
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERIMO DE CONTRATO N" 00050/2018

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

Çfy

Yi FIs N°

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

A PREFLIl URA MUNICIPAL DE BELEM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com CNPJ sob
o n. 08.926.517/0001-57 com sede à Rua i lávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela Prefeita
iVIumcipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante denominada
Contratante, e do outro lado a empresa COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE
BANANEIRAS/PB - COOPAFAB, com CNPJ de n° 16.491.781/0001-02, com endereço no Sítio Lagoa do Matias, s/n -
Bananeira.s'PB. CEP: 58.220-000. inscrita na DAP Jurídica de n" 1649178100012909140820, neste ato representada por
üiveniklo Pereira de Azevedo, representante legal, portador do CPF de n° 251.768.464-20. doravante denominado Contratado
lundanieiitados nas disposições da Resolução n.° 26, de 17/06/2013 - FNDE, e lendo em vista o que consta na chamada
pública n" 00001/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cicáusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aqui.siçào de Gêneios Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do Programa
de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n,° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2018, contados da
data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n" 00001/2018, parte geradora do presente
ei)nirati), iiulcp>endenienienie de anexação ou transcrição.

CLÃSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito no
Piojeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse ato
denominados LON I RA IADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua produção,
conlorme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CON I RAl AN I ES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao ministério do
Desenvolvimento Agrário ~ MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de rerramcnta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O micio da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo
Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018.



n,,;,n,nnTf "'''''"«""■'='0^ ^er feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chai&tía pública n*^üOOOI/2018. 'IfIsN' Ã3g>
b O rcccbmicnto dos gêneros alinieriticios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as^^'
\ ciida pela Pessoa responsável pela alimentaçào no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

o Giupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 114,000,00 (Cento e Quatorze Mil Reais) assim
representados:

COOPI-RATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS
1  14.000.00 (C enlü e Quatorze Mil Reais), assim representados:

Acerola - RS 3,00
Arroz da terra - R$ 6,00
Banana Inglesa - RS 5000
Berinjela - RS 3.50
Bolo -- RS 12.00
Cebola do brejo RS 4,00
Cenoura - RS 3,50
Chuchu - RS 3,00
Couve-fblha - RS 4,50
Farinha de mandioca - RS 4,00
Galinha caipira - RS 13,50
Goma - RS 4,50
Maracujá - RS 4,75
Ovo de galinha caipira - R$ 0,70
Polpa de fruta - acerola - RS 7,00
Polpa de fruta -- cajá - RS 7,00
Polpa de fruta - goiaba - RS 7,00
Polpa de fruta - umbu cajá - RS 7,00
Tomate - RS 4.00

CLÁUSULA SÉTIMA:

DISCRIMINAÇÃO

COOPAFAB - RS

UNIDADE QUANTIDADE
Kg 500
Kg 150

Dúzia 5000

Kg 200
Kg 2000

Kg 2000
Kg 2000
Kg 2000

Molho 400
Kg 200

Kg 300

Kg 350

Kg 500
Und 6000
"Kg 1400
Kg 500

Kg 1400

Kg 500

kS 3000

No.s valores iiiencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como
oi.b encargos hscais. sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento
uas obrigavoes decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁU.SUL,A NONA:

A CÜN TRATAN TE. após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo
para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não será efetuado
i|iialquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A C ÜN I KAI ANl C. que não seguir a forma de liberação do recursos para pagamento da Conlratanie FORNECEDOR
devera pagar mídta de 2 %, mais juros de O, I % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não
eteiivados o.s repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. ^ 1 1 947 de 16/06/2009 e
demais legislações relacionadas.



^«\ane/,/N

CLÁUSULA DOZE; ' ° "
SFIs^™J^3^ Ç,

O CONI KAIADO E^RNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das noias li^ de v
congêneres, dos produlos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricult^
Alimentação bscolar, estando à disposição para comprovação.

A/'

CLÁUSULA TREZE:

Csíè^-üil^H t f compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento,
A  Alimentícios da Agricultura Familiar paraAlimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

C L A U S U L A Q U A T O R Z E:

leieeiiof dt'' ''^^"7^'''''^'''-; Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
fócaliaçilo "'Io excluindo ou reduzindo esla responsabilidade à

CLÁUSULA QUINZE:

A CON í KA 1 AN I L em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

CONTRAT^^^^^^ finalidades de interesse público, respeitando os direitos do
b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. I"i.scalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
economico linanceiro. garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas Já realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pela
Contiatantc ou, quando for o caso, cobrada Judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

■A íiscalizaçà^o do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Kreleita do Município. '

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2018, pela Resolução/FNDE n" 38, pela Lei n" 1 1.947 em
todos os .seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

Esic Coniraio poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições
essenciais. ^

CLÁUSULA VINTE:

As comunicilçaes com origem neste contrato deveráo ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se
enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

C LAl SUl.A VINTE E UM: N-9--

l:ste contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
podei a ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação Judicial ou extrajudicial nos
seguintes casos: •- t j j , .w



íi. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
e. Qualquer dos motivos previstos cm Lei.

4^

meses,

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

^ «""■«8'' '0">l dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

«.Mirar''''"' " "d"*" pora dirimir qualquer controvérsia que se originar desie

pielmvrrduas^etèmirar '8"^' ""

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

CONTRATANTE:

gEFElTURA MUNICIPAL DE^BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

C OOPER PATIVA DOS
Um^Í \mrh
i AGI^ICULTÕRERE

(yvv^Kvv^ rix
S FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB

CIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO
FORNECEDOR

Testemunhas:

lúJJj/aDodihu-J. V >4wnriH/r> cItá ■ Sj^JTA r
Nome:
KCi n" 3' ^9€ ' ^Oi

çjsCk/Tvig? f}mrrf\r\rf\J,j .^i.3LLn/\
Nome:

3 7-2,í ais
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00051/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

A 1 REFEirURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESPADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direilo público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Preleita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329 644-49 doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. RUBENS BATISTA DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua
I.uis Gomes de Lima,, m.scrito no CPF sob o n« 075.869.394-03, fornecedor do grupo informal, com DAP n°
SD\V()()7^86939403231 1 160913, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n.°
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública if' 00001/2018, resolvem celebrar o
presenie contraio mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n." 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
-018. contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2018,
pai te geradora do pre.sente contrato, independentemente de anexaçào ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conlorme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
dc (jêneios Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:



o micio da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de/(^^r"^2\f
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018.

a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com i
"00001/2018.

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de
Venda pela Pessoa re.sponsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

() Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 19.950,00 (Dezenove Mil
Novecentos e Cinqüenta Reais), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE
I  Coentro-R$2,85 Molho 7000

CLÁUSULA SÉTIMA:

No.-, \alorcs mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Fscolar - PNAF/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
seiá eíeluado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
Imanccira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CON I KAl AN í E, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
deverá pagar multa de 2 %. mais juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
iiao efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

^ CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ° 1 1.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CON fRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas ílscais de vendas,
ou congêneies, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CGNTFMTAN TE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Rccebimemo, aprcsentatios nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricullura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando á disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:



L dc exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta resôflfi^Btfkiade à
li.scaiização.

r ̂
CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares po^á-
a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir um lateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
economico financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas iá
realizadas. r j

CLÁUSULA DEZESSEIS:

,'\ multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Preleita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2018, pela Resolução/FNDE 38, pela Lei n°
1 1.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

l.ste Contrato poderá ser adilado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições es,senciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade .se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

l.sie contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, no,s
seguintes casos:

a. For acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CI.ÁUSULA VINTE E DOIS:

O pre.senie contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:



K competente o Foto da Coitiaica de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia
conimto.

l- por csiareni assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias imiais de iií
presença de duas testemunhas.actüsfj

CONTRATANTE:

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

EFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

RUBENS BATISTA DOS SANTOS
FORNECEDOR

reslemunhas:

lóJhjio/)nr\Kri—. Âmr\Ko Oa . Nome

KGif 3. Gqè-20-f

Nttme:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00052/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

CPW

Irmr^ItTnoI'!-'^!?.. AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

KSTADO da paraíba, Pessoü Jurídica de direito público com
.V M "■ sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pelai Kkitd \ unicipal Si . Renata Chnstinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329 644-49 doravante

denoiniuada Contratante, e do outro lado o Sr. RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA, residente e domiciliado no
DAP n" snwmji^o'ria» n fn-if ° «31.623.674-06, fornecedor do grupo informal, comI)..„I !- doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições daResolução n. 26. de l7/06/20b - l-NDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n" 00001/2018, resolvem
cclebidi o piesente contríito nicdiaiite as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aqui.siçúo de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
I  logiama de Alimentação Lscolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n." 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de

. contacos da dala de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chanicida pública n'' 00001/2018
parte geradora do presente contrato, independenteniente de anexação ou transcrição.

CLÁSLILA SEGUNDA:

o Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no lojeto de Venda de (leneros Alimcnticios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O hmite individiial de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural nesse
ato deitommat^^os CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
pioduçao, conlorme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar

CLÁUSULA QUARTA:

OS C ONT RA I AN IbS DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar aoministeiio do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
e Geneios Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura

cio contrato, por meio de lerramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:



tt&h.

O inicio da enircga dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de CtímpSiflS^ciida
pelo Dcpariamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018.

° 00001/2018'"^ ® quanlidades de acordo com í|fM°d^uu„.^
4a oy

b O recebimenlo dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e asN^^PÍscds de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

0 Giupo Inlormal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Geneios Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1  Leite-R$2,50 ^ 6000

CLÁUSULA SÉTIMA:

Noh valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

^  CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contraio correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimcniaçào Lscolar - PNAF./FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será eteluado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CON I RA FAN I E, que nao seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR
devera pagar multa de 2 %, mais Juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
nao efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

^ CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ° I I 947 de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CON fRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congeneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A ( ONIRAfANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, liem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:



i: de exclusiva responsabilidade do Contralado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causadoga-commme ou a
uti los. dccoiienles de sua culpa ou dolo na execução do contraio, não excluindo ou reduzindo^ responsab^de à

CLÁUSULA QUINZE: \%

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares po^Íf ̂

diredlofdlrcoNTlu^^^^ ° nnalidades de interesse público, respeitando os
b. Rescindii unilaieralmenle o contrato, nos casos dc infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela incxecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar oti rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio

rcribadr Sfiantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já

CLÁUSULA DF.ZESSEIS:

iliTrln,?! '"f'c' administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididospela Contratante ou. quando íor o caso, cobrada Judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

PteibüaX''M^^ cotitrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela

CLÁUSULA DEZOITO:

O pt-esente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n" 00001/2018, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n°
I .;47. em todos os seus termos, a qual será aplicada, tambétp, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

Este Contrato poilcrá ser aditado a qttalqucr tempo, mediante acordo formal entre tis parles, resguardada tis suas
concnçoes essencicils.

CLÁUSULA VINTE:

com origem neste contrato deverão ser formais c expressas, por meio de carta, que somente terá
validade .sc enviada mediante registro de recebimento, por íac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua etétivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte

sc-uitítetc:!»^ '' "'™ ^e notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLAUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:



I- competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia orifíinWõesle
conlrmo. /^o

'ra,

F. por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de
presença de duas testemunhas.

í na

CONTRATANTE:

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

ístemunhas:

RIVELINO GALDINO DE OLIVEIRA

FORNECEDOR

kdji/n/nrthn, . knrrtkjC) Ja,
Nome:

RGn-S- eqe.jioi

Nome:
TÜúJhO^



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

IpisN^Üilial

TERMO DE CONTRATO N" 00053/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

municipal de BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de dirello público, com
CNIJ sob o n.° 08.926..-) 17/0001-57 com sede à Rua FIávio Ribeiro. 74. Centro - Beléni/PB. representada neste ato pela
I relcila Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329 644-49 doravante
denominada Contratante, c do outro lado a Si-\ MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA, residente c domiciliado
no Sino Retiro. lielem/PB inscrito no CPF sob o n° 552.652.514-72, fornecedor do grupo informal, com DAR n°
SDW0.XS26.S20I4723001 150325, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da
Resolução n.° 26. de 17/06/2013 - FNDE, e tendo etn vista o que consta na chamada pública n° 00001/2018, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
I rograma de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
-018. contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2018.
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA FERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
piodução. conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

os CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTÍCULADORAS deverão informar ao
mim.stcrio do De.senyolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos parlicipantes do Projeto de Venda
de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contraio, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

CLÁUSULA QUARTA:



o üiicio da enircga dos generos alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de CoiiToia-Ê^edida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018

a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com afG%
"00001/2018.

b O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e a^etoRíseSlde
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

0 Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 10.750,00 (Dez Mil Setecentos e
Cinqüenta Reais), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1  Macaxeira - RS 2,75 j<;^g -^qqq
2  Abóbora-RS 2,50 Iqqq

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais^, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - l>NAB/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE^ após receber os^ documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
I  locesso paia instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
Imanceira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A C0N1 RATAN TE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
deveiá pagai multa de 2 %, mais Juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ° 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneies. dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONfRATANfE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:



il de exclusiva responsabilidade do Conlratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos catisados>eCTi«alante on a
icicenos. dccorrenles de sua ctilpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo ei&^pS&ade à
liscaliztiçao. /x

/O ^

CLÁUSULA QUINZE: l^FlsN" j/dÊgj
A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares^âí@U>^

a Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO; r . k

b. Rescindir uiiilateralmenle o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio

realirul-Lr garantmdo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas iá

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A llscnliziiçfio (Io prcsenle conirato ficará a carao da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prcleila do Municipio. ^

CLÁUSULA DEZOITO:

O pijsente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2018, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n°
1 1 .;47, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

l.sie Contraio poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, restiuardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

A,s comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Lsk« contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial nos
seguintes casos: r t j ■>

a. Por acordo entre as partes; (\JL^
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições; 1
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O piesente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:



1-. conipelente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer conti
coiilrato. ^ '

b, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três
presença de duas testemunhas.

ovèrsi/^tíe se origiipXcleste
(o V
|fIsN°

vias iguais dJ^^ial teoi;^gjí^âVá, na
sCPl,

CONTRATANTE:

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

^ CONTRATADO:

Teslemunhas:

PÍ^FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CMRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA
FORNECEDOR

Nome:

RG 11° 3. ̂qe". Q^oi

oL.

Nome:

RG ■''3.-9-SêSdê



I. B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00054/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAxMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREI^EirURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNIM sob o n.M)8.926.517/0001-57 com sede à Rua Fíávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Preleiui Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na Rua
Sdo Joaquim, Centro — Belém/PB, inscrito no CPF sob o n° 072.838.821-30, fornecedor do grupo informal, com DAP n°
SDW007283882430I5I21609I9, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n°
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2018, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneios Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2018. contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2018,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
ininisléiio do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:



(J inicio da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de
|X' o 1 departamento de C ompras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018.

^'oOOoT/2018''''' ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo co
b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento^^figtósíais de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

xpedida

UPifca n

n.ÁliSULA Sí<:xTA;

o Grupo Informal: Pelo romecimenlo dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de

as^nrepreSor ° CONTRATADO receberá o valor R$ 15.000,00 (Qulnre Mil Reais),
C ODIC.O^^^^^ DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

L  6000

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais assim
ru n,-°f comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias aocumpi imento das obiigaçoes decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As dc.spcsas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Ahmenlaçao Escolar - PNAb/PPM/PROGRAMAS PEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE^ após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramilação do

''T '"^'7''"° ® efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
h nn . 77' P^S^temo a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigaçãoimcinctiia em viitude de penalidade ou inadimplência contratual.

C LÁU.SULA DÉCIMA:

' P'^^'''NTE, t|ue nao seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR
ãòofaivfiro JU™^' ti® O-l t"tt, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quandonao eítti\ ados Ob repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. » 1 1.947. de
I ü/()o/^()0 ) e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

P'®;^NECED0R deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas llscais de vendas
m congcneres dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar parà
Alimentação Escolar, estando á disposição para comprovação. P

CLÁUSULA TREZE:

ir Suatdm- por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos deKcccbi lento, apiesentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
\giiculluia familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:



K dc exclusiva responsabilidade do Conlratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a womraTaRm ou a
lerceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta^&ons^^ à
liscalização.

CLÁUSULA QUINZE: Ú
\0 ^A CONl RATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares podMPPljX^

a. Modificar unilaleralmenle o contraio para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO; i »

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
econoinico linanceircí. garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas iá
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou. quando foro caso. cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A liscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Preleita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contraio rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2018, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n°
1 1.947. em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

L.ite Contiato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contraio, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial nos
seguintes casos:

a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O piesente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:



comiTr''""' " cslado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia qyé4f orlghiar^e
l:. por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iauais de ieò
presença de duas testemunhas. e^g^^%

CONTRATANTE:

C ONTRA FADO:

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

resiemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL Í)E BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA
FORNECEDOR

Mji^hjcinrriyxxx. ^ ^Í^xta ,
Nome: '

RG 6^G- ãOi

Jome

RG n'^



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00055/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

■^ane^

ÍIfIsN' -^$24^1

aquisições/fornecimentos DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A l'K|.:|.TnTUKA MU DE BELÉM. ESTADO DA PARAÍBA. Pessoa .lundica de direilo público, co.n
0 .1 V"s I sede á Rua FIávio Ribeiro, 74, Ceniro - Belém/PB. represenlada neste ato pela1  icicila Municipal Si. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, porlador do CPF n.° 716.329 644-49 doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. LENILSON MARQUES, residente e domiciliado NO Sítio Braga de
,/snwZ)!''naLa7f ° fornecedor do grupo informal, com DAP1  .SDWOOSSa^ doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução

n. 20. cie 17/06/201.5 - FNDh, e tendo em vista o que consta na chamada pública n" 00001/2018, resolvem celebrar o
pic,senie contraio mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
I  logiama de Alunentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.« 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
.-018. contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2018,
patte geiadota do presente contrato, independentemente de ancxação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a Ibrnecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no I lojeio de Venda de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limile individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:
Kos CON I RA I AN í ES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao

niimstei io do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contidlo, poi meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:



sns/?,!O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem dí
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018.

í ?Fl3N°
°^)OOoT/20?8'^°' alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo comfehama^^tá
b. o lecebinrenlo dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de
\ eiKla |xda I essoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

0 Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Generos Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 8.975,00 (Oito Mil Novecentos e
Setenta e Cinco Reais), assim representados:

^  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1  Cebolinha-R$ 4,00
^  ... ..^ , - iSg 500
2  l-eijao verde-R$6,00
3  Alface - R$ 3,00 " . 25
4  Pimentão - R$ 3,00

CLÁUSULA SÉTIMA:

Kg 2000

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais^ sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação bscolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A COMRAI ANIb, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
rocesso para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior Não

será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
linanceiia em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

.A CON I RA I AN I b. que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
devera pagcy multa de 2 %, mais Juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
nao efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. " 1 1.947. de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

o CONTRATADO FORNKCEDOR deverá guardar peio prazo de 05 (cinco) anos, cópias das nolas fiscais de vendas,
ou congeneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação bscolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agnciillura l amiliar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando á disposição para comprovação.

\{)P



CLÁUSULA QUATORZE:

f. cie exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causadositptjínitetWMlatn,:

ISalUação^'^''''^"'^^ contrato, não excluindo ou reduzindo estaÇ^nsattS^^'
CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRA I ANTE em razão de supremacia de interesses píiblicos sobre os interesses particulares poderá:

dircdlofckrcONxS^^ ° ""'-'lidades de interesse p.tblico, respeitando os
b. Rescindir uni lateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio

re^lizadár o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela C ontiatante ou. quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fecalraçâo do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
l-'reteita do Município. ^

CLÁUSULA DEZOITO:

o presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n" 00001/2018, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n°
1 1 .>47. em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

l:ste Contraio poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As coinunicaçòes com oiigem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
Ntilidade se enviada mediante registro de recebimento, por íác-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

bste contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte

slíliuinteTc^ independentemente de notificação ou interpelação judicial ou e.xtrajudicial, nos
a. For acordo entre as parles;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLAUSULA VINTE E DOIS:

o pre,sente cijntrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.



.CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

conunto^'^'^'^ ° Cornai ca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia flisip se originar'(^'•ste

L. por eslarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de i< ^ ^
pivsLMiça de duas testemunhas.

< na

CONTRATANTE:

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

Testemunhas:

^ LENILSON INfiVROU] RQUES
FORNECEDOR

-ihxt. . o/t . .
Nome: '

^ Rü iv^ G96' 1

^rY\nnnare\Ajjí) jÊjuJíuíAfíi Nome:

RGn»



^ .1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

FERMO DE CONTRATO N" 00056/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018,

>FIsN°jS^E'

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
a(;ricultura familiar para a alimentação escolar.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direilo público, com
CN J sob o n. 08.926.517/0001-57 com sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
releita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.® 716.329.644-49, doravante

denominada Contratante, e do outro lado o Sr. EDMILSON ANSELMO SOARES, residente e domiciliado NO Sítio
Braga de Baixo, zona rural - Logradouro/PB, inscrito no CPF sob o n° 695.525.924-53, fornecedor do grupo informal
com DAP n®^SDW()088312344471 108150852, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da
Resolução n.° 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2018, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

/Uiuisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
I rograma de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, ate dezembro de
2018, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n® 00001/2018,
parte geradora do presente contrato, independentemente de ane.xação ou transcrição.

CLÁSULA SECUNDA:

Ü Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
110 Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural nesse
ato denominados CONTRATADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
inimsterio do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura
do contraio, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

C l.AUSULA QUIN FA:



o inicio da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de/á^i^^^^^ida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de Ibrnecimento até dezembro de 2018. /o^ '

A  . ^ - .. I ̂  FlS 1
íínfo alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com fâtamada públiS/m

vMJUUI/^UIo.
x. o Q y

b. o receliimenlo dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de
Venda pela I essoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSUL.A SEXTA:

0 Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Geiteros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 8.975,00 (Oito Mil Novecentos e
Setenta e Cinco Reais), assim representados:

^  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
1  Cebolinha - R$ 4,00
2  Feijão verde - RS 6,00 I<_g
3  Alface-RS 3,00

-I Pimentão - RS 3,00

CLÁUSULA SÉTIMA:

Molho 25

Kg 2000

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A COMRAIANIh, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea e após a tramitação do
1 rocesso para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
Imanceira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

/\ C ÜN I RA I AN 1 1 ., que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
devera |xigar multa de 2 %. mais Juros de 0.1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
nao eletivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:
Nos ca.sos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ° 1 1 947 de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

o CÜN fRATADO KORNICCEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das nolas fiscais de vendas,
ou congcneres. dos prodiilos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agrictilliira Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

•A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Kcccbiinento. apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura l-amiliar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.



.CLÁUSULA QUATORZE:

r; de excimiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados/contratante
teiceiios, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo estt
I iscai ização.

CLÁUSULA QUINZE

A CONTRA I ANTE em razão cie supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderei:

dirdtrs drcONT^^^^^^^^^ ° finalidades de interesse público, respeitando os
b. Rescindir uni lateral mente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. liscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio

realirrdár^ '""cinceiro, garantmdo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
CLÁUSULA DEZESSEIS:

^  A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela C oniraianle ou. quando lor o caso. cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Rrcieita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O pre.senie contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n'^ 00001/2018, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n°
1 1.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

hsie Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

l'.ste contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial nos
scgumies casos: '

a. Por acordo entre as partes: r\n
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições; y ( ̂—
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei. ^ ̂

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.



CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia a
contrato. '

1.:. por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igua
presença de duas testemunhas.

CONTRATANTE:

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

tEFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

EDMILSON ANSELMO SOARES

FORNECEDOR

Testemunhas:

Nome:
■nn

Nome:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00057/2018.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2018.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENIOS
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

A I REFEITUILA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001 -57 com sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Preleita Municipal Sr. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro _lado a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTÇÃO DE
SER\ IÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, inscrita no CNPJ sob o n®
04.499.351/0001-40, fornecedor do grupo informal, com DAP n° SDW2147389IODO 10806160534, neste ato
repre.seniada pelo Senhor Gilvando Eneas Jerônimo, CPF: 033.423.064-08, doravante denominado Contratado
lundamenlados nas disposições da Resolução n.° 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada
pública 00001/2018. resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2018. contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2018,
parle geradora do presente contrato, independentemente de ane.xação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Piojeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nesse
ato denominados CÜN I RA IADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua
produção, conforme a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

os CONTRAdANTES DE FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
miiiLstério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
dc Generos Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no má.ximo de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLAUSULA QUINTA:



o inicio da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem sí^ompra, extèlida
pelo Depatiamcnto de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2018. eu l

V _ yfTXÉ'/
a n.

a A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com^^amacf^
00001 /2018. NCCPl

b O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Generos Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 184.125,00 (Oito Mil Novecentos
e Setenta e Cinco Reais), assim representados:

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADECODIGO

1 Banana pacovan - R$ 2,50
2 Bolo diverso sabor - R$ 12,00
J Batata doce - R$ 2,75
4 Cebola do brejo - R$ 4,00
5 Cenoura-R$3,50
6 Inhame - R$ 5,50
7 Mamão - RS 3.50

8 Manga - R$ 4,00
9 Maracujá - R$ 4,75
10 Milho verde - R$ 40,00
1 1 Polpa de abacaxi - R$ 7,00
12 Polpa de caju - R$ 7,00
13 Polpa de graviola - R$ 7,00
14 Polpa de manga - R$ 7,00
15 Repolho - R$ 4,50
16 Tomate - R$ 4,00

Dúzia 5000

Kg 2000

Kg 3000

Kg 6000

Kg 6000

Kg 1000

Kg 5000

Kg 300

Kg 500

Mão 60

Kg 1400

Kg 1400

Kg 500

Kg 1400

Kg 1000

Kg 7000

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos tiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLAUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
I rocesso para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
>cia cleiiiado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
l inanccira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CON1RA7ANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
devera pagar multa de 2 %, mais Juros de 0,1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando
nao efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:
Nob casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ° 1 1.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.



CLÁUSULA DOZE;

o C0N1RA PADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias da&SalaaifiseafedÊvendas
ou congeneres, dos produtos participanles do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Miculliifa^lãíar para
Alimentciçào bscolar. estando a disposição para comprovação.

C LÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de
Recebiinento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
li.scalização.

CLÁUSULA QUÍNZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

^  a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às tinalidades de interesse público, respeitando os
^  direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de intração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c. Idscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar .sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
cconomico linanceiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
,  Freleita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O pre.sente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n" 00001/2018, pela Resolução/FNDE n® 38, pela Lei n®
1 1.947, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE:

l .sle Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UIM:



Hsie conlralo. desde que observada à formação preliminar à sua efelivação, por meio de carta, consoáá^íÜàasYinte
"e -"'-ação ou in.etpelação jttdicitfl^x.tajttXm

jaFIsW AlS3r
a. l'or acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
e. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

o presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura. u uc wu

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

1: competente o foro da Cotnarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
Cüllll dU).

p,:e'IçTrr,aTtesten* instrumento em três vias iguais de igual teor e forma, na

Belém/PB, 09 de Março de 2018.

CONTRATANTE:

gEFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

— O
COOPERA Í^A DE fRABALLRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DA

AGRICULTURA FAMILIAR
GILVANDO ENEAS JERÔNIMO

REPRESENTANTE

resiemunhas:

kjJíUannrihn. . 4yrr}y,y) oL. fí .
Nome;

RG tL' 9> ' '^õi

Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
CHAMADA PÚBLICA N.° 00001/2018

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Aiimentfcios da Agricuitura Familiar e do Empregador Rurai
destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escoiar/PNAE, conforme Resolução FNOÉ
n» 000m/2niR® nnTAr®Ãn°\^' 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Ctiamada Públican 00001/2018 DOTAÇAO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da
seguinte dotaçao orçamentária: Programa Nacional de Alimentação Fsmíar

FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA-
L?® exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPALUh dELEM e:

RIVELINO GALDINO DE OLIVIERA - CONTRATO N° 052/2018
DAP: SDW0031623674841502181224
Valor: R$ 15.000,00
ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA - CONTRATO N° 054/2018
DAP: SDW0072838824301512160919
Valor: R$ 15.000,00

^  RUBENS BATISTA DOS SANTOS - CONTRATO N° 051/2018
w  DAP: SDW0075869394032311160913

Valor. R$ 19.950,00
MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA - CONTRATO N° 053/2018
DAP: SDW0552652514723001150325
Valor: R$ 10.750,00
COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATO 057/2018
DAP. SDW2147389100010806160534
Valor: R$ 184.125,00
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB -
COOPAFAB - CONTRATO N° 050/2018
DAP:1649178100012909140820
Valor R$ 114.000,00
LENILSON MARQUES - CONTRATO N° 055/2018
DAP: SDW0088312344471108150852
Valor: R$ 8.975,00
EDMILSON ANSELMO SOARES - CONTRATO N° 056/2018
DAP: SDW0695525924530811120744
Valor: R$ 8.975,00

^  Datas dos contratos: 09/03/2018.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
HOMOLOGAÇÃO • PREGÃO PRESENCIAL 00015/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
Presencial n<* OÒ015/2O18, que objetiva; Contratação de médicos
especialistas para atendimentos plantonistas para atendimento a
população carente do muníciDio; HOMOLOGO o correspondentey
procedimento licitatôrlo em favor de: CLINICA MAIS VIDA - SERVICOí
E ATIVIDADES MÉDICAS LTDA • ME - R$ 43.080.00: DENSIMAGEMj
DIAGNOSTICO POR líMGEM LTDA i ME ^ R$ 72.C00.0fl
DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETlCA - EIRELI
- R$ 50.400.00; IVANCLECIO DE SOUZA RODRjGUES - ME - RS
67.200.Õ0; MAYÀRA MEDÈlftÕS FRÁ2ÂÒ E RODRIGUES DÊ LIM/ -
RS 26.400,00; MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTO ̂ -
RS 23.400.00; NALAB SERVIÇO DE SAÚDE EIRELI - ME - líS
37.800,00; NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E
MÉTODOS DE DIAG LTDA - ME - RS 64.800.00; PHYSIO&VIDA -
CENTRO MEDICO LTDA - ME - RS 50.160,00; RODRIGO FARIAS -
RS 71.520.00; SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAlBA LTDA\
RS 98 280.00.

Belém - PB. 09 de Março de 2018^

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

PREFEnrURA MUNtCtPAL OE BELÉKVPB
CHAMADA PÚBLICA N.* 00001I201S

EXTRATO DE CONTRATOS

jBJETO: Aquisição do Gêneros ABmentlcios da Agticuttura Famüiar o do Emptagadm rVíoI.
destinados ao atendimento do Programa do ASmentaçao Eícotar/PNAE. conformo Resolução FNf
n.» 26 do 17 de junlro do 2013. at6 dezenforo do 2018. FUNDAMENTO LEGAL; Ctwmada P<«íSt«
n» 00001/2010. DOTAÇAO: As tíãsçccsi ddoorrantaa dó prãsõctia cònírato êòiióiio à conta &
seguinte dotaçOo orçamentária: Programa Nsclonai de Alimentação Escolar \
PNABFPM/PROGRAMAS FEDERAISOÜTROS - 3J.80.30.01 - Material de Consumo. V)GéNCIa\
ate o (mal do exercido Unanceiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPALv
DE BELÉM a: *

RIVEUNO GALOINO DE OUVIERA - CONTRATO N* 052/2018
OAP- SOW0031623674841S02181224
Vaior RS 15 000.00
ROBERTO OALOINO OE OLIVEIRA - CONTRATO N* 084/3018
OAP: SOVV0072838824301S12160919
Valor RS 15.000.00
RUBENS BATISTA DOS SANTOS - CONTRATO N* 051/2018
DAP: SDVW1O75869394032311160913
Valor: RS 19.950.00
MARIA RAIMUNOA OE LUCENA 8ILV.A i CONTRATO N" 083/2018
DAP SDVVOSS26925147230011S0325
Vau» RS 10 7S0.00

COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVtÇOS E COUERCIAUZACÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATO N« 0S7/2018
DAP' SDVV2147389100010806160534
Vaiot: RS 184.125.00
COOPERATIVA DOS. AGRICULTORES FAJKBUARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB -,
COOPAFAB - CONTRATO N" 050/2018
DAP-1649178100012909140820
Valor RS 114.000.00
LENOSON MARQUES - CONTRATO N® 055/2018
DAP' SOVV00883123444711081S0852
Valor RS 8.975.00
EDMILSON ANSELMO SOARES - CONTRATO N* 058/2018
ÇDAP' S0WO68552592453O811120744

■RS 8 975.00
s dos contratos' 09/03/2018

RENATA CKRISTIKNÊ FRÊlfÃS ÓE SOUZA UMA
Pre/eBa



36 João Pessoa-Terça-feira, 13 de Março de 2018
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Prefeitura Municipal
de Belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00018/2018

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às OShSOmin do dia 28 de Março de 2018, licitaçSo modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: AquisiçOes parceladas de Materiais de Construção diversos para
melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n' 10.520/02 e Decreto Municipal n" 031/2015. InfoimaçOes: no horário
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmaiLcom

Belém - PB, 12 de Março de 2018
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00014/2018

'.rmos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Juri-
rièrente ao Pregão Presencial n*00014/2018, que objetiva: Contratação de profissional ou empresa

»ali^da para serviços de diagnósticos, exames de ultiassonogiafia e exames de esofagogastroduo-
denoscopia, junto ao Centro de Especialidades de saúde neste municipio de Belém/PB, período de 12
meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B & S SERVIÇOS MÉDI
COS LIDA - RS 38.400,00; DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - RS 288.000,00.

Belém - PB, 09 de Março de 2018
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCUL N* 00015/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial n" 00015/2018, que objetiva:

do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLINICA MAIS
VIDA - SERVIÇOS E ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ME - RS43.080,00; DENSIMAGEM - DIAG
NOSTICO POR IMAGEM LTDA- MB - RS 72.000,00; DERMOESTETICA - CLINICA DERMATO-
LOICA E ESTETICA - EIRELI - RS 50.400,00; IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME - RS
67.200,00; MAYARA MEDEIROS FRAZÃO E RODRIGUES DE LIMA - RS 26.400,00; MEDEIROS
E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - RS 23.400,00; NALAB SERVIÇO DE SAÚDE EIRELI
- ME - RS 37.800,00; NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAG LTDA
• ME - RS 64.800,00; PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME - RS 50.160,00; RODRIGO
FARIAS - RS 7L520jgg;^EMe>^=^BRVIÇOSl5EÉDieOSJ14R|^lBA LTDA - RS 98.280,00.

^^^^lém^ra, 09 de Março de 2018
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA B/

/T Prefeita

'EITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CRÃICÍADA pública N.* 00001/2018
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n." 26 de 17
de junho de 2013, até dezembro de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n" 00001/2018.
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do {uesente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamen
tária: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS
- 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e:
RIVELINO GALDINO DE OLIVIERA - CONTRATO N* 052/2018 - DAP:

SDW003I623674S4150218I224-Vhlon RS 15.000,00
ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA - CONTRATO N* 054/2018 - DAP:
SDW007283882430I5I2I609I9 - Valor: RS 15.000,00
RUBENSBATISTADOSSANTOS-CONTRATON*051/Z018-DAP:SDW0075869394032311I609I3
-Vblon RS 19.950,00
\MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA - CONTRATO N* 053/2018 - DAP:
5DW0552652514723001150325 - Valor: RS 10.750,00
ZOOPERATIVA DE TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR-CONTRATO N* 057/2018 - DAP: SDW2I47389I00010806160534
(Vhlor. RS 184.125,00
ÍOOPERAUVA dos AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB
-ÇOOPAFAB -CONTRATO FT 050/2018 - DAP: 1649I78I00OI29O9140820 - Valor RS 114.000,00
LENILSON MARQUES - CONTRATO N* 055/2018 • D/VP: SDW0088312344471108150852 -
v4or RS 8.975,00

)NANSELMO SOARES-CONTRATO N*056/2018- DAP: SDW0695525924S30811120744
on RS 8.975,00

Dataidos contratos: 09/03/2018.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA

PREFEITA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 11.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do Termo
de Contrato de n' 35/2017 datado de 22/03/2017 e com término de vigência em 02/03/2018, celebrado
inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de eminesa para locação
de soRwares para atender as demandas da Admirústração Municipal
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNIQPAL DE BELÉM-RENATA CHRISTINNE FREITAS DE
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI -
CNPJ: 09.164.369/0001-04- HELDER DE ARAÚJO PEREIRA
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se vantajoso
para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 12.03.2018.
VICÊNCUADITIVO: 23.03.2019
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do ait 61 da Lei 8.666/93.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de profissional ou empresa especializada para serviços de diagnósticos, exames de
ultrassonografia e exames de esofagogastroduodenoscopia, junto ao Centro de Especialidades de saúde
neste município de Belém/PB, período de 12 meses. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°
00014/2018. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação
consignada no orçamento vigente 2018 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e:CTN'00038/2018-09.03.I8-B
& S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 38.400,00; CTN* 00039/2018 - 09.03.18 • DESIREE LOUSE
SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI • RS 288.000,00.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

Prefeitura Municipal
de Pilar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

AVISO DE UCITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. * 001/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, toma público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço
GLOBAL, no dia 02 de Abril de 2018 as 10:00 horas, objetivo: Construção de Unidade de Saúde -Tipo
1. A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Infonnaçdes na Praça João José Maroja, n"
259, Centro, Pilar- PB. CEP: 58.338-000.

Pilar, 05 de Março de 2018.
HÉRIKA MARU PAIVA COSTA DE MELO

PRESHJENTEDACPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENÇIAL N. * 004/2018-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, toma público para conhecimento dos interessados nos
termos Lei federal n* 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art 15 da
~ i 0*^.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçOcs e com fulcro no decreto n** 7.892, de 23 de janeiro

2013 (alterado pelo Decreto n" 8.250, de 23 de maio de 2014), que regulamenta o sistema de registro
dé^reços e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade F^ão

icial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura
Mutikipal de Pilar, no dia 30 de Março de 2018 as 10:00, tendo como objetivo: Eventual Aquisição de
um Trator de Pneus, conforme Plano de Trabalho - CR I042045-I8/20I7, destinados a manutenção da
secretma de Agricultura; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de
Pilar, Para maiores informações na Praça João José Maroja, n* 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000,
no hotmo de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 05 de Março de 2018
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

Prefeitura Municipal
de Coxlxola

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXKOLA

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N*. 00009/2018

f A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBUCO e
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N*. 00009/2018, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. Data de Abertura: 26/03/2018 ás 09h00min. O Edital pode ser obtido na sede da
Prefeitura de Coxixola, situada à Avetúda Manoel José das Neves, Centro, Coxixola - Paraíba. Maiores
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