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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N": 00025/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELÉM E ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME, PARA FORNECIMENTO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casado, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n" 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ADEMIR
LOURENÇO DE AMORIM - ME - Sítio Utinga, s/n - Zona Rural - Mulungu - PB, CNPJ n" 26.601.495/0001-06,
neste ato representado por Ademir Lourenço de Amorim (administrador), CPF n® 042.815.584-70, doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00011/2019, processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 31/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federai n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de carnes e outros para melhor atender as
necessidades da Administração Municipal até dezembro de 2019.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00011/2019 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 146.900,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E
NOVECENTOS REAIS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

1 ICARNE MOÍDA BOCINA FRESCA
lUNIDADEjQUANTIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL

i  KG 1 10000 14,69 146.900,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5® e 6®, da
Lei 8.666/93.
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Ocorrendo o desequilíbrio econômico-flnanceiro 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..eomB(;Qyação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2019
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

^ do Pedido de Compra:

Entrega: Até 24 (vinte e quatro) horas para cada pedido

O prazo de vigência do presente contrato será determinado; até o finai do exercício financeiro de 2019,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de
terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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



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

CLÁUSUUV DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO;

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

^dições
os

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA • DAS PENALIDADES:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 15 de Março de 2019.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉPREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

ADEMIR LÕURENÇO DE AiyiORIM^
Ademir Lourenço de Amonm (Administrador)
042.815.584-70



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DO PREFEITO
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TERMO DE CONTRATO N°: 00026/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELÉM E JOSÉ ANTONIO FILHO, PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima Barbosa, Brasileira, Casado, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa, 600 -
Centro - Beiém - PB, CPF n® 716.329.644-49, doravante simpiesmente CONTRATANTE, e do outro iado JOSÉ
ANTONIO FILHO - Rua Presidente João Pessoa, 41 - Centro - Sertãozinho - PB, CNPJ n® 27.709.875/0001-13,
neste ato representado por Charles Nunes da Silva (procurador), CPF n® 039.080.574-26, doravante simplesmente
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o quai se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00011/2019, processada nos termos da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n®. 31/2015, de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de carnes e outros para melhor atender as
necessidades da Administração Municipal até dezembro de 2019.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada,
Pregão Presencial n® 00011/2019 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 92.640,00 (NOVENTA E DOIS MIL E
SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADEP.UNITARIO P. TOTAL

2 FRANGO CONGELADO (INTEIRO) KG 12000 7,72 92.640,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: (\SL
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5® e 6®, da
Lei 8.666/93.



Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que..âs-p^es
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso il, Ailnea d, da Lei 8.666/93, mediante
documental e requerimento expresso da Contratada. ^
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: ('« Hs H'

\%, íDk M,
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: ^
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2019
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

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

Entrega: Até 24 (vinte e quatro) horas para cada pedido

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o finai do exercício financeiro de 2019,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de
terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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



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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, uniiateralmente pela Contratante ou por acordo entre as p;
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, 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 inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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

Belém - PB, 15 de Março de 2019.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

JóojJ/Jhc] cli

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA

JOSÉ ANTONIO FILHO
Charles Nunes da Silva (Procurador)
039.080.574-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de carnes e outros para melhor
atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de
2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n» 00011/2019.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2019 Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Belém e: CT N" 00025/2019 - 15.03.19 - ADEMIR LOURENÇO DE
AMORIM - ME - R$ 146.900,00; CT N» 00026/2019 - 15.03.19 - JOSÉ
ANTONIO FILHO - R$ 92.640,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

«tcvanem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇAO - PREGÃO PRESENCIAL N» 00014Í2019

Toma púbEco que ferà realizar através do Pregoetro Oficiai e Equipe de
Apok), Sd<ilada na Rua Flâvio Rbeiro, 74 - Centro - Belém - PB, as
OShSOmIn do dia 01 de Abril de 2019. iidtaçôo modalidade Pregflo
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de insumos
odontotéglcos para atender as necessidades das Administraçflo
MunMpai. período de 12 (doze) meses. Recursos: previstos no
orçamento v^ente. Furwtemenlo legal: Lei Federal n® 10.520/02 e
Decreto MunWpal n* 031/2015. inftJtmaçOes: no Irorârto das 07:00 as
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracHado. EmaO:
ncitacaopmb2@8man.com

Beiém - PB, 15 de Março de 2019

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoetro Oficiai

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N» 00011/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoetro Oficial e
observado parecer da Asseasoria Jurídica, referente ao Pregão
Presencial n« 00011/2019, que objetiva: Aquisições parceladas de
cames e outros para melhor atender es necessidades da Administração
Municipal até dezembro de 2019; HOMOLOGO o correspondente
procedimaito iicitatôrio em favor de: ^EMIR LOUR^ÇO DE
AMORIM - ME - RS 146.900.00; JOSÉ ANTONIO FILHO - RS
92.640,00.

Belém • PB, 15 de Março de 2019

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de cames e outros para melhor
atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de
2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n' 00011/2019.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2019 Elemento de despesa
3 3 90 30.01 - Material de Consumo. VIGêNCI/V: até o final do exercício
financeiro de 2019. P/UITES CONTRATANTES. Prefeitura Municipal
de Belém e: CT N' 00025/2019 -15.03.19 - ADEMIR LOURENÇO DE
/\MORIM - ME - R$ 146.900,00; CT N' 00026/2019 - 15.03.19 - JOSÉ
ANTONIO FILHO - RS 92.640.00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA UMA BARBOSA
Prefeita

Belém
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Diário Oficial João Pessoa - Sábado, 16 de Março de 2019
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Prefeitura Municipal
de Rio Tinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO
PRECAO presencial N' 00009/2019

O PregociroOficial comunica oadiaitienloda PicgSo Presencial n°00009/2019. que objetiva a: Executio
dos serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal e estadual, Junto a Secretaria de
Educaçdo deste município, do dia 26 de março de 2019, para o dia 29 de março de 2019, no mesmo
hordrio e local. Rua Assis Chateaubriand, S^l - Centro - Rio Tinto • PB. InfonnaçOcs: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias liteis, no rererido endereço. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB. 15 de Março de 2019
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Prcgoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N* 00010/2019
f  ̂goetro Oficial comunica o adiamento do Pregfio Presencial n*0001Q/20l9, que objetiva a: Exccuçfio

a^o dos serviços de tianspoites diversos, destinado a esta Prefcitum. do dia 26 de março de 2019,
para o dia 29 de março de 2019, no mesmo hordrio e local. Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro -
Rio Tinto - PB. InformaçOes: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.
Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB. 15 de Março de 2019
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal
de Belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

homologação
PREGAO PRESENCUL N* 00011/2019

Nos teimos dorelatúrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecerdaAssessoria Jurídica,
referente ao PregSo Presencial n* 00011/2019, que objetiva: AquisiçOcs parceladas de carnes e outros
para melhor atender as necessidades da Administraçdo Municip^ atá dezembro de 2019; HOMOLOGO
o coirespondente procedimento licilatõrio em íãvor de: ADEMIR LOURENÇO DEAMORIM-ME-RS
l«.900,00; JOSE ANT0N){LnU10'- KS V2.M0,(1

BciSXiB, l5~9èTi1«(co de 2019
RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LlfiM BARBOSA

Prefeita

^f^EITURA MUNICIPAL DE BELÉM

E.\TRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AquisiçOcs parceladas de eamcs e outros para melhor atender os necessidades da Adminislraçio
Municipal até dczembrode 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Preglo Presencial n°000II/20l9. DOTA-
ÇAO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotaçlo consignada no orçamento vigente
2019 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT N° 00025/2019
- I5.03.I9-ADEMIRLOURENÇODEAMORIM-ME-RJ 146.900,00;CTN»00026/2019- 15.03.19
' JOSÉ ANTONIO PILHO - RS 92.640,00.
RENATA CIIRISTINNE FREITAS DE SOUZA LlfiU BARBOSA
.Prefeita

(feitura Municipal
delSpxixola

URA MUNICIPAL DE COXIXO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00012/2019

Tonta público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Manoel José das Neves. 42 • Centro - Coxtxola - PD. às 08:30 horas do dia 29 de Março de 2019,
licitação modalidade Preg&o Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, PARA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fiuidaraenio legal: Lei Federal n*^ 10.S20/D2 e Decreto
Municipal ii**. 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital:

http://u'ww.coxixola.pb.gov.br/ ou wMw.tcc-pb.gov.br.
Coxixola - PB. 15 dc Março de 2019

JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00013/2019

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Ma
noel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Março de 2019, liciiaçào
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Praços para
contratações futuras, para: CONTRATAÇAO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇAO
DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e Decreto
Municipal n^ 001/2013. Infomiaçôcs: no horário das 08:00os 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado Telefone: (83) 3306-1057. Enoail: cplcoxixola@gmaiI.com. Edital:
http //wxvw. coxixola.pb.gov.br/ ou www.tcc.pb.gov.br.

Coxixola^PB, 15 de Março de 2019
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal |
de Santa Rita |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N<> €01/2019

PROCESSO N* 052/2019

O Munícipio de Santa Rita, PB. através da Comissão Permanente de Licitação, toma público aos inte
ressados que às 08:00 do dia 05 de abril de 2019 realizará a Ibmada de Preços n* 001/2019, visando a
Contratação de Empresa para Construção do Mercado Público de Marcos Moura no Município de
Santa Rlia/PD. O Edital poderá ser reilrado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB. Praça Cctúlio Vbrgas, 40B, centro, Santa Rita, PB. no horário de 08:00
ás 13:00 horas ou através do link htip//liciracoes.santnrita. pb.gov.br/category/editais/.

Sania Rita, 15 de março de 2019.
Maria Neuma Dias

Presidente • CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DC SANTA RITA
SECRETARIA DC ADáMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COáMISSÃO PERMANENTE DC LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 023/2019

PROCESSO N« 047/2019
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
.NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB
O Município de Santa Rita, PB. através da Comissão Permanente de Licitação, toma público aos inie-

àdos retificação no Edital, nos itens referentes à habilitaçãoJurídica. fiscaL à qualificação econõmi-
co-filaaneein e qualificação técnica:
7Xi\Relallyâ à Habilitação Jurídica:
7.2.]ll Prova dc inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ com data de emissão não
supeaor a 30 (trinta) dias;
7.2. u2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social cm vigor, doidamente registrado, e em se tratando de
soc^ade por ações, acompanhado dc documentos de eleíçlo de seus administradores acompanhados do
Kuc CPF dos seus sócios (podendo ser substituidos pela CNH ou qualquer outro documento equivalente);
72.1.3 Alvará de Funcionamento Atualizado ou Alvará de Funcionamento **ex cfficto";
f2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fmwíonamenio

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo óigSo competente, quando
a atividade assim o exigir.
7.2.2 Relativa ã Regularidade Fiscal:
7.2.2.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal (FlC E ALVARÁ MUNI
CIPAL). relativa ao domicílio ou sede do licitonte. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do contratual.
7.2.2.2 Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a
Tributos Federais e á Divida Ativa da UntSo.
7.2.2.3 Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licítanie ou outro equivalente
na forma da Lei.

7.2.2.4 Còmprovaçáo dc regularidade relativa á Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo düe Serviço FOTS-CRF. apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social c Caixa Econômica Federal, respectivamente.
7.2.2.5 Prova de inexistência de débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre
sentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, como de seus representantes, nos termos
do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-LeI n* 5.452, de 1* de
maio de 1943.
7.2.3 Relativa à Qualificação Econõmlco-Flnancelra:
7.2.3.1 Certidão negativa de Falência ou CoiKordata, expedida pelo distribuidor da sede do licíiante
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