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P.REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA

SE_CRETAR|A DE

coutssÃo

ADMtNtsTnnçEó É ceiiÀo

eERMANENTe oÉ

ucrrÃõÁó'-

CoNTRATo N.051/20í7
PROCESSo ADM.

No

04í12017

PREGÃO PRESENCIAL

NO

OO8/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITUR,A MUNICIPAL

DE
SANTA RITA E A EMPRESA SPORT'S
MAGAZINE LTDÀ. EPP, VENCEDORA
DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
OO8I2O17, DO TIPO MENOR

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

PREçO UNITÁRIO

'O*

N,,,,t,

NO

FORMAABAIXO:
'UE

Pelo presente instrumento' de um lado
o MUNIcÍPlo DE SANTA RtrA, ente
de Direito público lnterno, sediado
Távora' no g3' centro' cEP: 58 300'410,
à Rua Juarez
santa Rita, Estado da Paraíba,'iÃcrito
no cadastro Gerat Jo contribuinte
da Fazenda sob o no 09159666/000í-61,
do Ministério
neste ato representado pelo Excelentíssimo prefeito
lnterino, o senhor NILD.
oLlvElRA PONTES' inscrito no CPF/MF
sob o no 218.767.384-72, doravante
denominado CoNTRATANTE, e
empresa sPoRT's MAGAZINE LTDA'
do outro rado, a
EPP, inscrita no GNPJ/MF sob o
no o4.B26.424tooor-60, com sede
na Avenida pedro r,
no 404' centro' cEP:

58'0í3-02í,cidade de João Pessoa/PB,
neste ato representada pelo sr.
ALAN HENRI.,ES DE
ARAÚJO' inscrito no CPF/MF sob o no
600.868234'34 e RG n'r.rge.azo

- ssp/pB, doravante denominada CoNTRATADA,
resorvem cerebrar o presente instrumento,
mediante as seguintes cráusuras
econdições:
CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1

-

DO SUPORTE LEGAL

- O presente contrato
seguinles diptomastegais:
190^e119-^a-Oefos
Lei Federal n" 8.666/93 e suas aiteraçoes;

a)
b) Lei Federat10.52012002;
c) Decreto n" 3.555/2000;
d) Lei Orgânica do Municípto de Santa Rita
e) Lei Complementar noí0,1/2000;
f) Lei Comptementar 123l2OOl

CLÁUSULA SEGUNDA
2'1

-

-

DOS RECURSOS FINANCEIROS

os recursos financeiros necessários
ao custeio do contrato, são oriundos:

12.361.1404.2016

tz.xtint.zou
0212.33903000001
0213.3390.30o0315

SecretaÍia dtEducação
tr,tanrten
Materiat oã Consumõ

Manutençao@

Material de Consurno
Materiat

dãIôisurno

Página 2de 5

\51

cúusuu

rEncetRA _ oBJETo

3.1 - Opresente contrato
de santa Rlta/pB,

materiais de higiene e vestuáÍio para
alunos das creche municipais

dentro

n" 004/2017 e anexos

que

CLÁUSULA QUARTA

-

4.í

-

i':f:ffj[ffif:'#:l1n]!082017,

na Ata dà Registro oe preços

DA EXECUçÂO DO CONTRATO

O Conkato deverá ser

:luíxfurii
cúusuLA

H.i:,rril::,:ff;."::Íi.,::,,,#:,,fi:JffiJft'Ji[:ITfiLil.1.J;[.j,.T,xil::

eutNTA _ DAs oBRtGAçôES DAS PARTES

a ser solicttadas pela CONTRATADA;
ao forneclmenlo do objeto;

ei8.666/93
ento convocatório

s

especiÍicaç_?l constantes no
Edital, sob pena de aplicaçâo
de

nenle a maléria;

to licitados, em um prazo de og(oito)
dias decorridos da publicação do
0m a necessidade e solicitação
da contratante;

m as noÍmas técnicas exigjdas pela
ABNT e demais normas

que

NTRATANTE, acatando quaisquer
solicitaçôes, instruÇôes e o que
52

7

Manter, durante a vigência.doconkato,
as condições apresentadas quando
da particrpação nesta ricitaçã..
CoNTMTANTE

S 2 S comunicar a

i"oi,i.r"nt , qr-u-rqr'.;;ffi;,

cLÁusuLA sExTA _ Dos pREços

^

E

ou anormaldade lue venha a rnt.rr.ri,'

n.

enlrega dos

coNDtçôEs oE PAGAMENTo
e R$ 22í80 00 (Vinte e dois mil quatrocentos
e oitenta reais) pela
deste contrato;
para rrqurdação e pagamento
da despesa pera preÍeilura Municipar

i.1;,1Êxffi!,JiÍ,,Í;0.,"*0.
3r,l;J.tl,ilrilÍif.itregularização

fli;,flÊfl',Ill?,illf'tt

à Íesu,aridade,.

Jffffi;:::::J:i:.oi:TjJ"1;r

cópias das ceúdoes

no plazo eslabelecido, o contraro
poderá ser rescindido e
a contratada suJejra às murtas

tuta liberado após a deduçâo de evenruais

murtas que rhe tenham sido
imposras em decorrênciê de
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devidos à licitante vencedora
serão deduzidos os tmposros
e conktbuições em conformidade com
a

."r-:,

d. habititaçâo exigidas na ticilação,
:.ry1ç9:,
.u54, de 27.10.99. Assume,
ainda, a obrigação de
l\,lunicipal do domicilio ou sede
do FORNECEDOR,
Quanlo a Divida Ativa _ ou outÍas
equivalentes,

na

, r. .*rlJ§iil,'lrediante
c)

apresentaçáo da cND - certidão

prova de regularidade perante!
FGTS Fundo de Garantia do
Tempo de serviço, mediante
apresentação
certificado de Regularidade de Fundo
j
do cRF de Grr.r,",
Econômica
6 10 - o pagamento será eÍetuado por
ordem bancâriac - crédito em conla
conta corrente
conente, infôrmâírâ
informada ô,,â.,r^.J^
quando da apresentagão,!â,propôsiá
de pÍeços
',curo

'

il;;;;Clixa

Federar.

final.

cúusut-lsÉrtm-pRAzoELocALDEENTREGA
íJr:J:firlit:ffi:Xterárigênoa

contÍatual até o finar do exercicio
financeiro, com vatidade e eÍicácia
resar

:,,,, ::,., hth
ap{i

em outro local peta CONTRATANTE jndicado,

a pubrica

com todos os

de violaçã0, umidade, sem
permilir completa segurança
e lt.
ssidade e soltcjtação da CONTMTANTE
conforme o Termo

cúUSULA oITAVA. DAS SANçÔEs
da Lel n" g.666/93, a adtudicat,a
ficará sujeita, no caso
de atraso injustiÍicado assim
ção parciar ou inexecução da obrgaçào.
"ri's"p'onsaoirioaoes
,""".
--,as segulntes penalidades,
cirir e
cumulativamente

,il;;;ffiIl
or rã0,,-

b) multa de até í0% (dez por
cento) sobre o valor esuÍIra.o
estimado conlratado,
contri
no caso de inexecução parcial
ou totar da obrÍgação
c) suspensão temporária (
de ricitaçâo e impedimento
oe saNrr nriA,
de conrratar com a pREFETTURA
MUNrcrpAL
d) declaração de inido*,OrO"p.r,
fú.r.ã, conkatar com a Administração pública.

assumida;

;àr;J;fffi':,:;1'#:rpêr

ulta referida no subitem
anterior, só será

DE SANTA RITA, a
seu exctusivo
interesse na conkatação,
em jgual

ntão cancelar o item
as seguintes
penueruer.rrEoe
lrcrr__-

(cel)-era@

Á)\
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r*r,r,TURA MUNrcrpAL DE

R,TA sem que

'ANTA

clÁusuu

a

ricitante

NoNA. on nescrsÃo

::;T:ffi'J,i*l-ff'::,T,'§,::T::?#,j,rte
ii,f^lfiili,Ê:'J,.':*i:.'f,H,Í,
9'2' Alem de
outras hipóteses

t'p""'',*Üpàristas

Contrato:

ná artigo

a)atraso injustificado na execução
do conkato, bem como
CONTRATANTE;

zíà.

da ..NTRATADA, assesurará

ao

d n" g.666/g3, constituem motivos para a rescisão deste

a sua pararisação sem
iusta causa e prévia comunicação ao

b)subcontratação' cessão
ou transferência total ou parcial
do objeto acordado,.sarvo-por
justilicada pela conkatante'
autorização expressa e devidamente
Bem como a associaçao oa
coNTúTeoa
com outrem, fusâo, cisão
9'3' Ao ..NTRATANTE
ou incorporaçâo;
é reconhecioo o onerto oe rescisão
,orinirtrãiirã,,nos termos do
aplicando-se' no que couber,
artigo
zô,
in.iro r da Lei no
as disposiçõe;;;;;r,.s"r.;;;,;;;;

#nrí..

cLÁusuLA oÉcrnlla_ DAS DtsposÍçôES
GERAIs

o.

8,666/93,

mesmo artiso]bem como
as do artiso 80.

10'í' os

casos omissos ou situações
não explicitadas nas cráusulas
deste lnstrumento serão
segundo as disposições
decididos pera .'NTRATANTF
contidai nas regisráçães relacionada,
n. .ràrrrr, primeira 0.r," õãrà,0
pertinentes, como tambér
ou demais regisraçoes

iôi*1i:;*y,HLtlflt.tl;ll*rnsrerir
roro
10'3' Fica ereito o

oa cidade de

trr,,

no todo ou em parte o
obieto conrratado, sarvo por
autorização

*,iá, iriado da paraíba,
como cor

R9r,.,,

,,,,.g,;#;:'J::[:"

dirimir quaisquer questões
oriundas da

:1':H::i::ilf:o;#jl':U:.11'.',',,1#utros
- ' c presente instrumento em quaho vias de igual teor
iegais.
e Íorma, para que produza

os seus devidos e efeitos

Santa Rita/pB,

í9 de

de 2017

r::s.:

''\-.-----l

PREFEITO INTERINO

\oil[iü.;xTÍ24t0001.60

,aru

q55

t

S
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Anexo ao Contrato no051t2011
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PREFEITUM MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato no 051t2017
Processo no 04112011
Pregão PresencialsRp no OOgt2Oll
Contratante: PreÍeitura Municipal de Santa
Rita/pB
Contratada: SPORT'S MAGAZINE LTDA Epp
CNPJ: 04.826.424t0001 -60
Fundamentação Legal: Leino 10.52ot2ooze
Leino 8.606/1gg3 e suas alterações posteriores
de materiais de higieú e vestuário para arunos
das crócheó úunicipais oe
Slllt*illlsição

valor R$:

22.480

Vigência: Ate o
Data da

inte e doismir quatrocentos e oitenta
reais)
exercício financeiro

fi

Assina

gtOSl2OlT

PREFEITO INTERTNO

DOE Ne 647

ANO

05

Terça-feira, 30 de maio de ZOLT.

PÁGINA 4

Objeto: Aquisição de materiais de higiene
e vestuário

quinhentos e setenta reais)

,zrí.-eà'
à Safr;.

Vigência: Até o final do exercício
Data da Assinatura: lgl}5l2017

RESOLUÇÃO N.042, DE 30 DE MAIO
DE2Ot7.

a,

Di.spõe sobre a nctmeação do lo suplente
do Con;tellto

.\

:lI

Nildo Oliveira

l" Regiiio.

-f,

Prefeito Interino

EXTRATO DE

Tutelor da

CONTRO';

-_-'-/

Contrato n" 050/2017
Processo n" 041/201].
Pregão Presencial SRp no OOgl2OlT
Contratante: prefeitura Municipal
de Santa Rita/pB

Conrrarada:

JoÃo PESSOA CoMÉRCIO
VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES
EIRELI -

EPP

CNPJ: I 9.580 .923/0001 _98
Fundamentação Legal: Lei

n"

10.520/2002 e

8.66611993 e suas alterações posteriores

Lei

no

Objeto: Aquisição de materiais
de higiene e vestuário

para alunos das Creches
Municipais ae Santa Rita/pB.
Valor R$: 97.045,W (Noventa
e sete mil e quarenta e
crnco reais)

Vigência: Até o final do exercício
hnanceiro

Data da Assinatura:

lg/05/Z}t7

Prefeito Interino

SRp n" OOg/2017
Contratante: pre itura
Municipal de Santa
Rita/pB
Contratada: SPORT,S
1
LTDA
- EPP
CNPJ: 04.826 .424/OOOI::AZINE
Fundamentação
Lesal:
8 ó66i r e;;;
;;J,1":.r'.1 il, 11,:?:lr, o2 e Lei n"
Objero: Aquisiçâo
de m ateriais de higiene
e vestuário
para alunos das
creches

"i:ti.,T
:il.;": :,ffi,,;
J*lj:# ffi ;iT,x: :
Vigência: Até o tjnal
do
narura: r,

r

i o"Jiá'r' i'.

r'i n a n

Nildo Oliveira ponúes
Prefeito Interino

Prefeitura Mu

preenchimenro

da

;il: ; ,,"'J:'':".f,[,.":

Tutelares suplentes serão convocados
de acordo com

ordem

de

votação

proporcional aos dias

e

receberão

ce

i

ro

a

remuneração

prejuízo au ..*ur".rç;"T,
de licenças e Íérias regulamentares.

;::ilI rilJ:? r:t;

lo'Convocar e empossar
-.í-a senhora
NADJA BARROS (I"
Suplente) para assumir

a
função de Conselheiro
Tutelar, no período
rle
09
rte
Junho a 08 de Julho
de 2017.

Art. 2" -

presencial

si

convoc

05ll20ll

Processo n" 041/2017

Dara da As

da Criança e do

Adolescente

Art'

EXTRATO DE CONTRATO

fre8ão

165312015, Ocorrendo vacância
ou aÍàstanrento de
quaisquer dos membros titulares
do Conselho Tutelar,
o Conselho Municipal dos Direitos

RESOLVE:

Nildo Oliveira pontes

Contrato n"

CONSIDERANDO o que rege o Art.93
§1. da Lei

Esta

partir da datu de ruu

ruuffião

entrará em vigor

Publique-se;

Sanra Rita, 30
de

Virginia

Maio de 2017.

de A. Sitva
uoordenadoru do
CMDCA/SR

^r"rl.

a

44

Joào Pessoa.

euarta-fetra, 31 de Malo de

Diário OÍiciat

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA

sALvAN MENDE.

rar^àl;,.r,nnn

pB. l2 de Maio
dc 2017

_

Prefcito
PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE NAZAREZINHO

CHAMADA PÚBLICA N" O2l20I7
ADJUDICAçÀO

B

DA.ME
8.66611993 e suc alteraçõcs
trusteriores

ário para alunos das Crcches Municipais
dc Santa
tnqucnta rcuis)

SALVAN MENDES

_

*a,*JaÍrr"r,n,,o

pB. 25 dc Maio
rlc 20t7

PREFEITURA M UNICIPAL DE NAZAREZINHo

SILVA - ME
.8.666/1993

e

sus alteEções posteriores

uário pare aluos das Creches Municipais
dc Santa
ntos e setenta reais)
to parcclado dc Mutcriais Cráficos
paÍa utcndur as
Nazarczinho/pB.

NILDO OLIVEIRAPONTES
PREFEITO INTERINO

$3/20t7
azarczinho, MDE 2S%. SaÍrde l5uZ
c C__onvênios

EXTRATO DE CONTRATO
Conarato n.050/2017
Processo n. (Xl12017
Pregão Prcsctrcial SRp n. 00g/20t7

dc Naarczinho c:
RA BENTO FREIRE

Contraranre: Prcfeitum Muicipalde Santa
Rita?B

coMúRCro VARLISTA

:i,T;lli:;á:;lr#ussoA
Fundcmentaçâo Lcgal: Lci n

o.fjcta Aquisiçào dc

DD

MULfl urrLrDADES ErRrLr

_

;*,il;;;;rr;;,i*'cr".t",

Municipais rrc santa

"r"r.i.io

(Novenra. e sele

mil e quaÍcnra e cinco rcais)
Y::::§:
:L.1:,rq
vrgencra:Ate
o hnal rlo exercíçio finmceiro

c Ntrzarczinhu c:
A LTDA - R$ 38 630.50
DE SOUSA DANTAS - EPP RS :6.27:

Daiu dn Assinaturo: lg/05/2}l.l
NILDO OLIVEIRA PONTES

orúERCto E sERVtç.os oe

PREFEITO TNTERINO

EXTRATO DE CONTRATOS

Cootrato n" 051/2017
Pro a.041120t1

Pn

OtsJETO; REGISTRO Oe f,neçC.rS
para
aquisição u§
r- _ erlr'rrow
dc rrrdrurlal
nut(Íial oc
rlc lnlornritlca,
rrt.ornr,
celodo. para alender
lornccintcnto pur
atender ut naasrid"'a..n*.,tiã"',iiJ,r..rivesas se,:rer",io" do muniuipio itica, uonr lornccint
ttc f.lu.^r.rini,u_pà.
FUNDAN4ENTo ILEGA
FcÀrL,. D.-.,i..
nvrvr)tlt)tt
"_u:1-,:T"::"^:l-"!lrias

csencial SRp n" 00E/2017
Pret'eirura Municipülde Sünra Rir!./pB

MACAZINE LTDA

CNPJ:04.826.4241000 I _60

OO

rniónüÀirca

CT N" OOI46/20I 7 - 24 05. I 7 .
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS
- EPP. RS 2 I.]49.00

EXTRATO DE CONTRATO

9.. ,c:
Loí\-ría:
SPORT'S

RS 48 5O5,OO

ial permanelrte. conr Íbrnecimenro prrcelrrlo
nicipro tlc Nu;rrczirrhu/pB_
t7.
iuho, Saurle l5%, MDE e Convêrrios:
elemeoto
do orçamcnto opcratiuo,fo
.orr"l,.l.

Dpp

10.520/.2002eLei n" g.fi66l1993
e sus cltcrrçõçs postcriorcs
rnatcriais rro higicnc

"

UrDA.

_

^

Epp

dc dcsneso

c Lei 8
tss3e sus
posteriores
ã"i#ffilT,i"t:';li:l;lTflfg
rgtene e vestuário pam alunos
das Creches.Municip"i,
n"

r

;;;;;;;;;ü: õi,ffilii,:
lxl?âlr:y"
DorAÇÀo:n..""ãiprãrriàtT."
ipio dc Nazarcz

666/

arteroções

Ritur'pB.

Vulor R$; 22.480,00 (Vnte e
rlois mil quatroceotos e oitert! reais)
Vigência: Até o final do exercicio
finucerro
Data da Assinatura; lgl}S/20l1

NII,DO OLIVEIRA PONTES
PREFEITO ÍNTERINO

3

I 90]9

s"*,"-.

ho, sa utlu 5%, M D0 c convin
ios clenrcnlo
j;í11.:i'lli;,iH'}ií;I?i.:,:'*::::;;:1.,1;T:
in

.,- ---^..,tlll"

$:[;mil:ili:":U::l*.::*;;;;;i'i::§:
vrcÊi{crA:
t2 (,j%) ;;;'
a.

Sunu

prefeirua Municipat
dc Nazrrezinho
t7 - Bec

}\T,!:,||IT$TÁNTE§:
(_ r N" 00141{/20t
7 _ 24.05.
cr

N" 00, 4el20, 7 -

t;

I

õ; ; ; - ffi

;átFJilI

Prefeitura Municipal
de Rio Tinto

e:

lJiiiu'Ii{ .Tii,.,ii il,*.*

unicipal
PREFEITURA M

re
c»t"Àurirn,*Nl'ô"n
Torna público que Íará
Chateaubriantl, SN - Ccn

MOLocAÇÂo
DE PREÇo N" 0I/20t7

dalidadcPÍcgãoPrcscncirr
dalidadcPrcgãoPrcr.i.li,r
dire.so., de"linado
.rir"^o.,
a""iin_'ràn a e"i
Fc.lcrel n. Ilo.520iôic],
Fcrjcrel
0,5?0102 c D

;";'-

pPFc i

IIcIilIiEIo rlrro

AVtso DE LrcITAç'ÀO
í' "...;;.-.'.":l N" u0029/2017
;;;2elz0t 7
r

ial e tqulpc
ral
Equipc de Apoio, se<liarJa na Rua
Assis

uron\"\'vrrolüsuodlü

tl:Üu-l2deJunhur.lc20lT,
lzdeJunhudc20lT, licrruçiiumoliciruçloÀon^'"*'--I^-'-:l:":1
a^-r,l^'-""
'"'' "" ''"-^'--^' "Y#:L:
: Lxc0ução
Excoução c locaçõcs.lus
locaçõc. .r* scruiçor,lc
*.iç"r ,r. transooncs
,rr,lõ#",
r(,sno rrrçcmen
rosro
oÍçcmenk,,vig.nr..
to v igente. Funtlamentu
rrnar..nru lerr
t.gil,I: Lei
L.i

trai

dos dias úreis.
úteis. no cndereço
cndercco supmcitadá
suom. i
Telctbne: (0xj) J29t
Udital: www.tce.pb gov.br

-iiiã

U

r

n

rormuçues: ro huráriu rlas 0g:
U0 irs I l:00 hurrs

JosENrLDo srLvA oa

r

oa,ua,tit,nro

Prcgoeiro Olirial

- pB,

l0

rjc Maio r.lc 20 r7

