam o presente
Termo de Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
a. A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros próprios da Prefeitura
Municipal de Belém, a conta da seguinte dotação orçamentária:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS

^

Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA-DA VIGÊNCiA
a. O prazo de vigência do Contrato será até dezembro de 2018, conforme cronograma, a partir da
sua assinatura, com Termo iniciai estabelecido em 10/05/2018 e Termo Finai alcançado em
10/12/2018.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
a.

O presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, se houver interesse da administração, de
acordo com o Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

b.

A prorrogação deverá ser justificada pela Contratada ou pelo Gestor do Contrato antes do término do
prazo contratual, acompanhada de novo Cronograma Físico-Financeiro adaptado às novas
condições.

c.

^

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o Artigo 65 e

seus parágrafos, da Lei Federal N"8.666/93 e suas alterações posteriores.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
a. O presente contrato não poderá ser objeto de Cessão ou Transferência.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO
a. Compete ao SEBRAE/PB:
i. Executar os serviços conforme especificações de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
ii. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
iii. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

iv. Arcar com a responsabilidade civil por itodosNe quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seqs empregados, trabalhadores, prepostos ou

representantes, dolosa ou cuiposamente, à tJnião/ou a terceiros;

V. utilizar empregados habilitados e instrutores e consultores com conhe'ç|twãrt^'técnicos
suficientes para a execução dos serviços, de conformidade/w&n as noçfnas e
determinações em vigor;

vi. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que fanvji^d^^ente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança nr^/gfo^m^tante,
nos termos do artigo 7' do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe so'b£livédação do
nepotismo no âmbito da administração pública federal;

vil. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja Inadimplência não
transfere responsabilidade à Administração;
viii. Instruir seus empregados. Instrutores e consultores quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, Inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas,
quando for o caso;

ix. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

X. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificado exigidas na licitação;
xi. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de atores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1" do art. 57 da Lei n** 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
a. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
i. Suprir a Contratada de documentos. Informações e demais elementos que possuir ligados
aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos
omissos.

il. Não assumir, perante terceiros, obrigações em nome do SEBRAE/PB, em nenhum
momento e circunstância e sob qualquer pretexto;

^

iii. Comunicar previamente o SEBRAE/PB, por meio da Agência Regional, por escrito, com
antecedência mínima de sete dias úteis, toda e qualquer mudança que porventura venha
ocorrer na execução dos serviços como, por exemplo; interrupção, cancelamento ou
adiamento;

iv. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato e seus Anexos;

V. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
vi. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

vil. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua.correção;
viii. Pagar á Contratada o valor resultante da prestai

serviço, na forma do

ix. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições deJiabiiKação e
qualificação exigidas na licitação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

/fp/s
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a. Os serviços que perfazem o presente objeto correspondem ao total de 208 hò|^, dist^f^as de
acordo com as ações de instrutoria e/ou consultoria a seguir discriminadas:

11. COMPRAS GOVERNAMENTAIS - Apoiar as prefeituras municipais na Implantação dos processos
de compras públicas, observando o disposto na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
12.

13. Capacitação para fornecedores urbanos- Compras Governamentais -12 horas.
14. Capacitação para fornecedores rurais - Compras Governamentais-08 horas.
15. Capacitação para gestores públicos- Compras Governamentais -12 horas.
16. Capacitação para implantação de processos iicitatõrios- Compras Governamentais-08 horas.
17. Seminário Regional - Compras Governamentais-08 horas.
18. AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - Apoiar as prefeituras municipais na capacitação dos atores
do desenvolvimento local, para atendimento das demandas apresentadas nos municípios.

19. Capacitação formação básica atores do desenvolvimento - Agente de Desenvolvimento e Secretários
Municipais-08 horas.
20. Capacitação em atendimento - Agente de Desenvolvimento -12 horas.
21. Capacitação em empreendedorismo - Agente de Desenvolvimento -16 horas.
22. SALA DO EMPREENDEDOR - Apoiar as prefeituras municipais na Implantação e estruturação das
salas do empreendedor, para atendimento das demandas dos empresários do município.
23. Consultoria de implantação e monitoramento - Saia do Empreendedor-20 horas.
24. PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR
25. Consultoria para inscrição no PSPE 08 horas
26. PROJETO DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
i. Elaboração da marca Brejo Destino Turístico.
ii. Elaboração das peças gráficas necessárias ao website do destino brejo.

iii. Implantação do portai turístico (website) do destino brejo.
iv. Elaboração das peças gráficas necessárias à gestão da mídia social do destino brejo
(capa, avatar e templates para postagens).
V. Produção de um vídeo turístico do município de Belém-PB, com a escolha dos atrativos
indicada pelo projeto Destinos Turísticos Inteligentes, de acordo com potencial de
atratividade e infraestrutura turística.

vi. Gestão das mídias sociais do destino brejo e produção de conteúdo para o website
destino brejo até dezembro de 2018.

vii. 02(duas) inscrições no treinamento em markeijri$ ^digitai para destinos turísticos, voltado
aos gestores públicos de turismo, a ser reaiizad ria agência Sebrae Guarabira, sendo

responsabilidade da CONTRATANTE dispor^ iiizar equipamento (notebook) para
participar do treinamento, caso seja necessário^

27. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO TES -PROGRAMA TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVELVisa a criação de governança do território através do desenvolvimento de lideranças locais. Serão sete
encontros com líderes do território e no final será entregue um plano de desenvoMmentq-territorial
sustentável da região - 56 horas
28. CURSOS, OFICINAS E CONSULTORIAS para EMPREENDEDORES da cidade coi
econômicas do Município, conforme plano desenvolvimento municipal: 50 horas

29. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
a. O presente Contrato poderá ser rescindindo de pleno direito pelos motivos previstos nos Artigos
77, 78, 79 e 80, da Lei Federal N"8.666/93 e suas alterações posteriores:
b. Havendo descumprimento, ou cumprimento irregular das Cláusulas pactuadas, por parte da
Contratante, poderá o SEBRAE/PB rescindir, unilateralmente, a execução dos serviços, sem

prejuízo do pagamento já efetuado referente aos serviços já executados. Independente de
interpelação judicial ou extrajudicial.

30. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

a. O descumprimento de quaisquer Cláusulas, inclusive a desistência, sem justa causa, por parte da
Contratante, dará ensejo á rescisão deste Contrato, Independente da interpelação judicial ou
extrajudicial, bem como ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 12 de Abril de 2018.

TESTEMUNHAS

a

PELA CONTRATANTE

PttEFEITURA MUNICIPAL DE'BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita

CPF: 716.329.644-49
PELA CONTRATANTE

\l C)y^,

I
v
SERV. DE APOIO AS^MICRÓ EREÜUENA

EMPRESAS DaVaRA(BA^P8ÉBRAE/PB
LUIZ ALBERTO GONGAl^ES DE AMORIM
Representante lec
CPF: 086.811

eSab.
SERV. DE APOIO

Gerente

S MICRO E PEQUENA

EMPRESAS DA PÁjuÍBA - SEBRAE/PB

JACY VIANA DE AGRADE LEOBINO
Gerente Agência Guarabira
CPF: 917.109.014-20

«^ane/7/^

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de Instrução
e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura
empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Beiém/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n' DP00003/2018.

DOTAÇAO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS E PROGRAMAS:
VIGÊNCIA: Dezembro de 2018. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e SERV. DE APOIO AS MICRO

E PEQUENA EMPRESAS DA PARAiBA - SEBRAE/PB - R$ 10.000,00
- Dez Mil Reais - CT N» 00090/2018 -12.04.2018.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos n" DP00003/2018.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução
e/ou consultoria com a finalidade de promoção da cultura
empreendedora e da construção de um ambiente ^vorável ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art 24. inciso Xlll, da Lei Federal n® 8.666/93
e suas alterações.

SOLICITAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATiFICAÇÃO: Prefeita, em 11/04/2018.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

DIÁRIO OFICIAL '|fIsN»0^
Imprensa Oficial do Município de Belém,Paraíba
Criado pela Lei Municipal n.° 067/93,de 25 de Agosto de 1993
Ano XXVI

Belém, PB, 11 de abril de 2()1<S
rMUNÍCÍP»:«EJELÉUmB
EXTRATO DECONTRM

ÍBJETÓ: PmtacSo <I« lenlcM técnicos espedalzadà^ Instntçao
fo/ou ooRsuttoila com • linaldade do pfotnoçfio da cultura
omproendedora o da oonsliuçfio do um amblonio favm^ ao
desonvoMmsnto dos poqusnos nogâdos no munldpio do BsIMvpa
FUNDAMENTO IfQAL: OlsponsB do Uotte^o n* DPOOOOSaO
OOIAÇAO: recursos próprios/ CONVÊNIOS E PR06R
VIGÊNCIA: Dozembre do 2018. PARTES CONTRATANTES:\
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 08ERV.DE APOIO AS MICRO

E PEQUENA EMPRESAS DA PARAiBA•SEBRAE/PS - R$ 10.000,00
-DOZ Mü Reais - CT N*000SOI201&-12.04.2018.

RENATA CHRtSTINNB FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL£Mn>B

EXTRATO DE DISPENSA DE UCITAÇAO
PROCESSO:Exposição do Motivos n* OP00003/2018.

OBJETO: PreslaçOo ds serviços técMcos ospociaSzados do Instrução
oftw consultoria com a IbiaSdado do promc^Oo «te culbira
empreandedora o da oanstreção do um ambiento favorável ao

desmivoMnento dos pequanos negOdos no munldpio de BeUfflIPa
FUNDAMENTO LEGAL:Art 24,inciso XIII, da LM Federal n* 8.886193.
o suas attecaçOes.

S0UCITAÇ/(b:âicrelarladeAdnnInitti8ç8a

^RATIFICAÇAO:PrefeRa,em 11/D4/20ia

.^RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA
PrebBa

Kdlção Kxtraordiiiária

ÍSfísW» oCo
João Pessoa- Qulnta-féira,19 de Abril de 2018
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MA DE EDUCAÇÃO DE JIVENS E ADUTOS 02070.13.392.201I.20IS - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES 0/ CULTURA, FEST. E LAZER 02080.10.302.20IS.2022 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DESAÚDE ISSO 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
AÇÃO SOCIAL 02I10.04.123.1003.2aS3 ■ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS
02120.04.122.1004.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA. VIGÊNCIA: 12
(doze)meses. PARTES CONTRATANTES:PKfdtuia Municipal de Riacho de Santo AnlSnio e:CT N°
00029/2018•16.04.13•ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - RS 20.880,00; CT
N» 00030Q018- 16.04.18 - INFO PUBLIC INFORMÁTICA - RICARDO GUERRA INFORMÁTICA

-RS 7.200,00.
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO:CONTRATAÇÃO DEPESSOA FlSICAE/OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DETRANSPORTES DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO.FUNDAMENTO LEGAL:PngSo

TENÇÃO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS FNDE 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15% 02080.10.302.20152032 - ATIVIDADES DA SAÚDE COM

SUS DIVERSOS PROGRAMAS02090.08.2442018.2028- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
ACAO StXlAL 02100.15.1222019.2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

02100.25.752.2019.2048- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEILUMINAÇÃO PÚBLICAE DOS
ORGA ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até
o finai do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES:Pre&ituin Municipal de Riacho
de Santo Antônio e: CTN°00035/2018 - 16.04.18-INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

LTDA-RS 60.324,20.

Prefeitura Municipal

\

de Belém

I

Presencial n"00013/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antonio.
Recursos Próprios do Município dc Riacho de SantoAntonio:02020.04.122.1002.2002- MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO02040.04.123.1003.2003- MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 02060.12.36I.200S.2007 - MANUTENÇÃO DAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL02060.12.361.2005.2008- ATIVIDADES DO ENSINO
FUND.COM FUNDES60%E4(»i02060.12.361.2005.2009-PROGRAMA DETRANSPORTE ESCO-

RATIFICAÇÃO EADJUDICAÇÃO

LARDIVERSOS RECURSO 02060.12.361.200S.20S8-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃOCOM RE
CURSOS FNDE02060.12.365.20092013-MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IN
FANTIL02060.12S66.2005.2071-MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02060.1ZS66.2010.2014
-PROGRAMADEEDUCAÇÃO DEJOVENSEADULTOS02070.13.392.2011.2015-MANUTENÇÃO

DISPENSA N* DP00003/2018

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposipio de Motivos que instrui o processo e obser
vado o parecer da Assessoria Jurídica,referente a Dispensa de LidtaçSo n* DP00003/2018,que objetiva:

Ptestaçiode serviços técnicos especializados de instrüçôo e/ou consirltoriaoom a finalidade de promoção

DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 1536 02080.10.302.2015.2032 - ATIVIDADES DA SAÚDE COM

da cultura empreendedora e da construção de um ambiente fevotóvel ao desenvolvimento dos pequenos
negócios no município de Belém/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu

SÍ^IVERSOS PROGRAMAS 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

objeto a:SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE/PB-RS

ll

10.000,00-Dez Mil Reais.

DAS ATIVIDADES C/CULTURA, FEST.E LAZER 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENÇÃO
JAO SOQAL 02100.15.122.2019.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE

TARIA - DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 02110.04.123.1003.2053 - MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS 02120.04.122.1004.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI
DADES DA SECRETARIA 02130.19.122.2020.2062• MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA 02140.04.122.1004.2063• MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
02150.15.541.0003.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMEN

Belém - PB, 11 de Abril de 2018.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

TO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

AVISO DE LICITAÇÃO

3.3.Sa.36.00.000UTROS SERVIÇOS DETERCQROS-PESSOAFISICA.VIGÊNCIA:12(doze)meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e:CT N°00036/2018-

PREGÃO PRESENCIAL N* 00025/2018

16.04.18-DANNUBIASTELLADASILVA-RS 18.000,00;CTN°00037/2018- 16.04.18-EDUARDO

Toma póblico que fará realizar através do Pregoeiro Oficiai e Equipe de Apoio,sediada na Rua Flivio
Ribeiro,74 - Centro - Belém - PB,às 09h00min do dia 07de Maio de 2018licitação modalidade Pregão

FERNANDES LEAL•RS 24.000,00;CThr'00038/2018•16.04.18•JUCELIO BRITO DASILVA-RS

33.600,00; CTN°00039/2018•16.04.18-MÃRCIADOS SANTOS BARBOSA-RS60.000,00;CTN>

Presencial,do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa pra pr^ação de serviços na reea-

00040/2018 - 16.04.18- ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - RS 60.000,00.

pagem de pneus da fiuta do Município até dezembro de 2018 Recursos previstos no orçamento vigente.
Fundamento legai: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n°031/2015.Informações: no horário
das 07:00 as 11:00 horas dos dias Ateis, no endereço supracitado. Emaii:iicit3caiq)mbZ@gmaiI.com

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:CONTRATAÇÃO DEEMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃO DOS SERMÇOS

Belém - PB, 18 de Abril de 2018

DE VEICULA(;A0 de matérias INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
FUNDAMENTO LEGAL:Preglo Presencial n°00014/2018. DOTAÇÃO:Recursos Próprios do Muni

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial

cípio de Riacho de Santo Antonio:02040.04.122.1003.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 02040.04.123.1003.2003- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 02060.12.361.2005.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.365.2009.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EDUCACAO INFANTIL 02060.12.366.2010.2014 - PROGRAMA DE EDUCACAQ DE JOVENS E

COMISSÃO PER.MANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAt;AO

ADULTOS 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/CULTURA,FEST.E

TOMADA DE PREÇOS N'00004/2018

L/rZER 02070.13.813.2011.2010- REALIZACAO DAFESTANCADO BODE 02070.27.812.2012.2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM,através da Comissão Permanente de Licitação,comunica a
quem possa interessar que,nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,fará realizar no dia
07.05.2018 às lOhJOmin,na Sala da Comissão Permanentede Licitação,localizada à Rua Fiivio Ribeiro,
74,Centro-Beiém/PB, Licitação na modalidade TOMADA DEPREÇOS DE N.°042018,destinada a
Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de uma Quadra Poliesportiva na EMEIEF
Francisca Leite Braga,conforme convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação da Para
íba de n° 008/2018.
rviai-an mn»i«iiii»ia no orçamento vigente. Demais

- MANUTENÇÃO DAS ATIVID/VDES C/DESPORTO AMADOR 02080.10.302.2015.2022- MANU

TENÇÃO DAS ATIVIDADES DESAUDE 15%02080.10.302.2015.2032-ATIVIDADES DASAUDE
COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇÃO DiAS ATIVIDA
DES DEACAOSOQAL3390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOAIURIDICA.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho dc Santo
HO e:CTN» 00032/2018- 16.04.18-JOSEDEARIMATEIADEOLIVEIRA-ME-RS87.900,00.
Ea.KATO DE CONTRATO

esciarecimenlojA^t^rado^tafdéXicitação,poderão sérõBttijasjio endereço retro mencionado,nos
dias úteisjioltatário oompreendido entre 07h00min e 1IhOOmin?

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURlDICA PARA OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO,
INSTALAÇÃO, M/VNUTEN(;:Ã0 E limpeza de POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER AS
NEESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNIClPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregdo Pre
sencial n* 00015/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município dc Riacho de Santo Antonio:

J8deAbriIde2018
LUÍS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

02050.18.541.0003.2052-ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENT/U.3.3.90.39.00.00 OUTROS SER

VIÇOS DETERCEIROS-PESSOAIURIDICA.VIGÊNCIA:ató o final do exercício financeira de 2018.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitrrra Mtmicipal de Riacho de Santo Antônio e: CT N'00033/2018

PREFEITURA MUNiaPAL DE BELÉM

- 16.04.18 -ANTONIO MACENA OLIVEIRA OLHO 05333417440- R$53.360,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELEOMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO E \
MANUTENÇÃODE BOMBAS DAGUADESTINADASAS NECESSIDADES DESTAPREFEITURA.
FUNDAMENTO LEGAL:Pr^o Presencial n"00016/2018.DOTAÇÃO:Recursos Próprios do Municí
pio de Riacho de SantoiAnIonio:02050.18.541.0003.2052-ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL
02050.20.608.2001.2004-ATIVIDADES DA AGROPECU/VRIA3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS

DETERCEIROS-PESSOAIURIDICA. VIGÊNCIA:até o final do exercido financeiro de 2018.PARTES

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT N°00034/2018 - 16.04.18
- JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES - RS 127.278,80.
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRlCO
MEDIANTE SOLlClTAt;ÃO PERldlDlCA E ENTREGA PARCELADA EM ATENDIMENTO AS
DEMANDAS OPERACIONAIS DASSECRETARIAS DESTE MUNlClPIO.FUNDAMENTO LEG/tL:

Ptegôo Presenciai n° 00017/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo
Antonio: 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL 02050.20.608.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA 02060.12.361.2005.2007
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.361.2005.2008 ATIVIDADES DO ENSINO FUND.COM FUNDEB 60% E 40%02060.12.361.2005.2058 - MANU

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade
de promoção da culnira empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento
dospequenos negócios no mimicípío de Belém/PB.FUNDAMENTO LEGAL:Dispensa de Licitação n°

DP00003/2018.DOTAI;:ÃO:RECURSOSPRÓPRIOS/CONVÊNIOS EPROGRAMAS:VIGÊNCIA:
Dezembro de 2018. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e SERV.

DEAPOIO AS MICRO EPEQUENA EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE/FB•RS 10.000,00-Dez
vMil Reais - CT hP 00090/2018- 12.04.2018.
ENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Pimi^

EXTRiÀhvQE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO THtMO ADITIVO.

REF;PREGÃO PRÉSEMÇIAL242017.
OBJETO:Prorrogação pormâu 12(duiujHntrcti ccntadm do léimiHÓ do prazo de vigéitcia do Termo
de Contrato de n° 75/2017 datado de 27.04.2017e com término de vigência em 02/03/2018. celebrado
inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa pata
prestação de serviços de locação de softwares para atender as diversas secretarias desta edilidade pelo
pcTÍodo de 12 meses
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - RENATA CHRISTINNE FREITAS
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