
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Setorial de Licitação

Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N». 01323/2017/FME

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNiaPAL DE

EDUCAÇÃO DE MONTEIRO - PB E 30HAN UNS DOS
SANTOS.

1. CONTMTANTE! FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO - PB, Estado da Paraíba,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Av Gel. Sizenando Rafael, 348 - Centro - Monteiro - PB,
inscrita no CNPJ do MF sob o n®. 11.442.438/0001 - 51, neste ato representada pelo seu titular o Senhora
gestora ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA, brasileira, paraibana, residente e
domiciliada à Rua Arthur Cavalcante, 150, Centro, Monteiro- PB, portador do CPF n®. 012.556.184 -
93 e da Cédula e Identidade Civil RG n*'. 3.068.410 - SSP/PB, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE.

2. CONTRATADA: JOHAN UNS DOS SANTOS, pessoa física de direito privado, com sede à Manoel
Duarte Monteiro, inscrita no CPF sob o n®. 053.667.504-07, neste ato representada por Johan Uns Dos
Santos, portador do CPF n®. 053.667.504-07, e da Identidade Civil n". 3.046.889 - SSP - PB, doravante
denominada simplesmente de C0NTRATADA(0).

3. As partes acima identificadas têm, entre si, acordado os termos deste Contrato, objeto do Pregão
Presencial n®. 003.2.3/2017, sujeitando-se as partes integralmente á Lei Federal n®. 10.520/2002, Decreto
Federal n® 3.555/2000, Decreto Federal n® 5.450/2005 e Decreto Federal n® 5.504/2005, Decreto Municipal
n<'. 278/2006, à IN MARE n°. 05/95, subsidiariamente á Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações,
aplicando-se supletivamente os princípios da t«)ria geral dos contratos e disposições de direito privado e Lei
4.320 de 17 de março de 1964, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
4. O presente Contrato Administrativo tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO
DOS CONTRATOS, FISCALIZAÇÕES NAS OBRAS RECURSOS PROPRIOS EFEDERAIS.

Parágrafo Único - Fazem parte do presente contrato, como se transaitos fossem, tudo que está
contido no Processo Ucitatório n". 009/2017, Pregão Presencial n®. 003.2.3/2017 e seus anexos, bem como a
proposta do contratado e quaisquer documentos juntados ao presente instrumento para esclarecer e/ou
ratificar seus termos.

CLAUSULASEGUNDA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Pela perfeita e fiel execução do objeto, deste contrato a CONTRATANTE, pagará ao

CONTRATADO, para realização dos serviços desaitos na Cláusula Primeira do presente Contrato, o valor
mensal de R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), totalizando o valor global de R$ 64.800,00 (Sessenta
e oito mil e oitocentos).

§ IO - Antecede ao pagamento a etapa da liquidação da despesa, que consiste em verificar o
cumprimento da obrigação contratual por parte do contratado, principalmente a comprovação da execução do
objeto, em perfeitas condições técnicas e a apresentação dos documentos fiscais respectivos.

§ 2o - o pagamento devido ao contratado será efetuado, em moeda corrente nacional,
mediante ordem bancária e^u cheque nominativo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE x
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A Contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste contrato que
se fizerem necessários, do valor inicial do contrato até o limitefacultado pela regra do §1° do art.65 da Lei n®
8.666/93 e alterações posteriores, mediante Termo Aditivo.

Parágrafo Único - Sóse admitirá reajustamento de preços ocorrendo às hipóteses previstas
no artigo 65, Inciso II, alínea"d" da Lei n". 8.666/93, poderá ser concedido reequilíbrío econômico-financeiro
do contrato, requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio
contratual, mediante termo de apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas com os recursos constantes

na dotação orçamentária abaixo especificada, consignada no Orçamento deste Órgão para o exerdcio de
2017, sendo o seguinte:
DOTAÇÃO! 12.361.3012,2039-339039-33.90.32.
Órgão: 13 - Fundo Municipal de Educação.
Unidade Orçamentária: 13013 - Fundo Munidpai de Educação.
Programa de Trabalho: 12.361.3012.2039 - Manutenção do Ensino Fundamentai - Outras Despesas -
MDE.

Natureza da Despesa: 3390.36.99 - Outros ServiçosDeTerceiros - Pessoa Física.
Valor Estimado da Contratação: R$ 72.000,00(Setenta e dois mii reais).

Parágrafo Único - Os recursos financeiros para custear a referida desjiesa serão oriundos
de recursos próprios.

CLÁUSULA OUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo de Prestação dos serviços será 12 (doze) meses e iniciar-se-á a partir da assinatura

deste contrato, podendo ser prorrogado dentro da vigência deste, na forma prevista na Lei Federal 8.666/93
e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA- DAVIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Gintrato Administrativo é de até 12 (doze) meses e iniciar-

se-á a partir da data sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA tem as seguintes obrigações:

I. - Executar os serviços, conforme Termo de Referência e proposta do licitante;
II. - Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das

atividades objetodeste Pregão Presencial, sem prévia autorização da Secretaria Municipal Saúde;
III. - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Edital e do
Contrato que vier a ser assinado;

IV. - Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados,
diretamente ao Prefeitura Municipal de Monteiro ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

V. - Será de inteira responsabilidade do contratado quaisquer acidentes que venham
surgir, com o serviço de transporte de alunos, inclusive indenizações de causa mortis e ou invalidez;

VI. - Manter todas as condições de habilitaçãoe qualificação exigidas na licitação, durante
toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

Vil. - Prestar esclarecimentos ao Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, sobre eventuais
atos ou fatos noticiadosque a envolvam independentemente de solicitação;
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VIII. - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à consecução do
objeto contratado;

IX. - Arcar com encargos trabalhistas, previdenciários, tarifas, seguros, tributários,
transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto
resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade;

X. - Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE
pelos empregados do CONTRATADO esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua
verdadeira condição de empregadora e subsbtuir a CONTRATANTE no processo até sentença final,
respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretosde eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após
o término ou rescisão do presente contrato;

XI. - Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para a prestação
de serviços, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional
devido a erro ou má interpretação de parte do CONTRATADO;

XII. - Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características
do serviço, bem como a observação às normas técnicas.

XIII. - Indenizar terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes
de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o artigo 70
da Lei no. 8.666/93;

XIV. - Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
XV. - Tratar com cortesia e urbanidade os servidores encarregados da coordenação e os

fiscais do Município;
XVI. - O CONTRATADO não poderá transferir ou ceder os direitos e serviços ora

contratados, para qualquer pessoa ou empresa, sob pena de rescisão contratual, demais penalidades
previstas no Edital, ser declarado inidôneo perante a Administração Pública, assim como, aplicação de
cláusula penal de 10% sobre o valor global de seu contrato;

XVII. O profissional deverá comparecer 05 (dnco) dias por semana, no horário normal de
expediente da prefeitura, para acompanhamentos dos serviços acima mencionados, devendo ainda,
comparecer no caso de convocação urgente.

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE tem as seguintes obrigações:

I. - Efetuar o pagamento nos prazos condições e preços pactuados do presente contrato.
II. - Esclarecerao CONTRATADO toda e qualquer dúvida, em tempo hábil. Com referência

à execução do fornecimento pactuado;
III. - Manter sempre por escrito com o CONTRATADO, os entendimentos sobre o objeto

contratado;
IV.

V.

VI.

VII.

serviço desejado;
VIII. - Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da execução do objeto, sob os

aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao
CONTRATADO a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte deste;

IX. - Determinar que a Secretaria Municipal de Inffaestrutura nomeie servidor ou comis^o
para fiscalização;

X. - Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
A(0) Contratada(o] se responsabiliza pela execução do objeto deste Contrato, respondendo

civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízosque, por dolo ou culpa sua, de seus empregados.

- Cumprir fielmente os termos do presente contrato;
- Manter o equilíbrio financeiro do contrato;
- EmitirOrdem de Início dos serviços;
- Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação do
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propostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar a
Contratante.

§ - A (O) Contratada(o) é a única e exclusiva responsável pelos encargos e despesas de
natureza trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a prestar serviços relacionados com o
objeto deste Contrato, respondendo por quaisquer ônus deles decorrentes, inclusive aqueles relativos às
contribuições devidas às entidades de classe da categoria.

§ 2® - Durante e após a vigência deste instrumento, o (a) Contratado(a) obriga-se a manter
a Contratante à margem de quaisquer ações judidais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for,
sendo a única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a Contratante venha a arcar
em qualquer época, decorrente de tais ações reivindicaçõesou redamações.

§ 3® - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabeleddos pela lei vigente e por este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE DE QUALIDADE E DO ATESTO
A Contratante poderá efetuar a verificação da qualidade dos serviços, bem com o

cumprimento das especificações técnicas, a qualquer tempo, durante a vigênda do contrato, com base nas
normas técnicas vigentes.

Parágrafo Único: AContratante, por meio da secretaria requisitante designará servidor ou
Comissão, para acompanhar, fiscalizar e atestar o cumprimento do objeto do contrato e emitirá termo que
instruirá a liquidação da despesa;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, e vencida a defesa prévia,

serão aplicadas as seguintes sanções:
I. - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou ainda, no caso de
outras ocorrênciasque possam acarretar transtornos à execução do objeto, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave.

II. - Multas:

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total
da obrigação assumida;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitantevencedora, injustificadamente ou
por motivo não aceito por este Órgão Licitante, deixar de atender totalmente à execução do objeto;

c) As multas serão calculadassobre o montante não adimplido do objeto contratado;
III. - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, de acordo com o art. 7®, da Lei n® 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das
demais cominações legais.

IV. - Com referência as sanções de que tratam as alíneas "a" e "b" do item II, decorrido o
prazode defesa sem que o fornecedor se pronuncie ou se for considerada procedentea multa, o mesmoserá
notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
notificação pela autoridade competente.
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V. - Uma vez recolhida às multas de que trata o item II, e na hipótese de vir o Contratado
a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.

VI. - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de
aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da iidtante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à Administração.

VII. - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

VIII. - No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
O presente Instrumento será rescindido unilateralmente pela Contratante nos termos dos

artigos 77 a 79, com as conseqüências previstas no art. 80, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e atualizações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGAUPADE
A minuta do presente Contrato foi devidamente examinada e aprovada pela Assessoría

Jurídica da Contratante, conforme determina a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
A publicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa oficial, que é

condição de eficácia nos termos do parágrafo primeiro do art. 61 da Lei n° 8.666/93, será providenciada pela
Contratante até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e

condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça Estadual da Comarca
de Monteiro - PB, com renúncia expressa a qualqueroutro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a
qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual.

E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o
presente instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença
de duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam.

Monteiro - PB, 17 de Março de 2017.

ANNA LOREN^DEFÍ^^LEI^E NOBREGA
PELA CONTRATANTE

NUN

CONT

TESTEMUNHAS: pAãfl Bm (kô SüiVÈÕÔ
Eng". Civil

CREÃ - 1612741401
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DOTAÇÃO: Recursos Próprios doMunicípio deDonaInes:03.030 -SECRETARIADEADMINISTRA
ÇÃOEFINANÇAS, 04.122.100U.004,10.123.1001.2.007 - ELEMENTO DEDESPESA: 33.90.39.99.
FONTES:FPM,ICMSJ3IVERSOS
VIGÊNCIA: 12(doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CTN" 00044y2017 - 27.03.17 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- R$ 71.100,00
CTN»00045/2017 - 27.03.17- PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA- R$ 36.000,00

Prefeitura Municipal
de Baraúna

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" OOOM/2017

Nostermosdorelatório finalapresentado pelaPregoeira Oficial e observado parecerdaAssessoria Ju
rídica, referente aoPregão Presencial n® 00012/2017, que objetiva: CONTRATAÇÃO DEEMPRESA
PRESTADORA DESERVIÇOS DESAÚDE PARAAREALIZAÇÃO DEDIVERSOS EXAMES DE
FORMAPARCELADA.; HOMOLOGO ocorrespondente procedimento licitatório emfevorde:CUNICA
RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA - R$ 198.020,00.

Baraúna - PB, 05 de Abril de 2017
MANASSÉS GOMES DANTAS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO D'ÁGUAPARAABASTECIMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EPONTOS
ESTRATÉGICOS NAZONA RURAL E ZONA URBANA DOMUNICÍPIO DEBARAÚNA.
FUNDAMENTOLEGAL:Dispensa de Licitação n° DP00005/2017.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios doMunicípio deBaraúna: 3.3.90.39.01 -Outros Serviços pessoa Jurídica
3.3.90.32.01 - Material, bem ou serviços para distribuiçãogratuita
VIGÊNCIA: 6 (seis)meses
PARTES CONTRATANTES:Prefeitura Municipal de Baraúna e:
CTN® 00036/2017 - 30.03.17 - JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA - R$ 31.500,00

Prefeitura Municipal
de Monteiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATADE REGISTRO DE PREÇO N® U.001/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 13.001/2017

O Prefeito doMimicípio de Monteiro, atravésdo seuPregoeiro Oficial, de acordo comas atribuições
quelhe foram conferidas, em conformidade como resultado do pregão abaixo relacionado e devida
mente homologado, RESOLVE, nostermos da LeiFederal n®. 10.520/02, LeiComplementar Federal
n®. 123/2006e a Lei n®. 8.666/93,toma públicoo EXTRATO DAATADE REGISTRO DE PREÇOS
/^'^^GÃO PRESENCIAL N®: 1.3.001/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2017 OBJETO:

iMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAAÍ^UISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM OUTROS
CbNTROS, deformaparcelada, parasuprirasnecessidades daPrefeitura deMonteiro, através desuas
secretarias.. VIGÊNCIA: 12(doze) mesesa partirdadatadeassinatura - DATA DAASSINATURA: 05
de Abril de 2017. EMPRESAS VENCEDORAS: CAVALCANTI COMERQO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA, pessoa jurídicadedireito privado, inscrita noCNPJ sobo n®. 06.974.840/0001-31, como valor
totalde R$859.775,00 (Oitocentos e cinqüenta e novemilsetecentos e setentae cincoreais),deacordo
com a ata de registrode preçosem anexoao referidoprocesso.

Monteiro - PB, 04 de Abril de 2017.
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE UCITAÇÔES E COMPRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N®. 13.001/2017/PMM

Nos termosdo relatóriofinale adotando as razõesque nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial,
HOMOLOGO o resultadodo PregãoPresencial n®. 1.3.001/2017, que tempor objetoa SISTEMA DE
REGISTRO DEPREÇOS PARAAAQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEIS EMOUTROS CENTROS, para
suprira necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termode adjudicação, emfavordasseguintes
empresas: CAVALCANTI COMERCIO DECOMBUSTÍVEIS LTDA, pessoajurídica dedireito privado,
inscritano CNPJsob o n®. 06.974.840/0001-31, do qual sagrou-sevencedorano itens:01,02 e 03, com
o valor totalde R$ 124.600,00 (Centoe vinte e quatromil e seiscentosreais). Dê ciênciaaos interes
sadose determinar quesejalavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dosrespectivos
empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 03 de Abril de 2017.
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDOMUNICIPALDE EDUCAÇÃO DEMONTEIRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N®. 003.23/2017

Nos termosdo relatório finale adotando as razõesque nortearam o julgamentoda PregoeiraOficial,
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial n°. 003.23/2017, que tem por objetoa CONTRA
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO
DEPROJETOS, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, FISCALIZAÇÕES NAS OBRAS
RECURSOSPROPRIOSE FEDERAIS,parasupriras necessidades daSecretariaMunicipal deEdu-

pessoa física dedireito privado, inscrita noCPFsobn®. 053.667304-07, doqualsagrou-se vencedora
no Item:01 como valor totalde R$ 64.800,00(Sessenta e quatro mil e oitocentos reais). Dê ciência
aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos
respectivosempenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 17 de Março de 2017.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

RETIFICAÇÃO
NoAviso deLicitação docontrato doPregão Presencial N® 1.3.009/2017, publicado nodiário oficial do
estado nodia04deAbrilde2017Pág.18,nadescrição doPregão Presencial 1.3.009/2017. LeiaSe: do
Pregão Presencial 1.3.016/2017. Enadiscrição a serrealizada nodia29/03/2017 às 14:00min (horário
local).Leia Se: a ser realizadano dia 17/04/2017 às 09:00min (horário local)

Monteiro - PB, 04 de Abril de 2017.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIADE UCITAÇÔES E COMPRAS

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DEREGISTRO DEPREÇOS PARA AAQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEIS EM
OUTROS CENTROS. FUNDAMENTOLEGAL: nos termos da Lei Federal n®. 10.520/02,Lei Com
plementar Federal n®. 123/2006 eaLei n°. 8.666/93 -ALTERADA—PROCESSO LICITATÓRIO N®.
013/2017, Pregão Presencial n®. 1.3.001/2017 -SRP. VIGÊNCTA: Do presente contrato tem vigência até
12(doze) meses apartir dadatadeassinatura docontrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu
nicipal deMonteiro/Arma Lorena DeFarias Leite Nobrega easempresas: CAVALCANTI COMERCIO .
DEcombustíveis LTDA, CNPJ06.974.840/0001-31, comsedea Av.JoaquimPiresFerreira,600,
Mandacaru, JoãoPessoa - PB,CEP:58.030-224, como valortotalde R$ 124.600,00 (Cento e vintee
quatro mile seiscentos reais) —Contrato Administrativo n°1.3.1.01/2017/CPL/PMM.
Monteiro - PB, 05 de Abril de 2017.
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
PREFEITA CONSUTUaONAL.

FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCU SOCIAL

RETIFICAÇÃO
No avisode extrato do contrato doPregãoPresencial N® 1.3.002/2017, publicado no diáriooficial do
estado no dia30deMarço de 2017Pág.27,na descrição CAYO CESAR CONSERVA ALVES —ME,
CNPJ10.714.416/0001-25, comsedeaRua CapitãoAntônio Vicente, 123,Centro, Monteiro-PB,CEP:
58.500-000, comovalortotaldeR$35.400,00 (Trinta e Cinco milQuatrocentos reais). LeiaSe:CAYO
CESARCONSERVA ALVES - ME, CNPJ10.714.416/0001-25, comsedea Rua CapitãoAntônioVi
cente, 123, Centro, Monteiro - PB,CEP: 58.500-000, com ovalor total deR$19.848,00 (Dezenove mil
Oitocentos Quarenta e Oito reais)
Monteiro - PB, 05 de Abril de 2017.
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RETIFICAÇÃO
Noavisode extrato do contrato do Pregão Presencial N® 1.3.002/2017, publicado no diário oficial do
estado no dia 30 de Março de 2017Pág.27,na descrição POSTO DE COMBUSTÍVEIS MONTEI-
RENSE LTDA - ME,CNPJ 19.503.677/0001-70, comsedea RuaDeputado RafaelSebas, 207,Centro,
Monteiro -PB,CEP: 58.500-000, comovalortotaldeR$489.225,00 ((Quatrocentos eOitenta enovemil
Duzentos eVinte ecincoreais). LeiaSe:POSTO DECOMBUSTÍVEIS MONTEIRENSE LTDA -ME,
CNPJ19.503.677/0001-70, comsedea RuaDeputado RafaelSebas,207,Centro,Monteiro - PB,CEP:
58.500-000, como valortotalde R$ 119.250,00 (Cento e Dezenove milDuzentos e Cinqüenta reais).
Monteiro - PB, 05 de Abril de 2017.
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA

FUNDOMUNICIPALDE EDUCAÇÃO DEMONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DEASSESSORIATÉCNICADE ENGENHARIANA
ELABORAÇÃODEPROJETOS,ACOMPANHAMENTO DOSCONTRATOS,FISCALIZAÇÕES
NAS OBRAS RECURSOS PROPRIOS E FEDERAIS - FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da
LeiFederaln®. 10.520/02, Lei Complementar Federaln®. 123/2006 e a Lei n®. 8.666/93 - ALTERADA
- PROCESSO LICITATÓRIO N". 009/2017, Pregão Presencial n®. 00333/2017 - SRP. VIGÊN
CIA: Dopresente contrato temvigência até31deDezembro de2017 a partir dadata deassinatura do


