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EstÀDo DÀ pÀrÀÍBÀ
cÂralÀ urrNrcrpÀr DE rar'oNcuÀlE

cocssÀo PERr,ÂlrEMrE DE rrcrTÀçÀo

PROCESSO TICTTÀTóRIO TOI,ÍADÀ DE PREÇOS

rolqDÀ DE PREÇOS No 00003,/2016
PROCESSO ÀDMINÍSTRATIVO N" 16021 6TPOOO03

óRGÀo REÀuzÀDoR Do cERTÀlíE:
C&nara Municipal de }talllanguape
Rua D.rque de Caxias, 123 - Centro - Uananguape - pB
cEP: 58280-000 - Telr (083) 3292-2'1A6,

OBJTTO:
AguisiÇão parcelada dê mateliai§
Muni cj.pal de Mamang,uape

Er,EldENTos sÁsrcos Do pno@sao:
solrcrTAçÀo E JrrsTrFrcATrrA DÀ coNTRATÀcÃo
ÀTo DE DEsTcNACÀo DA coMTssÃo JULGÀ.DoRÀ
DECrÀxÀÇÃo DE Dr s poNrBr tr DÀ.Dg onÇÀr.ENaÁRrÀ
AUToRI zÀÇÃo PÀxÀ REÀII zAÇÃo Do CERTAME
PRorocoro E ÀuruAÇÃo Do pRocEsso
rNsrRUlíEIvro cowocÀróRro E sEUs Er,E}{ENTos coNsrrrurrvos
PARECER JURÍDrco - ÀpRovÀÇÃo Do rNsrRtrMENTo coNvocÀTóRro
PUBI,]CIDÀDE DO CERTÀME - DIWI,GÀÇ.ÀO
COI'ÍPROVÀNTES DE ENTREGÀ - INTERXSSÀDOS
DoctMENros DE rÍABr LrrÀÇÃo Dos LÍcrra\rrEs
PROPOSTÀS DE PREÇOS APRE SEIfTÀDA5
ATÀ E DELTBERÀÇÃo DA coMrssÃo wrGÀ-DoBÀ
euÀDRo coMpÀ-RÀTrvo Dos pREÇos - In,PA DE .cPuRÀÇÃo
REL,{TORI O FINÃL DOS TRÀBÃLHOS
pa-nrcen runÍotco - ÀtúIIsE Do pRocEsso LrcÍTÀTóRÍo
ÀTos DE HoMoLocAÇÀo E ÀDJUDrcÀÇÃo
CONTRATO CORRESPONDEMTE
PUBLICÀÇÕEs

de expediente diversos, destinados as atividades da câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
ciroaÀ uuNrcrPÀrr DE tqlqlÍG{rÀPE

sEcRETÀrll DÀ cÂlnna !{uxrcrpÀr DE ratarftrrrApE

Mamanguapê PB, 15 de Fevereiro de 2016,

Senhor Presidente da Cámara,

Solicitamos quê sêja autorizada à Corlissão Perrnanente de Licitação dêste ôrgão,
proceduênto licitatóli"o. na modal-idade exigida pela legislação êm vigor, destinada a

AquisiÇão parcelada de materj-ais de
}lurlicipal de lramanguape.

expedlente dj.versos, destinados as atividades da Câmara

Justificativa para a necessj-dadê da solicitaÇão:

À contratação àcima desclita está sendo solicitada, nos termos das especifj.caÇóes técnicas e
informaÇóes complementales que a aconpanham, quando for o caso, motivada: Pela nêcessidade de
desenvolvimento de açôes continuadas para a promoção de atiuidades pertinentes, visando à
maxi&izaÇáo dôs reculsos em relação aos objetivos programados, consideladas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas -

Informamos que exrste disponibilidade de dotaÇão especlfica no orÇamento vigente para a
execução do objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao seto! contábil. CeItos de
contâlmos corn imediata eprovaÇão deste solicitação, indispensável à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, ficamog a inteila disposiÇâo para maiores esclarecimentos que forem julgadog
necessários.

Atenciosamentê,

ó.Q,D-
DE ZÀ PAIVA

chefe de Gabinete

r/



. CPL. o

o
l^{' FL

(ü3
PESQUTSA DE PREçOS - PROPOSTA

" --!-ryla,uA- Crtluoflt) & a'P.rx'..^sos^-
/ MARIA JAIANY t'E SOUZA PA'VA
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisição parcelada dê materiais de expediente diversos, destinados as atiúdâdes da Cámara Municipal de
lllamanguape.
PERIODO: Fevereiro de 2016.

I - DA PESQUISA DE PREçOS

Chefe de Gabinete

II - OA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Adilson da Silva Pâulino
Rua Manoel de Goes, 80 - São Bento - Bayeux - PB
cNPJ'l't.799.099/0001-50

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execução do obj€{o dâ cortrataÉo em tela, relacionamos abaixo o mênor
preço proposto pêlo referido proponente:

coDtco
,|

2

4
5
o
7

I
10
11

'12

13
14
í5
'16

't7
't8
19
20
21

22

24
25
26
27
28
29
30

DlSCRlrtllNAçÃO
ALMOFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERMANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
CLIPS 3/0
oANETA ESFERoGRÁFIoA cX c/50
cAtxA PARA coRRESpoNDÊNcÍA EM AcRíLÍco rRtpLÁ
CARTUCHO HP 21 PRETO
CARTUCHO HP Z2 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO
CARTUCHO HP 60 COLOR
CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
CARTUCHO HP 1D, PRÉTO
CD-R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELoPE MEro oFícro 176 x 250
ESTILETO ESTREITO C/l2
ESTILETO LARC'O C/12
FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX í2 X 10
GRAMPEADOR 206 26,6
GRAMPO 2€il6

GRAMPO TRILHO PúSTICO C/50
úPIS GRAFITE c/144
LIVRO ATA C/IOO FLS
LIVRO OE PONTO 1 ASSINATURA C/1OO FLS
úPIS MARCA TExTo
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 51 X 38 PCT C/ 4 UNIDAOES

UND.
UND
UND
UND
UND
CXS
cxs
UNO
UNO
UND
UND
UND
UND
UNO
UNO
UND
UND
UND
CX
CX

UND
UND
UNO
cxs
UND
CX

UND
UNO
UND
UND
PCT

QUANT VALOR . R3
5,25

28,00
4,40
0,35
2,00

50,00
55,00
99,00

1m,00
78,00

1 19,00
92,00
70,00
64,00

1,00
0,84
0,45
9,00

16,40
1,20
0,70

26,00
3,60
8,00

26,50
14,30
í 3,90
I,t0
8,20
3,80

,"'6í*\

Foi solicitado ao proponente ADILSON DA SILVA PAULINO, a seguir qualificado, que infoÍmasse o seu melhôr preço para
execução do objeto em epígrafe. Os dados obtidos foram devidamerfe transcÍitos eín planilha específica - üde quadro âbaixo -
dando-se total conhecimênto ao iflteressado, que depois de achado conÍorme, assinou a presente pesquisa de prêços -
propostâ, concordando plenamenle com o valor declarâdo para a reÍerida clntataçáo, comprometendc-se, inclusive, a
executar o seu obieto rigorosamente nas condiçôes ofertadâs.

10
40

100

200
100
í0
24
24
24
24
24
24
24
50

600
600

2
10
10
20
50
20

20
20
60
10
30

\



31 PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 1O2 X 76
32 PAPEL OFÍCIO A4 CX C/íO RESMAS
33 PASTA AZ LOMBO LARC€
U PASTA C/ TRILHO PVC
35 PASTA C/ AFA PúSTICA NO O

36 PASTA PVC C/ ABA EúSTICO N'2
37 PASTA PVC C/ ABA EúSTICO M 3

38 PASTA SANFONADA C/12 DIVISÓRIAS
39 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
40 PERFURADOS MÉDIO
41 QUADRO DE AVISO EM MADEIRA í,2O X O,9O

42 LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
43 REGUA PúSTICA 30 CM
44 úPrS HTDROCOR C/í2
45 CORRETTVO LíOUTOO C/12
46 FITA DUPLA FACE 12 X 30
47 PAPEL MADEIRA

Ob6êít/âÉo: nâ co{um VÂI-OR - RÍ êslá iÍúdÍnado o píêço unitiÍio do resp€cttuD íem

VALOR TOTAL: R$ 39.621.30
PROPOSTA VÁLIDA ATE: 31/03/2016

lvlama n uape - PB, Fevereiro de 2016.

UNO
CX

UND
UND
UND
UND
UNO
UND
CX

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND

100
50
50
'10

10
5

30
50
50
50
50

100

5,60
18,00
98,00
27 ,00
7 5,00
7,90
0,90
4,70

13,80
3,90
0,70

L

AOt DA SILVA PAULINO
CN 11 099/000'1-50

11,lss,0w000Lí0].
ADll.§0il DA sltvA PÀtJLlll0 -tltl

Rua Mtooel de Goos, 80

Sao Bonto - CEP 58305'320

L BAYEUX-PB J
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oPESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

ott)J . cPr

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de
lvlamanguape.
PERIODO: Fevereiro de 2016.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente GUSTAVO GADELHA SUASSUNA a segulÍ qualifcado, que informasse o seu melhor preç! para
execução do objeto em epígrâfe. Os dados obüdos Íoram devidamente transcÍitos ên planilha específica - üde quadro abaixo -
dando-se total mnhecimento ao interêssado, que depois de achado conforme, assinou a presente pêsquisa dê pÍeços -
proposta, concordando plenamente com o valor dedaÍado pata a teieíÉa contÍatação, compromdendo-se, inclusive, a
êxecutar o seu obieto rigorosamente nas condi@es oíertadas.

ll t +-

''(Lr,tL.t-' /]./{L"lN, -Ü* 1 'l)-^J-r4L-
únnrn .tnrnruv oÊ souze pÁvl
Chefe de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Gustavo Gadelha Suassuna
Rua Sérgio GuerÍa, 305 - Jardim Cidade Universitária - João Pessoa - PB
cNPJ 14.790.704/0001-'10

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuÉo do obj€do da coíÍrataÉo em tela, Íeladonamos abaixo o menor
preço pÍoposto pelo reÍerido proponentê:

ODIGOc
1

DlscRlMlNAçÂo
ALMOFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERMANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
CLIPS YO
CANETA ESFERocRÁFrcA cx o/so
cArxA PARA coRREspoNDÊNcrA EM AcRÍLtco rRtpLA
CARTUCHO HP 21 PRETO
CÀRTUCHO HP 22 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO
CARTUCHO HP 60 COLOR
CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
CARTUCHO HP 122 PRETO
CD.R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELoPE MEto oFícro i76 x 2so
ESTILETO ESTREITO C/12
ESTILETO LARGO C/12
FITA DUREX ,I2 X 30
FITA DUREX 12 X 10
GRAMPEAOOR 206 26il6

GRAMPO 2616

GRAMPO TRILHO PúSTICO C/50
úPrs GRAFTTE c/144
LIVRO ATA C/1OO FLS
LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURA C/íOO FLS
úPIs MARCA TExTo
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ AOESIVO 51 X 38 PCT C/ 4 UNIDADES

UND.
UND
UND
UND
UND
cxs
cxs
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UNO
UND
UND
UND
UND
CX
CX

UND
UND
UND
cxs
UND
CX

UND
UNO
UND
UND
PCT

10
40

100
20

200
100

10
24
24
24
24
24
24
24
50

600
600

3
2

10
10
20
50
20

20
20
60
10

OUANT VALOR - RI
5,70

32,00
5,00
0,38
3,00

49,00
51 ,00
96,00

124,00
73,00

112,00
98,00
75,00
65,00

1,20
0,70
0,48
9,50

'16,00

1,43
o,72

26,50
3,30
8,20

28,00
15,80
14,70
1,27
7,40
4,50

2
3

4
5
t)

7
8
9
10
11

12
13
14

16

17
18
19
20
21

24

26
27

,o
30

@



3í PAPEL LEMBRETE C/ AOE§IVO 1O2 X 76
32 PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMAS
33 PASTA AZ LOMBO LAR@
U PASTA Ci TRILHO PVC
35 PASTA C' ABA PúSTICA N" O

36 PASTA PVC C/ ABA EúST|CO N" 2
37 PASTA PVC C/ ABA EúST|CO N' 3
38 PASTA SANFONAOA C/í2 DIVISÓRIAS
39 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/sO
40 PERFURADOS MÉDIO
41 QUADRO OE AVISO EM MADEIRA 1,20 X O,9O

42 LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
43 RÉGUA PúSNCA 30 CM
44 úPtS HTDROCOR C/12
45 CORRETIVO LíQUIDO C,/í2
46 FITA OUPLA FACE 12X30
47 PAPEL MADEIRA

Oà6êÍvâçâo: Íla coluÍta VÂLOR - Rl eíá iníoíÍÍEdo o pÍ€ço uoiláÍb do r€69edivo ilern.

Mamanguape - PB, Fevereiro de 2016

.*

UND
CX

UND
UND
UND
UNO
UNO
UND
cx

UND
UND
UND
UND
UND
cx

UND
UND

5,90
22,00

'110,00

29,00
78,90
8,20
1,00
4,90

15,00
4,30
0,75

00
50
50
10
10

30
50
50
50

50
00

UST SUASSUNA
cNPJ'14.790.70410001-10

ü,5 00 (
Fr-: Yb'es õ

.' cP

2 50

o

AN

^

VALOR TOTAL: R$ 40.647.30
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 31/032016

3í',' 4,70
50
40

2,8.q\

t



PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisição paÍcelada de materiais de expediente dúersos, destinados as atividades da CàÍnaÍa Municipâl de
lvlâmanguape.
PERIOOO: Fevereiro de 2016.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTOA, a seguir qualificado, que informasse o seu
melhor preço para exêcução do objêto eín êpÍgrafe. Os dados obtidos foÍam devidamente transcritos êm planilha especÍÍica -
vide quadro abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado @nÍorme, assinou a presente
pêsquisâ de preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado WÍa a reÍeÍida contrztação,
comprometendo-se, inclusive, a execr.dar o seu objêto ígorosameí e nas condiÉes ofertadas.

i./1
, AÍr i;rr (,- Lfur lL t tJ -L/t 5 D-cu' r<,-
I MAR|A JATANY DÉ SOUZA PAfuA

CheÍê de Gabinete

II . DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
lnfomix Comercial de lnformática Ltda
Rua Rosa Cruz, 491 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE
cNPJ 16.867.1'18/000í-51

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realÊada para execução do objeto da contratação eín tela, relacionamos abaixo o menor
prêço proposto pelo reÍeÍido proponente:

10
40

100
20

200
100
í0
24
24
24
24
24
24

50
600
600

3
2

10
10
20
50
20

5
20
20
60
10
30

QUANT VALOR - R$
5,80

27 ,00
4,58
0,43
3,12

64,00
69,00

110,00
í 34,00

87,00
123,00
105,00
83,00
75,00
2,00
0,90
0.68

12,00
'17,90

1,80
'1 ,00

29,00
4,50

10,50
32,90
13,00
12,50
1,90
9,79
4,20

ffi
k"*/

cóDrco DrscRriflNAÇÃo
1 ALMOFADA PARA CARIMBO
2 AGENOA PERMANENTE
3 BLOCO PARA RASCUNHO
4 BORRACHA BRANCA
5 CLTPS v0
6 cANEÍA ESFERoGRÁFIcA cx c/so
7 cAIxA PARA CoRRESPONDÊNCN EM ACRÍLICO TRIPLA
8 CARTUCHO HP 21 PRETO
9 CARTUCHO HP 22 COLOR
'IO CARTUCHO HP 60 PRETO
í1 CARTUCHO HP 60 COLOR
12 CARTUCHO HP 74 PRETO
13 CARTUCHO HP 122 COLOR,14 CARTUCHO HP 122 PRETO
15 CD-R,16 ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
't7 ENVELoPE MEro oFÍcto 176 x 250
18 ESTILEÍO ESTREITO C/í2
19 ESTILETO LAR@ C/12
20 FITA DUREX 12 X 30
21 FITA DUREX 12 X 10
22 GRAMPEADOR 206 26/6
23 GRAMPO 26íô
24 GRAMPo TRILHo PúSTICO C/50
2s úPrs cRAFlrE c/144
26 LIVRO ATA C,|1OO FLS
27 LIVRO OE PONTO í ASSINATURA CíOO FLS

2o úPrs MARCA TExro
29 CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS
3,o PAPEL LEMBRETE CJ ADESIVO 51 X 38 PCT C/ 4 UNIDAOES

UND-
UND
UND
UND
UND
cxs
CXS
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UNO
UND
UND
UND
UND
CX
cx

UND
UND
UND
cxs
UND
cx

UND
UND
UND
UND
PCT



31 PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 1O2X 76
32 PAPEL OFíCIO A/l CX C/10 RESiiIAS
33 PASTA AZ LOMBO TARC,O
34 PASTA C/ TRILI-IO PVC
35 PASÍA C/ABA PúSTICA NO O

36 PASTA PVC C/ ABA EúSTICO NO 2
37 PASTA PVC C' ABA EúSNCO N'3
38 PASTA SANFONADA C/12 DIVISÓRIAS
39 PASTA SUSPENSA MARMORITADA C/50
40 PERFURADOS MÉDIO
41 QUAORO DE AVISO EM MADEIRA 1,20 X O,9O

42 LTVRO OE PROTOCOLO 1/4
43 RÉGUA PúSTICA 30 CM
44 úPtS HTDROCOR C/12
45 CORRETIVO LÍOUIDO C/12
46 FITA DUPLA FACE 12X30
47 PAPEL MADEIRA

OberEçáo: m coluna VÂLoR - R3 dá iÍídÍÉ(b o Fêço úntâb do Ísp€dtE f€ín

VALOR TOTAL: RS 44.492,30
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 31/0312016

Mamanguape - , Fevereiro d

INFOM INFO TICA LTDA
CNPJ 867.'t 18/0001-51

UND
cx

UND
UND
UND
UND
UND
UND
cx

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UNO

100
50
50
10
10

5
30
50
50
50
50

100

5,50
17,30
98,00
27 ,40
75,00
qán

1,35
5,70

13,70
3,80
0,90

Fr,4:l 6

'cP
oc 3

AN
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2,30

30
50
40
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EsaADo DÀ pmrÍsÀ

cÂrGRA MIrNrcrPÀr DE lataÀclrÀpE

TERMO DE REFERENCIA

1. O. DO OB.rtrO
1.1.Constitui objeto da presente contrataÇão: ÀquisiÇâo parcelada de materiais de êxpêdiente
divêrsos, destinados as atividades da Câmara Municj.pal- de Mamanguapê.

2 . O. ''USTIETCATfiâ.2.1-A côntrataÇão acima dêscritâ, quê será processada nos termos dêstê instrumento,
espêcificaçóes técnicas e infôsnaçôes corq)lementarês quê o acompanhêm, quando for o cago,
justj.fica-se: Pela necessidade de desenvolvimento dê açôês continuadas para a promoÇâo de
ativÍdades pertinentes, visândo à rnaxiÍLização dos rêcursos em rê1aÇâo aos objetj-vos
proqranados, considêradas as diretrizes e metas definidas nas ferrêmentas de planêj ênento
ap.rovadas. As caracterleticas e especificaÇÕes do objeto da referida contrataçào sâo:

cóDrco
1

2

3

5
6
T

I
9

10
11
12
13
14

15
16
L"1

18
L9
20
2l
22
23
24

26
21

28
29
30
31

33
34
35
36
3l

39
4A
4t
42
43
44
45
46
41

DI s(RIxINÀÇÀo
À],MÔTADA PARA CARIMBO
AGENDA PÊRMÀNENTE

BLOCO PARÀ RÀSCUNHO

BORRACHÀ BRÀNCA

C]-IPS 3/ C

CANETA EaFERoGRÁarcA cx. c/50
cArxÀ pAFÀ coRREspoNDÉNcrA EM ACRÍLrco rRrpLA
CARTUCHO HP 21 PRETO

CARTUCHO HP 22 COLOR

CARTUCHO HP 60 PRÊTO

CARTUCHO HP 60 COLOR

CARTUCHO HP ?4 PRETO

CARTUCHO HP 122 COLOR

CARTUCHO HP 122 PRETO

CD_R

ENVSLOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELoFE MEro oFÍcro 176 x 250
ESTILETO ESTREITO C/12
EST]LETO ]ÃRGO C/12
FITA DUREX 12 X 30
EITA DUREX 12 X 10
GRCMPEADOR 206 2616
GRAMPO 26l6
GRÂMPo TRI]-Ho PTÁST]Co C/50
LÁPrs GRÀFrrE c/14,1
LIVRO ATA C/ 1OO ELS
LIVRO DE PONTO 1 ASS]NATURA C/IOO ELS
úPrs MARCA TExro
CAIXA AROUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ ADES]VO 51 X 38 PCT C/ 4 UNIDADES
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 102 X 76
PAPEL oFÍcro A4 cx c/10 REST4AS

PASTA AZ I,OMBO LARGO

PASTA C/ TRILHO PVC

PASTA c/ ABA PlÁsrtcA N. o

PASTA PVC c/ ABÀ Eúsrrco N" 2

PAsrA PVC c/ ABÀ ELÁsTTco N. 3
PASTA SÀNEoNADA c/12 DlvrsóRlAS
PASTA SUSPENSA MÀRMORIZADA C/50
PÊRFURADoS MÉDlo
oUADRO DE AV]SO EM MADETRÀ 1?20 X 0,90
L]VRO DE PROTOCOLO 1/4
RÉGUA PúSTICA 30 CM

LÁPrs HrDRocoR c/12
coRRETrvo LÍeurDo c/12
EITA DUPLÀ FACE 12 X 30
PÀPÊL }IADE l RA

T'NIDÀDE
UND

UND

UND

UND

cxs
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

CX

UND

UND

UND

cxs
UND

CX

UND

UND

UND

UND

PCT

UND

CX

UND

UND

UND

UND

],1.ID

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUÀII'IIDÀDE
10
1A

100
2l

200
100

10
24

21
24
24

24
24
24

50
6ô0
600

3

2

10
10
20
50

2A

5
2A
2A

6A

10
3A
30
50
4A

50

100
50
50
10
i0

5
30
5C

50

50
100

3. O.Do TRÀEÀXET*Fo DÍTTRE}ÍCI,àDo PàRÀ rGlEPP
3.1.Sa1lenta-se que na rêferj-da contrataÇeo, será côncedado o tratâmêntô diferenciado e
simplificado para as Microempresas ê Eriplêsas de Pequeno Po.tê/ nos termos dâs dlsposiÇôês
contidas nos Àrt. 4-7 e 48, da l,ei Compfêmentar 

^o 123/2006: cêrtâme destinado exclusivamêntê a
ME e EPP - valor estimado por item até 80.000,00.

I

I

\
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4.O.DAS OBRIGÀ@ES DO COIfIBÀTANTE
4.1.Efetuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efetivamente rêalizado, de
cláusulas do respectivo cont.rato ou êquivalente.
4 .2. Proporcionar ao côntratado todos os meios necêssálios para a fj-e1 execuÇão
presente cont-rataÇáo, nos teqnog do correspondente j-nstrumento de aiuste.
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgulalidadê êncontrada quanto à
produtoa ou serviços, êxercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o quê
Contratado de suas responsabilidades pactuadae e preceitos legais.

ê

a3 Í-

qua a{F rd
não

eto da

o

s.O.DAS OBRICAçõES DO @NTRÀTàDO
5 . 1. Responsabi Ii zar-se po! todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, ci.vi1,
tributária ê trêbalhista, ben como por todas as despesas e comproÍLissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecêdores ou terceiros ên razão da execuÇão do objeto contratado.
5 . 2. substj.tuir, arcando com as despesas decorrentes, os rnateriais ou serviÇos ç[ue apresentarem
alteraÇóes, deterÍoraÇões, inpelfeiÇôes ou guaisque! irregularidades discrepantes às
exigências do j-nst-rumênto de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebj-mento e/ou
pagamênto,
5.3.Não transfeli! a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contrataÇáo, salvo medianteprévia e êxp.rêssa autorizaÇáo do Contratante.
5.4.Mantêr, durante a vj-gência do contrato ou instrumentos equivalente, êm compatibllidade com
as obriqaçôes assumidas. todas as condiçôes dê habilitaÇâo e qual-ificação êxigidas no
!espectivo procê99o ficitatório, se for o caso, aprêsentando ao Contratantê os documêrrtos
nêcessários, sempre que solj.citado.
5 .5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sêdê ou filial da emprêsa que apresentou a
documentaÇão na fase de habllitação.
5.6.Executar todas as obxigaÇões assumidas com observância a melh.or técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dêntro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentês -

6.O.DOS PRÀZOS
6.1.0 prazo máximo para â execução do objêto desta contrataÇão ê quê adrRite prorrogaÇão
casos previstos na 1êgis1aÇão vigêntê/ está abaixo indicado ê será considêrâdo a partir
ellissào do Pedido de Compra:

Bntrega: 5 (cinco) dias
6.2.0 prazo de vigência do contrato será detefltinadoi até o final do exe-rcicio financeiro
2016, considerado da data de sua assinatura.

nos
da

dê

Chefê de Gabinête

7. O. DO REA,]USTÀIíENTO
7.1.os preços contratados são fixos pelo período dê um ano, excêto para os casos previstos no
Àrt. 65, §§ 5" e 6", da Leí 8.666/93.
7.2.ocorrêndo o desequilibrio econôIllico-f ínanceiro do contrato, poderá ser xestabelecida a
reraçào quê as partes pactuaram iniciarmênte, nos termos do Art. 65, rnciso rr/ Alínea d, da
Leí 8.666/93, mediante comprovaÇão documental e rêquerimento êxplesso do Contratado.

8 . O. DO PÀEA}'ETIO
8.1.O Pagamento será reàlizado medaante procêsso regular e em obsêrvância às normàs e
procedimêntos adotados pê1o Contratantê, da seguinte Íranêila: Para ocorler no prazo de trj-nta
dias, contados do periodo dê adimplemênto.

9. O. DÀS sIrçÕES ÀDrdnÍrsTRÀTrvà,s
9. 1.4 rêcusa lnjusta em deixar de cumpri! as obrigações asEu[Lidas ê pxeceitos leqais,
sujêatará o Contratado. garêntida a prévia defêsa, às seguinteg penalidadês previstas no9
Arts. 86 ê 87 da Lei 8.666/93r a - advêrtência; b - multa de mora dê O,5g (zero vlrgula cinco
por cento) apl,j.cada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execuÇáo do objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratadc
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em
licitação ê impêdimento dê contlatar com a Àdmi-ni-stração, por prazo de até 02 (dois) ano3; e -
declaraÇão de j-nidoneidadê para licitar ou contratar com a Adrlini.stlaÇâo Púb1ica enquanto
pêrdurarem os motivos deterrlinantês da pur:lição ou até que seja promovida sua reabifitaÇão
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,. f - simrltanêamente, qualquer das
penalidades cabiveis fundâmentadas na Iêi 8.666193.
9.2.Sê o valor da multa ou iodênizaÇão devida não for rêco1hi"do no prazo de 15 dias após a
comunicaÇâo ao Contratado, será ãutomaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado viêr â fazer jus, acrêscido de juros moratórios dê 1B (um por cênto) ao mês,
ou, quando aor o caso, cobrado judÍclalmente.
9'3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, .ealizar-se-á coEnrnicaÇáo escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidadês de advertência e
multa de mola quando fo! o caso, constando o fuÍtdamento lega1 da puniçáo, informando aindâ que
o fato sêxá legistrado no cadastro coüespondentê.

Marnanquapê - PB, 1.5 dê Feverêiro de 2016.

, úan-r'- (ít-:.r'rl d-;Q'."'n-vMARrÀ JÀTÀtrIY DE soúzA pArvA



NEu
úl'

;[p,r::ii-*-i.{
à.!il' ....,r.r.-.'à,tjrülH-é:i*:

Ere

I'NIDÀDE
ÜND

UND

UND

UND

cxs
cxs
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

cxs
UND

UND

UND

UND

UND

PCT

OUÀIÍIIDÀDE
10
4A

100
2A

200
100
i0
24

24
24

24
24
24
24
50

600
600

3
2

10
10
2A
50
2A

20
2a
60
10
30

P. rrNrBÁx:o
5,25

2.1 , AA

4,40
0,35
2, 00

49tAA
51. 00
96,O4

124,04

112, 0 0
92t OA

70,00
64, AA

l, aa

a,1a
4,45
9,00

16,44
1t2A

26,OO
3,30
8, 00

26,50
13,00
72,54
1,r0
'tt4a
3,80

rL, 11 ti

P. TOIÀI.
52,50

1- 080, 00
440,00

1 tAO
400,00

4.900,00
510,00

2.3O4, OA

2.916.0A
1.752,00
2. 688, 00
2 - 2OA tOA
1.680.00
1.536, 00

50, ô0
420,00
21O, AA

21 tAA
32, 00
t2toa

52A, OO

165,00
160,00
13 2, 50
260, AO

250,00
66.00
'7 4, ao

114,00

o
o
o

r\
. CPL.

ESIADO DÀ PÀRÀÍBÀ
C'ÀTARÀ UI'NICIPÀI DE }GIAI{GI'APE

REFBREMfE: PESQUISA DE MERCÀNO

1-0 - DO OBJE!ô
1.1 - Constitui objeto da respectiva solicj-tação: Aguisiçâo parcelada de ÍEtêriais de
expedientê divêrsos, destinados as ativj-dades da câ!ára Municipal de Mamanguape.

2.0 - DA PESQUISA DE MERCÂ.DO
2.1- - Com base nos custos para execução do objeto da contrataçào em têLa, obtidos mediante
pêsquisa de mercado dêvadahênte realizada nos termos da lêgistaÇão, rêql]Iamêntos ê nôIttras
vigentês, relacionamos abaj-xo o menor preÇo encontrado.
2-2 - liÍês que serviu de base para elaboraÇão da referida pesquisa: Fevereiro dê 2016.

CODIGO

1

2

3

4

6

1

I
9

10
1t
T2
13
1.1

1a
16
17

19

21
22
23
Z1

25
26
2',]

2n
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
47
12

43
44
45
46
41

3r 95

9,1 ô
1,90
2,6A
2,'1 0
5,50

1r, 30
98,00
21 ,0O
75,00

1 ,90
ot90
4,-7 o

13,1O
3,80
4,7 a

Totà1

118, 5 0

388,00
95,0o

130,00
214, OA

215,04
865,00
980,00
214 | O0

3?5.00
23?, 00

45,00
235tOO
685,00
190,00
70,00

38 . 821, 50

Dr scRrMrnÀÇÃo
ALMOFADA PAFÃ CAR]MBO
AGENDÀ PER}ÍANENTE
B]-OCO PARÀ RASCUNHO

BORRÂCHA BRÀNCA

CL]PS 3/O
CANETA ESFERoGúErcA cx. c/50
^À \-a pAq,Ã coRREspoNDÉN A rr4 ACFjLICo TRrp_.A
CARTUCHO HP 21 PRETO

CARTUCHÔ HP 22 CALAR
CÀRTUCHO HP 60 PRETO

CARTUCHO HP 60 COLOR

CARTUCHO IIF 7! PRETO

C/\RTUCHO HP 122 COLOR

CÀRTUCHO HP 122 PRETO

CD.R
ENVELOPE A4 MADE]RA 229 X 324
ENITLOPE MEIO OEÍCIO 176 X 250
ESTILETO ESTREITO C/12
EST]LETO LARGO C/12
FÍTA DUREX 12 X 30
FÍTA DUREX 1: X 10
GRÀMPEADOR 246 26/ 6
GRÃMPO 26I6
oRAMpo rRrLHo Prásrrco c/ 5o
LÁPrs GRÂE]TE c/144
LIVRO ATA C/ 1OO ELS
LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURÀ C/1OO FLS
ráPrs MARCA TExTo
CAIXA ARQU]VO MORTO POLIONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 51 X 38 PCT C/ 4

UNIDADES
PAPEL LEMBRETE C/ ADESÍVO 102 X 76
Drôrr 

^Fí^Í^
PASTÀ AZ LOMBO LARGO

PASTA C/ TRILHO PVC
PAsrA c/ 

^BÀ 
PúsrrcA N. o

PASTA PVC C/ ABA EúS11CO N' 2

PASTA PVC C/ ABA ELÁSTICO NO 3

PÀSTA SANEONADA C/12 D]VISóR]AS
PÀSTA SUSPENSA MÀR}1ORI ZADA C/50
PERFURÂDOS MÉD]O

OUADRO DE AVISO EM MÀDE]RÀ I,20 X O,90
L]VRO DÉ PROTOCOLO 1/4
RÉGUA PLÁSTICÀ 30 CM

LÁPTs HI DRoCoR C/12
CORRETIVO LÍQUIDA C/12
EITA DUPLA FACE 12 X 30
EAFEL MÀDEIRÂ

UND

CX

UND

UND

UND

UNI)

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

30

40
50
50

.100

50
50
10
10

5

30
50
50
50
50

100

3.0
3.1

DO VAIOR
o valor total é equivalente a Rg 38.821,50.

I §
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4.0 - DÀS CONDIÇÕES DA CONTRÀTAÇÀO
4.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto dêsta
câsos previstos ne -Iegi§lação vigente, está abaisô
emissão do Pêdido de Compra:

Entrega; 5 (cj-nco) diês

e gue admite p
será considera pârtir

o

contrataÇâo
lndicado ê

,.hJâ*"
o (

o

4.2.Os prêÇos contratados sâo fixos pê]o pellodo dê um ano, exceto para os casos p
Àrt- 65, §§ 5' e 6", da lei 8.666193.
4.3.ocorlêndo o desequallb!i-o econônico-f inancêiro do contrato, poderá sêr restabêlecida a
-relaÇáo que as partês pactuaram iniclalmente, nos terlnos do À-rt. 55. rnciso rr, Àl1nea d, da
Lei 8.666/93, medj.ante comprovação documental e !êquerimento êxpresso do Contratado-
4.4.o pagamento será realizado mediante procêsso regular e em observância às normas e
procedlmentos adotados, da sêguinte maneira: Para ocorrer no prazo dê tlinta dias, contados do
período de adirplemênto.

Mamânguape - PB, 15 de Eevereiro de 20L6.

MARIA DE SOU PAIVÀ
Chefê dê Gabinete
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. CPL.
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITUFTA MU NTCIPAL DE III'AMANGUAPE

Diário Oficial do lvlunicípio
FtrND.{DO PEL.\ LEI N" {l DE | 6 tle JULHO 197{

ESTADo DA PARAIBA
CÀMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENÂOOR RUI CARNEIRO

Portaria n" 312016 Mamanguape/PB, 05 de Janeiro de 2016

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAiBA,
no uso das atÍibuiçôês que lhe são confeÍiiG pela Condituiçâo Federal, pêla Constituiçáo E§adual e pela Lei
Orgânica do MunicíFio de Mamaoguapê e demais leis apliráveis à e+Écie, RESOLVE:

Art. 1" NOMEAR. a partiÍ de€la data, o§ sêívidore§ Cláudio Leite Filho, Maria Jo6é Gome§

e MaÍia Gorete Leite Barbca, para compoÍem, sob a pr6idência do píimeiro, a Comissáo PeÍmanerte de

Licitação. tendo 6 demais como membíos, nG termo§ da Lêi Federal no 8.666€3

An. 20 Esta Portaria entra êm vigor a partir da data de sua public4ão, revogadas as
disposiçóes em contÍário.

Câmara Municipal dê Mamanguape, em 05 de ianeiÍo de 20'16.

Joáo Ferreira da Silva Filho
Presidênte

l\IIS: 06 DE,l-\NEIRO.{NO: 2016
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ESIADO DÀ PàRAIBÀ
CÂIARA UUXICIPÀT DE IGT'DNGOÀPE

RET. : PROCESSO TICITATÓRIO
oBúETO: Aquisj-çáo parqelada de materiaie dê expedi-ente dlversos, desti.nados as atirridades da
Cánára Municipal de Mamangrrape.

DECIÀRÀçÀO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibi lj.dade orçamentária para execuÇão do objeto
relativo à contratação êm tela:

Rêcursos P!óprios da câmara Municipal de Mêmanguape: 01.0L 01.031.0001.2001 3390.30.00

PB 16 de Fevereiro dê 2016.

. CPL.
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ESTN)O DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTOx,A UI,NICIPÀT DE r4I4}IG(,ÀI!E

GÀ3IN:E1E DO PRESTDENIE DÀ CÂT'NRÀ

ÀrrroRr zÀçÃo

Autorizo a CoÍLissão Pernanente de Licitação, a reallzar procedimento ticj-tatório,
modalidade êxigida pela legislação ên vigor, destinada â:

Conforme inforrnaÇões do sêtô! contábil, existe disponibilidadê de dotaÇão êspecífica
orçallênto vigente para êxêcuÇáo do objeto a se! licitado.

Mâmânquape - PB 16 dê I'evereiro de 2016.

ÀquisiÇâo parcelada de materiais de expediente diversos, destinâdos as atavidades da Câmara
Munlcipal de MarEanguape.

na

no

JOÃo
Prês i

IFÀ DA S I1,!?, E'ILHO
te da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ
CÂT4RA UI,NICIPÀIJ DE r8À4IIGT,ÀPE

coMlssÀo PERraurErIfE DE LICITÀçÀO

PROI@OIO
PROCESSO LICIIÀTóRIO

objeto: AquisiÇâo parcelada de materiais de expediente diversos, dêstinados as atividades da
Câmara Municipal de Mamanguape.

observado o disposto na lêgisIação pertinênte no ç[ue concerne à modalidadê de licitaÇáo
empreqada em relaçáo ao valor previsto do cêrtame e as característicâs e partlcularidades da
despesa, bêlt cono o gue já fol realizado até a presênte data com objeto semelhante ao que será
licitado ê ainda o quê consta dos êIêmêntos de planêjamento dâ adninistração, em êspecial o
oxçamento vigente, esta Coirlissão protocolou o prôcesso êm tê1a:

mrlADÀ DE No 0003/2016 - L6/o2/20L6

C IO LEITE TILHO
Prêsidentê da Comi ssã
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EsaàDo DÀ panÀÍaÀ
c-âtGRà. rfiJNrcrpÀrJ DE lat{Al{crrÀpE

colflssÀo PERIafIENTE DE rrcrTàçÃo

TEBTTO DE ArrfliAçÀO DE PR@ESSO ],ICÍAATORIO
PROCESSO ÀDMINI STBÀTIVO N' 160216TPOOOO3

objeto: AquislÇáo parcêfada de materiais de expêdiente diversos, destinados as atividadês da
Câmara Municipaf de Mamanguape.

I - NECEBIUENTO
Nesta data rêcêbenos a documêntaÇão inerente à execuÇâo do objeto acina indicado, conposto
pê1os sequintes elementos: solicltação para realizâÇão de procêsso licj-tatório nâ modalidadê
êxigidâ pela legislação vigênte, com justificativa para a necêssidadê da contrataÇào. pesquisa
de preços correspondente, a autorizaÇão devida e dêclaraÇão de existir a respectiva
di sponibilidade orÇamentária.

rr - PRomcoro
Observando o disposto na legislaÇâo pêrtj.nente no que concêrne à modalidade de licitaÇào
êmprêgâdâ êm rêIação ao valor previsto do cêrtame e as caractêristicas e particularidades da
despesa, bêm comô o que já foi rêa]j-zado até a plesente data com objeto semelhantê ao que será
ficltâdo ê ainda o que consta dos êlêmêntos de planej êmento da adÍLinistração, êm especial o
orÇamento vlg'ente/ esta Comissão protocolou o processo em tela:
toiEadã. de Preços Eo 00003./2016 - L6/O2/2OL6.

rII - EI,EMEI{II,S DO PRO(ESSO
Após devidamênte autuado, protocolado ê numerado, contendo a autorizaÇão rêspectiva, a
indicaÇão sucinta de seu objêto ê do recurso apropriado para a despesa, nos termos do Art. 38
da Lei 8.566/93 e suas alteraÇões, serào juntados postêriormente o instrumênto convocatório e
seus elêmentos constitutivos/ inclusive a corrêspondente minuta do contrato, os guais sêrão
subnêt1dos à apreciaÇáo da Assessoriâ Jurídica.

IV - PROCEDIUE}TI1C
Remeta-se a Assessoria Juridicâ -

Prezados sênhorês,

subrnêtenos à apaeciação da Àssêssoria Juridica, nêsta data, os ê1êmêntos do procêsso ora
autuado para a devida aná1isê ê âprovaÇão, consoantê Art. 38, § único, dâ Lei Federal 8.666/93
e guas afteraÇóes posteriores:

Minuta do
Minuta do

instrumênto convocatóiio ê seus êlementos constitutivos i
trato corrêspondênte.

Mamanguape PB, 6 de Eêvêrêiro de 2016.

IO LEITE I
Prêsidênte da CoIILissão
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ESÍADO DA PÀXÀÍBÀ

CÂTGBÀ uI,}ucIPÀ! DE IGIA}IGUÀPE
co{rssÃo PERTa.IIENTE DE IICITAçÃO

oLPC
)

PR@ESSO ÀI»{IIIISI!"ATrVO N" 1602161p00003
lrcrrÀção N". 00003/2016
MODA.LIDA.DE: TOI'aDA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

o Órqáo Realizador do CertaDe acima qualifícado, inscrito no CNPJ 12.720.256/ 000L-52,
doravante denomiRado simplesmente oRC, torna pú.b1ico para cor*recimento de quantos possam
intêressar quê fará realizar através da CoBissão PêrEanente de licitação, do.ravante denorÍLinada
sin{)lêsmêntê Comissáo, as 11:00 holas do dia 14 de }Ía!ço de 2016 no ênderêço aci.ma indicado,
licitação na modalidade Tortrada dê PrêÇos n". 00003/2016, tipo menor preço,' tudo dê acordo com
êstê instnmênto ê êm obsêrvância a lei Federal n". 8.666, de 21 de judro de 1993 e suas
alteraÇóês postê.riores e a Lei Coxq)lementa! n" 123, de 14 dê dezenbro de 2006, conformê os
crj-térios e procedimentos a seguir deflnidos, obj etlvando obter a melhor proposta pa.ra:
AquisiÇão parcelada de materiais de expediente dj.wersos.

1 . 0. DO O&,ETO
1.1.Constitui objêto da prêsênte 1lcitaÇão: ÀquisiÇão parcelada de materiais de expedlentê
diversos, destinados as atividades da Câ&ara l'Íunicipal dê üaEânguape.
1,2.Às especificações do objeto ora licitado, êncontraR-sê dêvidàmente detalhadas no
cor.respondente Termo de Referência - ÀIIexô I destê Instrl]Eento.
1.3.À. contratação acima descrita, que sêrá processada nos termos deste inst.rumênto
convocatório, especificaÇõês técnicâs ê infonDações coryle&entarês quê o aco!ryartlÉun, quando
for o caso, justifica-se: PeIa necessidadê dê dêsenvolvi-mento de açôês continuadas para a
promôÇáo dê atividadês pêrtinentês, visando à harjÍrizaÇâo dos recursos etn relaçâo aos
objetivos prograrnados, considêradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planej amento aprovadas -

2.O.DO TOCjAL E DÀTÀ E DÀ n@OetÀçÃO DO EDrÍàr
2.1.os ênvêlopes contendo a doq..mentação rêlativa à habilitaÇão e a proposta de preÇos para
exêcuÇão do objêto desta licitação, deverào sêr entrêgnres à CorLissão até as 11:00 horas do dia
14 de MarÇo de 2016, no endereÇo constante do preâmbulo deste instnmênto. Neste mesmo local,
dâta e horário será realizada a sessãô pú.blica para abertura dos referidos envelopes.
2.2,InformaÇóes ou êsc1arêcimêntos sobre esta licitaÇâo, serão prestados nos horá.rios normaj-s
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Oualquer cidadão é parte legltlEâ para iryugnar o atô convocatórj.o deste cêrtanê po!
arreqularidadê na aplicação da Í,ei B-666/93 e tegj.slaçãô pertinente, se Eanifestada por
êscrito e dirigida a Cc,nlissão, protocolizando o original até 05 (clnco) dias úteis antês da
data fixada para realizaçáo da respectiva sessãô pública para abertu-ra dos envelope§ de
habilitaçáo, nos horários de expediente acima irldicado, êxclusiva$ente no seguintê endereço:
Rua Duquê dê Caxias, 123 - Centro - Mãmãngmape - PB-
2.4.Caberá à CoILissão, auxiliada pê1os sêtores respoosáveis pela elaboraÇâo deste ato
convocatóriô e seus ânêxos, decidir sobre a respectiva ilpugnaÇão, respondendo ao cidadâo
interessado no prazo de até 03 (três) dias úteis, considelados da data êm quê foi
protocolizada a petiÇão,
2.5.Decairá do direitô de impugnar as falhas ou irrequfalidadês que viciarj-am o ato
convocatório dêstê certame, o ficitàrlte quê não o Ííze. por êscrito e dirigida a comissão/
protocolizando o original até o 2' { seglrndo) dia úti1 que artecedêr a abertura dos ênvêlopes
com as propostas, nos horários de expêdiêntê acima indj-cadô, exclusivamente nô seguinte
endereÇo: Rua Duque de caxias, 123 - Cênt-ro _ Mamanguape - PB.

.DOS EI;EI{E}TI\oS PÀRÀ LICITÀçÃO

.Aos participantês, sêrão fornecidos os seguintês elementos:

.1.ANEXO 1 - IERMO DE REFERÊNCIA - ESPECI TICAÇõES,.

.2.ANEXO 11 - },TODELOS DE DECI,ARÀÇÓES;
,3.ÀNEXO IIl - MODEIO DO TERMO DE RENÚNCIA,
.4.ANEXO TV - MINTIIÀ DO CONTRÀTO;

3.0
3.1

3.1
3.1
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Ó.qâo Rêalizador dô Cêrtame:
CÂMA.BA MUNICIPAI DE I,ÍAI,ÍANGUÀPE

RUA DUOUE DE CÀXIÀS, 123 _ CENTRO _ I'SI,G.NGUAPE _ PB.
CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'786.
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3.2.À obtênção do instrr.nnento convocatório será feita
mediânte o recolhimento da quântia abaj-xo indícada,
qráfj-ca dos elementos: fornecido gratuitâúente.

4. O.DO SI'PCIRIE IiEGÀL

junto a conissão, e quando
correspondente ao custo d

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Eederal n". 8.666 dê 21 de
al-tê.raÇÕes posteriorês e a Lei Complêmentar no 123, dê 14 de dezerDbro
pertinêntê, quê ficar fazendo partes integrantes destê instlumen
transcrição.

junho de 93 u
de 2006 ê 1e
to, independentê dê

5.0.DO PRtrZO E DOIÀÇÁO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado/ conforme suas caracterlstj-cas e as
nêcêssidâdes do ORC, ê que admitê pror-rogaÇão nos casos previstos pela Lei 8-666/93, está
abaixo indicado e sêrá considêrado a partir da emissão do Pedido dê Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
5.2.o prazo dê \rigência do correspondente contrato sêrá deteELinado: até o final do exercicio
financeiro de 2076, considêrado da data de sua assinatura;
5,3.Às dêspêsas dêcouentes do objêto da presentê licitaÇão, correreo por coDta da seguintê
dotaÇão:
Rêculsos Próprios do Municipio de Mananguapê:

6. O.DAS CÚIIDIçÕES DE PÀRTÍCIPÀçÃo
6.1.Poderão participar dêstê cêrtaúe, os licitarttes derridamente cadastrados no ORC ou que
atenderem a todas as condj-Ções para cadastraDento até o têrcêiro dia anterj,or à data prevista
para o recebimento das propostas, cuja regularidadê será observada mediante apresentação do
Certificado de Inscrição de fornêcedorês e Prestâdorês dê serviços, ôu êqui,valente na forma da
Iei, fornecido pefo oRC. os proponêntes deverão êntregar a Coeissáo dois envelopes fechados
indieando, rêspectj.vamente, DOClrl..lENTÀçÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, de\ridamente identificados nos
têrmos dêfinidos neste instruoento convocatório-
6-2.4 pa.ticipação neste certame é restrita às l.ÍicroeÍqlresas. Ernpresas de pequeno Porte e
Equiparados. nos termos da legislação \rigente.
6.3.Caso nào haja um número minimo dê três propostas válidas para cada item llcitado, o mesmo
sêrá desconsidêrado, para a rêalizaçâo de novo cêrtame, e desta feita aberto à ampla
participaçâo, objêtivando a contrataÇão dos rêspêctivos itêns.
6.4.Náo poderão participar os interessados que se encontrerB sob o regri:oe falieentar, etrE)resas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aquel.es que terüram sido declarados inidôneos para
llcitar ou contratar com a AddnlstraÇâo Púb1ica ou que estejam cuq)rindo a sanÇão de
suspênsâo do direito de licitar e contlatar com o oRC,
6.5.os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Docr.ulentação e Ploposta de Preços via
postal - com Aviso de Recebimento ÀR -, deverâo renetê-Ios en tertpo hábiI ao endêrêÇo
constante do pleânbu1o deste instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissão - Cláudr-o
Leite Fi1ho. Náo sêndo rigorosamente obsêrvadas as exiqências deste iteú, oe respectivos
ênvêlopês não serão aceitos e o licitante, pôrtanto, dêsconsiderado para efeito de
pârticipaÇão no certame.
6.6,Quando obsê-rvada a ocouência da êntreqa apenas dos envelopes junto a CoRissào, sem a
permanência dê representante credenciado na !êsp€ctiva sessão pública, é facultado ao
licitantê, não sêndo condiÇâo para sua habilitaÇão. a inclusão no envêfope DocumêntaÇão, da
declaraÇão expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo coEêspondente
.relativo à Fase de Ha-bititação, concordaÍrdo com o prosseguiÀento do certaaer prevlsto no Àrt.
43, IÍI, da Lei 8.666193, conforme modelo - Anexo III-
6.?.É vedada à participaÇão êm consórcio.

7.0.DÀ REPRESEITTTçÀO E DO CREDEIÍCIàUE:IO
7.1.O lj-citante deverá se apreseatar, pârâ credenciamento junto a Comlssão, quando for o casol
através dê um rêprêsentante? com os documentos quê o crêdenciam a partic.ipar dêstê
procedimento licitatório. cada Iicitante credencia!á âpênas um representémte que será ô único
adÍLitido a intervir nas fases do celtaoe na foIma pre\rista nestê instrumento, podendô sêr
sulrstituido postêriormente por out.o devidâmente credenciado-
'7.2.PaÍa o credenciamênto dêverão ser apresentados os seguintes docr.Eoentos:
7.2. 1. Tratarido-se do reple3entante lêga1: o instnmento constitutivo da eEplesa na forrna da
Iêi, quando for o caso, devidaúente rêgistrado no órgão coq)êtentê, no qual esteja.n êxprêssos
sêus podêrês para êxercer direitos e assrrltlir obriqações em decorrência de tal investiduxa;
7 . 2 . 2 . Tratândo-se de procurador: a procuraçáo por instn-Etrento púbLico ou particular da qual
constem os necêssários podêrês para, firEâr declaraÇõês, desistir ou apresêntar as razões de
recurso e p.ratica.r todos os deroâis atos pertinentês ao cêrtame,' acomparüada do correspondente
instrumênto dê constituiçào da eryresa, quârrdo for o caso, (Fre coroprovê os poderes do mandante
para a outorga. caso a procuração seja particula!, deverá têr firmê recor*tecida por caitório
competente,
7.2.3.0 .reprêsêntante 1êga1 e o procurador deveráo idêntifi-car-se exibindo docruento oficiaf
que contenha foto.
7.3.Eetes documêntos dêvêrâo sêr apresentados - ãntês do inicio da sessão púb1ica - em
original, por qualquer procêsso dê cópia autenticadâ por cartório competente ou membro da
Cômi ssãô -

7.4.À nâo apresentação ou ainda a incorreÇão insaDável de qualquêr dos documentos de
credenciamento iÍpedirá a participaÇão atíva do represêntantê do licitânte no fresente
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L 3. Documentação específica:
8 . 3. 1. CorprovaÇão dê que o licitantê se ênquadra nos ternos do Art. 3" da Lei Coq)leÚtenta.r no-
123, dê 14 dê dêzãíülo dê 2006, sendo considerada Eicroenq)resa ou eúpresa de pequeno portê ê
recebendo, portalrto, tratamento diferenciado e sirylificando na forlrla definida pela legislaçáo
vj-gêntê. Tal corq)rovaÇão poderá sêr fêita através da apresentação de quâ]quêr um dos sêguintes
documentos, a critérlo dô licltante: a) declaração expressa, assinada pelo rêsponsávêl 1êgal
da enpresa e por profissional da árêa contábil, de\.idamente habilitado,' b) cêrtidão
sinplificada êmitida pela junta comercial da sede do licltaIrte ou êquivalente, na forma da
legislaÇão pertinênte. À ausência da referida dêc1araÇão ou certidão siDplificada ilBpedirá a
palticipaçáo do licitarrte no prêsênte cert.uBe.

8.4.Os documentos de Habilitaçáo deverão ser organizados na ordem descrj.ta neste instrumento,
p!êcêdidos por um lndice coEêspondente. podendo sêr apresêntados em original, por qualquêr
processo de cópia autênticada por cartório coryetênte, menbro da CoEissão ou publlcaÇão êm

órgão da lmprensa oficial, quaÍldo for o caso. Estando perfeitamênte legíveis, sem conter
boEões, rasuras. emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validadê, e encerrados êm

ênvê1ope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas u[a formâlj-dade que visa facllitar
os trabalhos, a ausência do indice de que trata este item, náo lnabj.litará o licitante.
8.5.A falta dê qualquer docuDento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias de\ridamentê
autentlcadas ou das vias originais para autênticaÇão pela C@issão ou da publicação em ólgáo
na imprensa oficlal, a apresentaÇão de doqDentos de habilitaÇão fora do errvelopê êspecíflco,
tornará o .rêspêctivo Iicitante ina.bilitado. Quando o docuDento fôi obtido via Internet suâ
legalj-dade será corq)rovada nos endereços eletrôlicos correspondentes. Poderâo ser utifizadog,
â critério da CoÍLissão os docrEentos cadast!âis de fornecedores, constãntes dos arquivos do
oRC, pâra coÍq)rovaçâo da autenticidade de elêmentos apresentados pelo§ licitantes, quando for
o caso.

9.0.DÀ PROPOSTA DE PREçOS
9.1,4 proposta dêvêrá sêr apresentada em 01(uma) via, dêntro de êÍrvelope lacrado, contêndo as
sêguintês indicaÇôês no anverso:

},ÍA},ÍANGIÍÀPE

- TOrríÀDA DE PREÇOS N". 00003/2016

!',

CÁ]G.RÀ MUNICIPÀI DE
PROPOSTÀ DE PREÇOS
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEMIE

-z :i íN-Ei\
ja.^\",§\

certame. Esta ocoüência não inabilitará o concorrente, apenas perdêrá o dlreito í.dÍanifestarfl\
3e nas corrêspondêrrtes fases do plocesso licitatório. Para tanto, a CPL receberá .tegulaÃmentê',-\
do rêfêrido concorrente seus envelopes, declaraçõês ê outros elelnentos {efefq_g!$_a;participaçáo no celtame, desdê que apresentados na forma dêfinida neste instnmen'tA. -- ..,-/

8 . O . DÀ EÀBrrrrÀçÃo \.i-, -,1)'
8.1.os docr.nnentos nêcêssários à habilitação dos .licitàntes, deverão ser apresentà(qll$pÍ
(urna ) via, dêntro de envelope lacrado, contêndo as seguintes j-ndicaçôes no anverso:

CÂ}flXÀ },IUNICTPAI DE !,ÍAI4ANGTAPE
DOCT MENTAÇÀO - ÍOIG'DÀ DE PREÇOS N". 00003/2016
NO},IE PROPONEIflTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVEIOPE DOCIrMENTAÇÃO devêrá conter os seguintes elementos:

8.2. PESSOÀ üI'RÍDICÀ:
I .2 . 1. ComprovaÇão dê cadastramento nos termos do j-ten 6.1 deste instnnnento.
B. 2. 2. Regularidade para com a Eazenda !'ederal - certidâo conjlmta nêgativa de débitos
relativos a Tributos Fêdêrais e à D1\rida Ativa da UrLiào.
8.2.3.cêrtidõês nêgativas das fazendas Êstadual e l,n]rricipal da sedê do licitante ou outro
equivâlêntê na Íorba da Lei.
I .2 . 4 . Cotrp-rovaÇeo de reqularidade relativa à Sequridade Social INSS-CND ê do Furtdo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, aprêsentando as correspondentês cêrtidôês fornecidas pelo
lnstituto Nacional do sêguro social e Caixa EconôEica Federal, respectivaeente.
8.2.5,Prova de inexistência de débitos inadiEplidos perante a JustiÇa do Tra-ba-Iho, mêdiantê a
apresentação de Certídão Negativa de Débitos Trabaltlistas CNITI, nos temos do Tltulo VII-A da
ConsolidaÇâo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
8.2.6.Dêc1araÇáo do licitante: de curq>rimento do disposto no À.rt. 7", Inciso XX{III, da
Constituição Eederal - ?,rt. 27, Inciso V, da Lei 8.666193; dê supervêniência dê fâto
impeditivo no quê diz rêspeito à particlpaçãô na Ii-citaÇão,' e dê submeter-se a todas as
cláusulas e condiçÕes do presente instrumeDto convocatório, conforme modelo - Ànexo Íf.
8.2-7.Texmo de Renúncia, caso o participante eN.ie apeDas seus envelopes, sem representante
credenciado e desejar renuciar ao di-reito de interpor recurso e ao prazo respectivo relatj-vo
à Fase de HabilitaÇão, concordando cot[ o prossegÍujrento do certamê licitatório, conformê
modê1o - Anexo ÍfI.
8.2.8.cêrtidão negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
flcitante, no Itráximo 90 (noventa) dias da data prêvista para abertura das propostas.
B . 2 . 9. ComprovaÇão de capacidade de desempenho antêiior satisfatório. de atividadê igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pêôsoa jurldica dê
direito público ou privado.



O BNIELOPE PROPOSrA DE PREÇos deverá conter os seguintes elementos:

9,2.Proposta elaborada em consonância com as especificaçôes constantes deste
seus elementos - Àlrexo I -, elo papel tinbrado da eq)resa quando for o cas
assinada po! seu representante, contendo no correspondente itêm cotado: discr
e/ou modelo e outras caracterlsticas se necessário, o quantitativo ê os valorê
totaf expressos em algarismos.
9.3-sê!á cotado r-ur únj.co preço, marca, modê1o para cada iteu, coE a utilização de duas casas
decinais. Indicaçóes em contrário estáo sujeitâs a coEeções observando-se os segi.rintes
cxitérios:
9.3.1-!'al"ta de dlgj-tos: seráo acrescidos zeros,'
9.3.2.Excesso de dÍgitos: sendo o primeiro dlgj.to excedente menor que 5, todo o excesso será
supri[Lido, caso cont!álio haverá o alredondaDento do dígito allterior pala mâis e os demais
itens excedentes suprirLidos.
9.4.No caso dê aqui-siÇão de bens, a quantidade minina de uÍlidades a ser cotada, por itetn, não
deverá ser infelio! a 100t da egti-eatj.va detalhada no correspondente Termo de Refêrência -
Anexo 1. DisposiÇáo êm contrário não desclassifica aut@aticamentê a proposta apenas o
respectivo item se!á desconsiderado.
9.5.4 proposta deverá ser redigida es 11ngma portugnresa e em Doeda nacional, elaboradâ com
cTareza, sem alternativas, rasuras, eEendag ê/ou entrêlinhas. suas folhas lubricadas e a
ú1tj.na datada e assinada pelo regponsávêl, com indicação: do valôr total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇôês de pagamento, da sua valldadê que
náo poderá se! infeli-or a 60 dias, e outrag inforloaçôes ê observações pertinentes que o
licitante julgar neceesárias.
9.6.Existindo discrepância entle o preÇo unitário e o valor tota1, rêsultado da mrltiplicação
do prêÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prêvâlecerá.
9.7.fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de oeno! valor.
9.8.No caso de alteraçóes necesgárias da proposta feitas pela cotrLissão, decorrêntes
êxclusivamente de incorleçôes na r.rrridâdê de medida utllizâda, observada a devida
proporcionalidade, bem como na nultipLlcaÇão e/ou scma de valores, prevalecerá o valor
coffigido-
9-9.À nâo indicação na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condj.ções de pagamento
ou de sua validadê, ficará subentendido que o licitante aceitou intêgralmente as dj-sposiÇõeg
do instrumentô convocatório e, portanto, serão consideradas as determinâÇôes nele contidas
para as refe.ridas exigências não sendo sufj-cj"ente motivo para a descLassificação da respectj-va
proposta.
9.10.É facultado ao licitante. aplegentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRc,
desde que esteja devidamente preenchido.
9.11.Nas licitaçôês para aquisiÇâo de mercadorias o particj-pante indicará a oriqem dos
produtos ofertadog- A eventuaL falta da referida indicaÉo trão desclassificará o licitante.
9.12.serão desclassi fi-cadas âs propostas que deixareD de atênder as digposiçôes deste
instrulento.

10 . O .DO CRITÉ:NO P'RÀ 
"I,IGNEIIO1o.1.será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas

plesente instrLmênto, apregenta! proposta cotn lneno! valor unitário
cotado, relacionado no Ànexo I - TenDo de Referência.
1o.2.Havendo ignraldade de valores ent.rê duas ou eaig propostas, e aÉs
Àrt. 3", §2", da Lei Federal 8.656193, a classificação se fará através

todas as exigências do
no col.respondente ]. tem

obedecido o disposto no
de sorteio.

11.0.DÀ OBDETí DOS ÍRlAÀr,rOS
11.1.para o recebimento dos ênvêlopee e i.nicio dos trabalhos será observada rxna tolerância de
15 (quinze) Irlinutos apô9 o horári-o fixado. Encerrado o prazo para recebimênto dos enveLopes,
nenhum outlo será aceito.
11.2.Declarada abêlta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido c!êdênciamentô
dos intêressados. Somente participará ativa.Dente da rer]nião um represeDtaurte dê cada
licitantê, podendo, no entarto, ser assistida por qualquêr pessoa que sê interessa!.
11.3.o náo cotq)ârecimento do representante dê qualquer dos licitaltes nào i-I[pedirá a
efêtivâção da reuniáo, sendo que, a siryles participaçeo nêstê certame implica na total
aceitaÇão dê todas as condições estabelecidas neste Instntrtrento Convocatório e seus anexos.
11.4.8m nênhrmâ hipótese sêrá concedido prazo para a apresentaÇão de documentâçáo e/ou
§ubstituiÇão dos envelopes ou de qualquer elêmento exigido e não apresentado na reLmião
destinada à habilitaÇãô.
11,5.À Corllissão recêberá de cada representante os ênvelopes Documentação ê Proposta de PreÇog,
e rubricará j untamente coÍr os participântes os fechos do segundo.
11 , 6, posteriôrmente abri!á os envelopes Doc\rmêntâÇão, rubri.cará o seu conteúdo e solicitará
dos ficitantês que examinem a documentação neles contidas, Quaisquer itq)ugmações levantadas
dêvêrâo ser com.rnicadas a cotrLisgâo. que as consignará na Àta de reunião.
ll.J.prosseq.uindo os trabalhos, a Comigsão analisará os documentos e as impugnaÇóes porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, eo seguida, do resultado da Fase dê
HabifitaÇão. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultâdo nuna nova
rer.mião, regist-rando-se na Àta, ou mediânte publicaÇão na i-qprensa oficial ou aihda eÍLitindo
aviso por esclito, observada, nesteg câsos, a devj.da antecedênciâ nêcessári.a _ não in
48 (quarentâ ê oito) horas. frior a

-strumento e
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11.8.ocoüêndo à dêsistência êxpressa dos licitantes ao direito de recorrer
HabilitaÇão, conforEê prê\risto no A-rt. 43, II1, da Lei A.666193, na mesma sessâo
â êbertura dos envelopes Propostas. caso contrário será Earcada nova data, com ê
prazo recursal estàbelecido na lêgislaçáo pertj-nente.
11.9.0 envelope Propostâ de Preço3, devida&ênte fechado e lacrado, será devolvido
inabilitado, desde que não tenha havido reculso ou após sua denegação.
11.1o.Encêffada a Ease de HabilitaÇão e observados os ditames destê ilstrumento, a

o
lacitânt
co

o
procêderá então à a-bertura dos envelopês P-roposta dê Preços dos proponentes declarados
habilitados, mbrlcará o seu conteúdo e facultará o exame dâ documentaçâo nêlês côntidas a
todos os participantes, os quais podêrão efetuar iryugDaçôês, dêvidamente consiqnadas na Ata
de reunieo, quando for o caso.
11-1L-À conissão exalllinará os ê1êmentos apresentados, as obsêrvaçõês eventuaLmêntê apontadas,
declarândo, em sêguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta màis vantajosa para o ORC-
11.12.Da reunião lavrar-sê á Àta circunstanciada, na qual sêrão rêgistradas todas as
ocolrências e que, ao flna1, será assinada pela Comissão e licitantes presentes.
11,13-Em decorrência da Lêi complemer.tar a23/06, a comprovaçâo dê rêgularidadê fiscal das
microeÍq)lesas e empresag de pequeno porte so&ente será exigtida para efeito de assinatura do
contrato, observando-se o seguinte procedi&ento:
11.13.1.As microempresas e emprêsas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
licitaÇão, deverão apresentar toda a docr.ulentação exigida para comprovaÇào de regularidade
fiscàl-, dêntre os dôcumentos enumerados nêstê instn-mênto para êfeito de HabilitaÇão e
intêgrantês do ênvêlopê Dôcumêntação, mêsmo quê êsta aprêsêntê al$lmâ rêstriÇão,'
11.13-2.Havendo algutrIa restriÇão na corprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de os(cinco) dias úteis, cujo têrmo inicial coÊespondêrá ao momento em quê o licitante
for dêclarado vêncêdor, prorroqávej-s po! igual periodo, a crj.têrio do ORC, para a
regula.rizaÇão da docunentação, paçÍanento ou parcelanento do débito, e enissão da êventuais
certidões neqativas ou positivas com efeito de certidão nêgativa;
11.13-3.4 náo-reqularlzaÇão da docwentaçào. no prazo acllrra previsto, itrplicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prêjuizo das sanÇões prêvistas no À-rt. 81, da Lêi 8.666/93, sêndo
facultado ao oRC convocàr os licj-taÍ1tes remânêscentês, na oidem de classificâÇâo, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitaçâo-

12.O.DO CRIÍÍRIO DE àCEITABIITDÀDE DE PNEçOS
12.1.Havendo proposta com valor unltário superior ao estinado pelo ORC ou manifestamêntê
inexeqüivef nos termos do Àrt. 48, II, da Í,ei A.666/93, o mesmo se!á desconsidelado- Esta
ocorrência não dêsclassifica âutor0âticâmênte a proposta, quando for o caso. apenas o item
correspondente, relacionado no Ànexo I - Termo de Refêrência , na coluna código.
a2.2.o vaTor estimàdo que o oRc sê propõe a pag'ar pelo objeto ora licltado - valox de
Refêrênciâ -, êstá indicado ro lespectlvo e1êmento deete instrumento - ANEXO I.

13.0.DOs RECr,RSoS
13,1,Dos atos decorrentes deste procedi-Eênto licitatório, cabêrão recursos nos termos do Art.
109 da Í,ei rederal n." A.666/93, de 21 de julho de 1993-
13.2.0 rêcurso sêrá dirigido à autoridade superior do ORC, por iDtermédio da Comissáo, dêvêndo
ser protocollzado o oriqinal, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no segiuinte endereÇo: Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro - l'Íamanguape - PB.

14. 0.DÀ HOIÕÍOGÀçÃO E N)irrrDrcÀÇÃO
14.1.Conc1uido o j ulgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá relatório
conclusivo dos trabalhos desênvoLvidos no certêune, renetendo-o a autoridadê supêrior do oRC,
juntamente com os eleBentos constitutivos do processo, necessários à Eouologação ê ÀdjudicaÇão
dâ !êspectiva licitaÇão, quândo for o câso.
14.2.4 autor:idade superlor podêrá, no entanto, tendo em vista serÍ{)re a dêfesa dos interesses
do oRC, discordar e deixar de homologar, totaf ou parcialmente, o resultado apxêsêntado pêla
Corlissão, rêvogar ou considerar nula a llcltaÇão, desde que apresente a devida fundámentaÇão
exigida pela fegislaçáo vj.gentê, resguardados os direitos dos licitantês.

15-0-DO COIIIRÀIO
15-1-Àpós a homologaÇão pela Àutoridade Superior do oRC, o lÍcitante vencêdor será notificado
para, dêntro do prazo de 05 (cinco) dias conseclltivos da data de recebimento da notificaçáo,
assinar o respecti-vo contrato, quando for o caso, elâborado em conforEidade com as modalidades
pe-rmitidas pêla Lei Eederal n-" 8.666/93, podendo o ruesmo sofiêr altêraÇôes na forma dêfinida
pela referida lei.
15.2.Náo atêndêndo à convocação para agsinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do plazo de
validade de sua proposta, o licitante pelderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitaÇão.
15.3.É pênrútido ao oRC, no caso do licitante vencedo! náo coúparecer para assinatura do
contrato no prazo e condiÇões êstabelêcidos, corrvocar os licitántês rêmanescentes, na ôldêm dê
classificaÇão, para fazê-1o eE igftral plazo e nas roestturs condiçôes do lj-citante vencêdor,
inclusive quânto ao prêço, ou rêvogar a presente licitaÇão.
15-4.0 contrato que êventualmênte venha a ser assinado pê1o licitante vencedor, podêrá ser
altêrado, ulrilateralmente pelo Contratantê ou por acordo entre as partes, nos casos frrevistos
no Àrt, 65 e será rescindldo, de pleno dirêito. conforüre o disposto nos Àrts. 1-7, '78 e 19 da
Lei 8.666/s3. i
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15.5.0 contratado fica obllgado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
supressôes que se fizerem necessários, âté 258 (\rinte e cinco por cento) do
atualizado do contlato.
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16. O. DÀS §ÀNçôES Àr»ÍnÍISlBÀTrVÀir
16.1.4 r:êcusa injusta em dej-xar de culnprir as obrigações assrmidas ê prêcê
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previ

r\
l-

Àrts. 86 e 87 da Í,ei 8.666/93r a - advertência,' b - mrlta de I[ora de 0,5* (zero vÍrguIa cinco
po! cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entreqa, no inlcio ou na
execução do objeto ora contratado; c - Iuu1tâ de 108 (dez por cento) sobrê o valor contratado
pela inexecuÇáo total ou parcial do contrato,' d suspensão teoporária de participar eÍl
licitação e impedimento de contratar com a AfuittistraÇáo, por prazo de até 02 (doi9) anos; e -
dêclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Púbfica enquanto
perdurarem os motivos deterEinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇão
perante a própria autoridade que apli.cou a penalidade; f - siru-rltaneamente, qualquer dâs
pênalidades cabíveis fi.Úldallentadas na Lei 8.666193-
1.6.2.5ê o valor da multa ou indênizaÇào devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇão ao Contratado, será autoEatica.Eente descontâdo da primeila parcêIa do paqa.eento a
que o Cont!âtado viêr a fazer jus, acaescido de juros moratórios de 18 (un por cento) ao mê5,
ou, quando for o casô, cobrâdo judicialeente.
16.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstag, realizar-se-á colm.rnicação
escrita ao contratado, ê pu-blicado na iryrensa oficial, excluldas as penalidades de
advertência e mrlta de úora quando fo! o caso, constardô o fundamento Lêga1 da punlÇão,
informando ainda que o fato se!á registrado no cadastlo corresPondente.

17.O.DO RE@BrrrEr+TO @ COCAOT/àçãO DE EIECWÃO DO OnarBDO

1?.1.o recebimênto ou a coryrovaÇão de execuçâo pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
caracteristicas, se fa-rá medi-ante recibo ou equj.valênte eEitldo por funcionário ou comissão
espêclfica de\ridamentê designados, após a verificaÇão da quantj"dade, qualidadê ê outros
aspectos j.nerentes nos termos deste instrr.Eento, das norEas técnicas e legislaÇão pertinêntê§,
ê consegüente acêitaÇão.

18. O.DO PÀGàUETSX)
18.1.O pagamento se!á êfêtuado medialte processo regul.ar e em observância às normas ê
procedimentos adotados pelo ORC, da segÍLrinte maneira: Para ocolrer no prazo de trinta dias.
contados do periodo de adiÍq)lêmênto.
18.2.0 desenbolso má:rimo do periodo, nâo será supêrj.or ao valor do respectivo adirylemento, de
acoldo com o cronogranE aprovado, qua[do for o ca3o, e senpre em conformj.dade com a

disponibilidade de recurgos financeiros.
18.3.Nenh!.rE valor será pago ao Contratado enquanto pendente de l-iquidação qualquer obligação
financeila que lhe fo! imposta. eE virtude dê pênalidade ou inadinptência, a qual poderá ser
compensada com o paqanento pendente, sem lFre igso gere dirêito a acréscimo de qualque!
natureza.

19. O. DO nEÀrIrgràüEI*alO
19.1.Os preÇos contratâdos são fi.xos peto periodo de uD ano. exceto pala os casos previstos no
Àrt. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666/93-
19.2.Ocorrendo o desequillbrio econôELico-f inanceiro do contrato, poderá ser rêstabelêcida a

rê1aÇão que as partes pactuaram inicialEente, nos terDos do Ãrt. 65, Inciso II, Âflnea d, da

Leí 8.666/93, mediante corprovaÇáo documental e requeriDento expresso do contrâtâdo.

20. O.DÀ§ DTSFOSÍçõES @RArS
20.1.Não será de\.ida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentaÇão de docutrentaçáo
rêlativa ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
2o.2.Nenhuna pessoa f1sica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representa!
mais de uma Licitânte.
20.3.A presente licj-taçâo somente poderá vir a ser revogada por razõês de interesse público
dêcorrente de fato superveniente devidamênte corylovado, ou anulada no todo ou em palte, por
il-egalidade, dê oficlo ou por provocâção dê têrceiros, rtred.iaDte parecer escrito ê devidamente
flrndamentado,
2O.4.Caso as datas previstas pala a realização dos everttos da presênte licitaÇão sêjam
dêcl-aradag feriado, e não havendo ratificaÇão da convocaÇão, ficam trânsferidos
autohâtj. camentê para o primeiro dia útit su.bseqüente, nÔ ilêsmo local e trorâ enteriormente
previstos.
2o-s.ocorrendo a supressão de serviÇos, se o contratado já houver adquirldo Ôs matêriais e

postos no 1oca1 de 1raba1ho, os Desmos dêverào se! pagos pelo ORC, pelo preÇo de aqulsiÇào
iegn:larmente conprovado, deede quê sejam dê boa qualidade ê âceitos pê14 fiscalização.
20l6.os preços ,rnitá.io. para a realizaÇão de novos serrriços surgj.dos dr.Eante a execução do

contrato, serão plopostos pelo contratado e suhetidos à apreciaÇeo do oRc. A execução dos
sêrviÇos nâo prev-istos será rêgulada pe1a5 condiçóes e cláusulas do contrato original.
2O-7.O ORC por convêniência adrlinistrativa ou técnica, se reservâ no dileito de paralisar a
qualquê.r tempo a êxecução dos serviços, cientificando devidáúente o contratado'
2o.8.Decai!á do direito dê iryugTtar pelantê o ORC nos termos do presente instrumento, aquelê
que, tendo-o aceitado sem objeçào, veiüâ â apresentar, depois do iulga.mento, falhas ou

irreqularidades que o vicialam hipótese êm que ta1 comunicado não terá efeito de lecuíso.

\.i



20.9.Nos valo-res apresentados pelos licitantes, já deverão estar j-ncluidos
aquj-sição de material, mão-de-obra utilizada, irÍq)ostos, ênca.rqos, fretes e outro
incidir sobre os respectivos preÇos-
20.10-Este irrstrwnento convocatório ê todos os seus elementos consti.
disponibilizados êm mêio nagnético, podendo ser obtidos junto a coltrissão,
procedimentos dêfinidos pel-o ORC .
20.11.4s dúvldas surgidas após a apresêntaÇão das propostas e os casos olllL
]-nstrumento, ficarào única e exclusivaJlente sujeitos a interpretaÇão da Comissáo, s endo
facultada a rresma ou a autoridade supelior do ORC, etrt qualquer fase da licitaçào, a promoÇào
de diligência destinada a esclarecer ou a coÍpleÍrentar a instruÇão do procêsso-
2A.L2.Para dj-rilLir controvérsias decoEêntes destê cêrtéune, êxcluido qualquer outro, o foro
competentê é o da Comârca de lÍamanguape, P=tado dF Paralba.

Marnanguape - PB, 17 de Eevereiro de 2016.
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ÀrrE:Ko r - To!4D,À DE mEçOs lr" 00003/2016

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OB,iTETO

1.1"Constitui objeto desta licitaçáo: Àqlrisição parcê]-ada de materiais de expediente diversos,
destinados as atividades da Cânara Municipal dê Uaeãrrguape.

2 . 0. arusTrrrcÀTr
2 . 1. Considerando as nêcessidadês do oRC, tem o prêsêntê têrmo â finalldadê de definir, técnica
e adequadamênte, os procêdimentos necessários pala rriabj.lizar a contrataÇão em tela. As
caractêr1sti-cas e especi-ficações do objeto ora licitado são:

li-
'-.I-. i -.-:-.:

i;tl. -.i:
,1 i;t -,. .i,-,.

.'lr,-rY ':-_ I t'r,i'=iM.
ESTN)O DÀ PÀXÀÍBÀ

câ}GRÀ UUNICIPÀT DE uAIiANeuÀPE
COMISSÃO PERT8NEIÜTE DE IICITÀÇÀO

UIgIDADE
I]ND
UND

UND

UND

cxs

UND

UND

UND

UND

I,IND

UND

UND

UND

UND

TIND

UND

cx
cx

UND

UND

T,IND

UND

C:)(

UND

UND

UND

UND

PCT

óDr
1

2
3
4

6
'1

a

9

10
11
12
13
14
15
16
T1

18
19
2A
2\
22
23
24

25
26
21
2n
29
30

31

33
34
35
36
31
38
39
40
41
42
43

45
46
4-1

GO DrscRrxrxàçÀo
À]-MOFADA PARÀ CARIMBO
AGÊNDA PERHANENTE

BLOCO PARÀ RÀSCÜNHO

BORRÀCHÀ BRANCÀ

cLIPS 3/0
CANETA EsFERoGúErcA cx. c/5o
cArxA pAnÀ coRREspoNDÊNCrA EM ACRÍtrco rRrprÀ
CARTUCHO HP 21 PRETO

CÀRTUCHO HP 22 COLOR

CARTUCIIO HP 60 PRETO

CARTUCI]O HP 60 COLOR

CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTI'CHO HP 122 COI,OR

CAR?UCHO HP I22 PRETO

CD-R
ENVEI,OPE A4 MADEIRÀ 229 X 324
ENVELoPE MEro oEÍcro 176 x 250
ESTILETO ESTREITO C/12
ESTÍ]-ETO I,ARGO C/12
EITA DUREX 12 X 30
EITA DUREX 12 X 10
GRAMPEADOR 2A6 26/ 6
GRÀMPO 2616
GRAMPo rRrtHo PrásTrco c/50
úPrs cRÀFrrE c/144
LIVRO ATA C/1OO ELS
L]VRO DE PONTO 1 ASSINATURÀ C/IOO ELS
ráPrs MARCA TExro
CÀIXA ARQUIVO MORTO POLÍONDAS

PAPET TEYBRETE C/ ADESIVO 51 X 38 PC? C/
I 

'N 
T DADES

PAPEL IEMBRETE C/ ADESIVO 102 X 76
PApEL oFÍcro A4 cx c/lo RESMAS

PÀSTA ÀZ LO},íBO I,ARGO

PASTA C/ TRILHO PVC

PAsrA c/ ABA PLÁsrÍcA N" o
PAsrA Pvc c/ ABA ELÁsr tco N" 2
PAsrA PVÇ c/ ABA Eúsrrco N" 3
PASTA sAirÊoNADA c/12 DrvlsóRrAs
PASTA SUSPENSA MÀRMORIZADA C/50
PERTURÀDoS MÉDIo
QUADRO DE AVISO EI4 MADEIRA 1,20 X O,9O
LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
RÉGUA PúsrrcÀ 30 cr..Í

LÁPrs HrDRocoR c/r2
coRRETÍvo LÍ7!nÍ}o c/ t2
EITA DUPIÀ EACE 12 X 30
PAPET. MADETRA

Q(DITTIDÀDB
10
40

100
2A

2AO

100
10
24
24
24
24
24
24
24

50
600
600

3

2

10
10
20
50
20

5
20
zt)
60
10
30

P.I'IITàRIO

2't .ao
4,50
0,30
2, oo

49,OO
51,00
96,00

L24, OO

75,00
110,00

93,00
69,00
64,04
1, 10
0,60
0,45
9,00

16,00
1,30
o, "1o

26. OO

3. s0
8,00

26,OO
72,90
13.00

1, 10
7 ,60
3,87

UND

UND

TIND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

30
50
40
50
50

100
50
50
10
10

5
30
50
50
50
50

100

3,"1a
17 O, OA

9,80
2, AO

2, AO

5,50
l't ,90
98, O0

21 ,40
75,00

'7 .90
0,80
4t1A

13,10
3,65
o,69

TotâI

113, 4 0

8. 500, 00
392,00
100,00
125,00
28C,00
?75tOA
895,00
98O r 0O

2rô,00
315,00
231 ,OA
40,00

235,O0
685,00
182,50

69,40
38.921,50

I

$

,tr\
ff, *, zs ';\

k"#

P- TOrÀr-
52,5o

1.08O,0O
450,00

6,00
400r 00

4. 900,00
510. 0 0

2. 304 , 00
2 - 916, AO

1-800,00
2-64A,OA
2.232,44
1- 656,0C
1-536r00

55,00
360,00
2l AtAA

21 tAA
32, 00
13,00

'1 ,00
52 0, C0

1,.5, 0 0

160,00
130,00
258,50
26A,CA

66, O0

16, AA

116, 10
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- o . oEnrcÀçõBs rx) coNInÀ:!ÀDo
- 1. Responsabilizar- se por todos os ônus e obligâÇôes concernentês à legislação f
ributária e trabalhista, bem cot0o por todas as despesas e cornplonissos assr&ido
itu1o, perante seus fornecedores ou terceiros eItr razão da execução do objeto con
.2,substituir, arcando com as despesas decorrentes, os oateriais ou ger\,"iços que

alteraçóes, deterioraÇõês, iryerfeiÇões ou quaisquer irrêgularidades dis
êxigênci-as do instru.Eento de ajuste pactuado, aindã que conetatados após o receb
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou erD partê, o objeto da contrataÇão, salvo mediante
prévi"a e exprêssa autorlzaçeo do Contratante.
3.4.Mante!, durante a vigência do contlato ou instrlrDentos equj.valente, eln compati-bilidade com
as obrigaçõee assr.mj.das, todas as condiÇôes dê habilitação e quafificaÇão exigidas no
respectivo plocesgo licitatólio, se for o caso, apresentardo ao Contratante og docunentos
necessários, sêmpre que solicitado.
3.5.Enitir Nota fiscal colrespondentê à sede ou filial da eDplesa que apresentou a
documentaÇão na fase de habilitação.
3,6.Executa! todas as obrigaÇões assr.uddas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosaeente, dentro dos precêitos i.egaj-s, normas e especificaçôes técnicas
cor.respondentes.

,I.O.DO CRITÉTIO DE À(AITàBIúIDÀDE DE Pn3FS
4,1,Havendo proposta com vaLor unitário supêrior ao esti-mado pelo ORC ou nanj-fêstãmente
ilexequlvel nos termos do A!t. 48, II, da Le\ 8.666/93, o lllesmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica autorDaticâmente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondêntê, relacionado neste anexo, na coluna código.
4.2.o valor estinado quê o ORC ae propõe a paqiar pelo objeto ora licitado - valor de
Refêrência -, está acj.loa indicado.

5 . O.IÕDEIO DÀ PROFOBTÀ
5.I.É narte in êgrante deste Terno de Rêferênci a

correspondente, /podendo o licitante apresentar a sua
dêsde quê seja {evidaroente preenchido, conforoe facuLta

,"ôi..\§ I\r I

o modelo de proposta de p-reços
proposta no próprio modelo fornecido,
o instrlmento convocatóli-o - Ànexo 01.

C IO LEITE
Pr:esidente da

El LHO
Comi. s s ão

a1, civiI,
?tgud@rer
TâOO.

(_

ô
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sre ten emar
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ES!ÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
C'ÀI{ARÀ IÍI'NICIPÀI, DE I'G}NNC À?E

cor,ÍIssÃo PERrolrEIIfE DE LICITÀçÃO

À}IEKO 01 ÀO TERMO IIE RETEBÀICIÀ - IROPOSIÀ

TOI,G.DÀ DE PREÇOS No 00003/2016

PROPOSTÀ

REI'.: TOI8DÀ DE PREçOS rIo 00003./2016

oBJEIo: AquisiÇáo parcelada de Eaterlais de expediêntê diversos, destinados as ati\ridades da
Cârnara Municipal de l,Íamanguape.

PROPONENTE:

Prezados serüores,

Nos termos da licj-tação êm epígrafe, apresentâ.Bos proposta conformê abai.xo:

cóDIGo DlseTxnTÀçiio t.ÀRcÀ,/IIo3I.o I,FIDâDE Q(BMIDÀDE P.I,IIIÁRIo P. TojTÀI

FL:
o

o

t'_

Õ

o

I
2

A]-MOFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERT'íANENTE

BI,OCO PARÀ RÂSCUNHO

UND

UND

UND

10
4A

100
Etc....

PRAZO - Item 5.0:
PÀGAMENTO - Item 18.0:
VÀiIDÀDE DÀ PROPOSTÀ _ Itêm 9.0:
ORIGN.í DÀ.S i{ERCÀDORIÀS OFERTÀDÀs _ Ttem 9.0:

VAIOR TOTÀI DA PROPOSÍÀ - R§

dê de

Rêsponsávê1

d-\

§
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EsaÀDo Dà plnlÍaÀ
cátcrÀ ürrNrcrPÀr DE iarotllc{rÀpE

cofissÃo PERTGNENTE DE LrcrrÀçÃo

ÀNEXO rÍ - TO{ADÀ DE PREçOS no 00003/2016

MoDELos DE DECr,ÀRÀÇÕES

REF.: TOIG.DA DE PR§ÇOS N" 00003/2016
CÂMARA MUNÍCIPAi DE IA}8.NGUÃPE

PROPONENIE
CNPJ

O proponêntê acima qualificado, sob penas da Lei e eE acatà.mento ao disposto no Àrt. 7" inclso
XXXIII da ConstituiÇão Eederal, Lei 9.854, de 2'l de outubro de 1999, dêclara não possuir êm
seu quadro de pessoal-, firncionários menores de dezoito anos em tra-balho noturno, insaLubre ou
pêrig:oso ê nêm nenoles de dezesseis anos, em gualquer trabal-ho,' podendo existir menores de
quatorzê anos na condição de aprêndiz na forna da lêgislação \r-igente.

2.0 - DECLARÀçÃO de superveniência de fato iDpêditlvo no que diz respeito a participaÇão
l icitaÇão.

na

Conforme exiqência contida na Ler 8.666/93, AÍt. 32, §2", o proponente acj-mâ gualificado,
declara náo haver, até a prêsêntê data, fato iÍpêditivo no quê diz respeito à
habilitaÇão/participaÇão na presêntê licitação, não sê êncorttrândo em concordata ou estadô
falimentar, êstândo ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteliores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade dê decfaração dê idoneidade no âmbito da adn-inistraÇào
Eêdêra1, Estadual, Municipal ou do Distrlto Federal, arcando cirril e cririnalmentê pela
presente afirrnaÇão.

3.0 - DECIÀAÀÇÃO de sub@eter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instnmento
convocatório.

o p.roponentê aci.na qualj.ficado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
rêspêctivo instn&ento corwocatório e submetêr-sê âs condiÇóês nefe estj-puladas.

Lôcaf e Data.

No}E /As S I NATURA/ cÀRGo
Rep!êsêntante 1egal do pxoponente.

oBsERvAÇÃo:
As DECIÀIÀÇÕES DEVERÀo sER E],ÀBoRÀDÀs EI., PÀpEL TIMBRADo Do IICITÀI{IE, QUÃNDo FoR o CAso.

(.

s'

.if

1.0 - DECLARAÇÀO de clmprimento do disposto no Àrt- 7", Inciso XXXIÍÍ, da CF - Art. 27, Inciso
v, da Lei 8.666/93.
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EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
CNARÀ UT'NICIPÀI DE IGIANIGUA.pE

cc['[ss.ão PERUãrrENrE DE LrcrrÀçÂo

ÀIrE"XO rII - I(tr{AD,À DE mEçOS N" 00003/2016

MoDBLos Do rERMo DE RINúNC 1A

REE.: Tol,ÍADA DE PREÇoS N' 00003/2016
cÂrGxÀ MUNrcrPAr DE },IA},ÍANGUAPE

PROPONENTE
CNP.'

1.0 - TERMO DE RÊNÚNCIÀ ao recurso conforme prê\/isto no À!t- 43, Inciso fII, da 1,ei 8.666193.

o proponente acima qualificado, declara, na forna do disposto no Art. 43, ÍÍI, da Lel
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pê1a Comissão, que analisou a docr-rmentação prelimina!
do procêsso êm epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrlu[ento convocatório.
desistindo, assim, êxpressamênte de qualquer intelposição de recurso previsto na legj-slação
v].gentê/ bem com ao prâzo coEespondentê e concordando, portanto, com o prossegtuimento do
certame. Declara ainda que, eIo haveDdo a oco[ência de qualquer .igualdade de valores eBtre sua
proposta ê a dos deÍIãls licitântes ê após observado o disposto no Àrt. 3", § 2", da Lei
B-666/93, fica autonizado â realizaÇáo do sorteio para definiçào da respectj-va classificaÇão,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o coüêspondentê âto público, conforme prêvisto no
Art. 44, § 2", do referido diplonÀ legaI.

T,oca1 e Data.

NoI4E /Ass INATURA/ cÀRGo
Repxêsêntantê 1êgal do proponente.

c.

oBsBRvAÇÃo:
o rERMo DE RENúNCrÀ DEWRÁ sER Er,ÀBoRÀDo Eú pÀpEL Trl.rBRÀDo Do l,rc rrÀlrrE, ouÀNDo roR o cÀso

tr\

\\\
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ESEN)O DÀ PÀRÀIBÀ

cárarÀ MIrNÍcrPÀrJ DE IDüANGüA.pE
corfissÃo pEnr,nNENrE DE rrcrrÀçÀo

ÀNtro rv - Tol,DDÀ DE pREços !r" 00003/2016

MINUTA DO CO}.ITRÀTO

COIÍTRÀIIO Xo: .. - - /2016-CPL

TBRMO DE CO}TTRÀTO QUE EMTRE SI CEIEBRÀI,í À
MÀIG.NGUÀPE E PÀRÀ FORNECII,ÍENTO
NESTE INSTRU}IENTO NA TORIG. ÀBÀIXO:

Pêlo prêsente instmmento particufar de contrato, de rntr lado CàEra Municipal de }ramãnguape -
Rua Duque de Caxias. 123 - Centro - Mamãnguape - PB, CNPJ D" f2.'120.256/ 0001-52. nestê ato
reprêsentada pefo Presidênte da Câmara João Ferreira da Silva filho, Brasileiro, Divorciado,
Conerciante, residente e do[Liciliado na Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Uamanguapê - PB,
CPf n" 031.463.444-40, Carteira de Identidade n" 2-288.944 SSP-PB,, doravante sj-mplesnente
COI.rIRÀ?ÃI\rIE, e do outro lado . . ., CNPJ n"

nestê ato rep!êsêntado por .... resj-dentê ê doltriclliado hâ ,. ..,
.. ., CPF n" , carteira de ldentidade D" .. . ,,

CÂ]ARÀ },ÍUNICIPAÍ, DE
CONFOR}'ÍE DISCRÍMINADO

doravante silDplesmente CONTRÀrADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qua.l sê regerá pelas cláusulas e condiÇôes seguintês:

CI,]íUSUIÀ PRIMEIR,À . IX)S ET'NDÀUEICIOS I)o OC'ÍRATO:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de PreÇos no OOOO3/20L6, processada nos
termos da têi EederaL \" A.666/93 e suas altêraÇõês ê a Lei Cory1êmêntar n" 123, de 14 de
dezenbro de 20 06.

CLi(USuIÀ SEGT'NDÂ. - DO OBJEÍO DO @II1BÀTO:
O presentê contrato tem por objeto: Aqui-siÇão parcelada de eaterlais dê expêdiente diversos,
destinados as atividadês da CâBara Hunicipal de Mamanguape.

O fornecimento deve!áo obedecer rj.gorosamentê às condições expressas neste instnEento,
proposta apre3entada, Tonada de PreÇos no 00003/2016 ê instruÇões do contratante, documentos
êssês quê ficam fazêndo partes intêgrantes do presente contrato, independentê dê transcriÇão.

CIÀUSUIÀ TERCEIRÀ - I)o V:ÀIOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de R$

CTI(USUIÀ QI'ARIÀ - DO REÀi'USTÀüEÚTO:
Os preçog contratados são fi.xos pelo perlodo dê r,un ãno, exceto pala os casos prêlristos
65, S§ 5" e 6", da Lei. A.666/93.
ocôxrêndo o dêsequilibrío econôú.ico-financeiro do contrato, poderá sêr restabelecida a
que as partês pactuaram inicialmêntê, nos telDos do Àrt- 65, hciso II, À-l inea d,
8-666/93, mêdi-ânte coÍrprovaÇão docr-mental e lequerimento exprêsso do Contratado.

no À.rt

relaçâo
da tei

CIJíU$II,À QI'INAÀ - DÀ D(,TÀçÃO:
Às despesas correrão por conta da seguintê dotaçào, constante do orÇamênto vigente:
Rêcursos Próprios do Munlcipio de Ma$anguapê:

CIiíUSÜI,À SEXB - DO PÀGÀ}íEN'IO:
o pagamento será efetuado na Têsou-rariâ do contratante, mêdj-ante processo regular, da
manêirâ: Para ocorrer no prazo de traintâ dias, contados dô pêriôdo dê adlÍltr)lemento.

segn-rintê

cr,ifursurÀ sÉTlta - Dos PRÀ80s:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratâdo. conforme suas caractêristlcas. e que
admiitê pr:orrogaÇão nos casos pre\ristos pela Lêj- 8-666/93, está abaixo iDdicadô e sêrá
considerado a partj-.r da srLissão do Pedido de coryra:

Entrêga: 5 (cinco) dias
o prazo de vigência do presente contrato sêrá dêters-inâdo: até o final do êxêrclcio financeiro
de 201,6, considerado da data de sua assinatura.

cr,ríusur,À orrÀva - DAs oBa,rGAçÕBs Do @l+IBÀ!ÀrraE:
a - Efetuar o pagamento lelativo ao fornecieento efetiva&ênte
rêspectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os Deios nêcessários pâra o

rêa1izado, de acordo com as

fiel fornecimento c

it'{

ratado;



CI,ÀUSI'LÀ NCÊIÀ DÀS OBRIGÀçOES DO @IIIRÀTàDO:
Executar de\r-idamente o forneciDeDto descrito na cláusula correspondente

contrato, dentro dos Dêlhores parâDetros de qualidade estabeleci.dos para o raDo de
relacionada ao objeto contlatuaL, cor[ observância aos prazos estipulados,'
b - Responsa.bif izar-se po! todos os ônus e obrj.gaÇõeg concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e tlabalhista, bem corc por todas as despesàs e ccuproEissos agslmidos, a qualquer
titufo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e i.dôneo. aceito pelo Contratante, quando da execuçáo do
contrato, que o .represente integralmente em todos 05 seus atos;
d - Permitir e facilitar a flscâ1izaÇão do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicj-tados ;
e - será responsávêl pelos danos causados diretamentê ao Contratante ou a telceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na êxecuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo e53a
lesponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acoq)aDhâmento pelo órgão interessado;
f - Náo cêdêr, trânsferi! ou sub-contratar, no todo ou eD parte, o objeto dêste instrleento,
sem o conhecj.üento e â devida autori.zação expressa do contratante,'
g - Manter, durante a \rigência do contrato, ee coryatibilidade coE as obrigaÇões assurÍLidag,
todas as condi-Ções de habilitação e qualj-ficação exigidas no respectivô plocêsso licitatório,
apresentando ao Contlatante oe doc\.@entos necessárj.os, geryre que solicitado.

cüfursulÀ DÍEDÂ - DÀ ÀLIBação E RBscrsÁo Do c*r8À:[o r

E9tê contrato poderá ser alterado, unilaterafEente pela Contratantê ou por acordo entre as
paltes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme o
disposto nos Artigos -l-1, 18 e 79 da r,êi A.665/93.
O Contratado flca obrigado a aceitar nas meslDâs condiÇões contlatuais, os acréscimos ou
supressÕes que se fizerem necessários, até 25S (vintê e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CIÀU$,IÀ DECIIo. PRII'BINÀ - DIS PEOúIDÀDES:
À lecusa injusta em deixa! de crüq)rir as obligaçôes assr-midas e preceitos legais, sujeitará o
contlatado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87 da
Leí 8.666/93r a - advertência; b - m.rl-ta de Eora de 0,5t (zero virgmla cinco por cento)
apli.cada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcj.o ou na execuçào do
objeto ora contratado,' c - multa de 10* (dez por cento) gobre o valor contlatado pela
inexecuçáo total ou parcial do contrato; d - suspensão teq)orária de participar em licitação e

impedj.mento de contratar coD a ÀfuinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) .tnos,' e - declalaÇão
de j-nidoneidade pa.La licitar ou contratar ccm a Àfuirlistração PúbJ.ica enquanto perduralem os
motivos determinantes da puniÇão ou até que seja prcEovida sua reabÍlitação perante a própria
autoridade que aplicou a p€nalidade,' f - simultartearente, qualquer das pênalidades ca.bÍveis
fundêmêntadas na Í,ei 8. 666193.

c[ÁrrgtIlÀ DÉcnÂ sÊsmÀ - Do E(Ro:
Para dirir[ir as questões decorlenteg dêste contrato, as partes elegeÀ o Foro da Comarca de
Mamanquape, Estado da Paraíba.

E, por e3tarem de pleno acordo, foi lavrado o presellte contrato e![ 02 (duas) \rias, o qual vai
assinado pelas pârtês e por duas testerunhas.

de 2 016.

â

TE STEMUN}IÀS

xaDânguape - PB, .

PEIP COI{TR,ATÀI TE

a

de

JOÃO E BRREIRÀ DÀ SIÍ,\TÀ FIIJIO
Presidente da Cârnara
o31-463-444-40

PELO CONTRÀTÀDO

(j

c - Notif icar o contratado sobre q.alquer irregularidade encontrada quanto à qff*h
produtos, exercendo a nais aropla e coq)Letâ fiscal-izaÇão, o que não exi-me o Contrffi{o de-'uas r\
responsã.bilidades contratuais e lêgais. lq rL:--*- !j

v
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ESTN)O DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂt43À UUNICIPÀI DB T,m'BTIGUã.PE

ÀssEssoRlÀ ,mÍorc.n

orig€o: TolG.DA DB PREÇOS N-" 00003,/2016
COMISSÀO PERIG.NENTE DE LIC ITÀçÀO

Àssullto: Aqui siçáo parcêIada dê materiais de expediente diversos,
destinados as atividades da Cârúâra Municipal de Mamangnrâpê

À!exo: InstruDento Convocatórlo coirêspondêntê e seus elementos,
inclugive a Itrinuta do rêspêctivo contrato.

PÀRECER

Analisada a nãtéria, nos têr os da tei Federal n" 8.656/93 e suas a-Iterações. e considêlando o
teor dos docr.mentos e inforaações apresentadas, esta Àssessorj-a Jurldica considera regufar o
respectivo instrumento convocatório e seus elementos constitutivos refelente ao processo êm

tê1â, os quais estào em consonáncia com a legislaÇão pertinente.

MaIIlang_uape PB, I7 de Feverei ro dê 2016.

UEIO
icosess Juríd

oAB-PB 15 - 685
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Cab\ 123 - Cenlio MrtMEup. - PB, iàÉ 04:m honr do dia 14 & nú!§o dc 20 t 6, liciralo stodrlidrle
ToDàdá de PÉç$. do lipo ,lEmr pEÍo. !ún: Aquisição p6clãda lk mldiâis de limpcã e t€Bc
.lilEndciG divc6. Rffis: PtónÍi6 d. Câtt@ Municip.l de Man nguÍr. pRvistG m orsúc o
visctrtc. tudalMlo lcsal: L.i FdeÉl n" E.óóór'91 . sG ôlrc6çô{§ poslqioN. Iífllmçõ6: m hod'io
d8 0E:00 6 I 2:00 ho6 dd diÀ úreis, @ .o&rço súpracna.b. TclcÍoie {oEl) 1292-27E6.

c,-iuoro Lrrre #iffis,e'' 
PB rTdcí'vc.ircd'20!6

PBiddt d. CoDbtio

cÀttARA ut NIctPÀL oE v^uat\cuÂpE

-{vlso DE LtclrÂÇÃo
TOiIADA Df, PRECOS r_'00001/!0t6

Tomâ públôo qú. íúi uli7, átÉ!§ d! Conisào P.nEn.nr. J. LicitáçÀo. s.diáds M Ru Duqle d.
CaJas. I2l - C.nEo Mdanguapê - PB. às I I r00 ltoar dô Ciâ I t dê rn 

'ço 
d. 20 t 6. licitáçàô mod.jidad.

Tofta& de Prc1Ii do ripo ,ne.or p.§o, P8n: Aqursiçãu í!ôrr.lâd. dc mrcriair d. erlEdieílc div€Ms.
RecuMs: hprios {,a Câ!@Muni.ip.l dê Mmanguap., p.ô,i{ornoo.çsn.hro vis..t.. Füíddénlo
l.gâli L.i F.dê61 Í' 8.66ó/91 e s6 rhnçô.s Í'oí.nor.§. lniooaçô.s: .ô hôrário das 08:00 as I ::OO
hDÉsdosdiN úr.is. no cídereço suDmnâdo. Tcl.fon.: {081) 1292-??8ó

cr-iuoro r-erm # ã'uaPe-PB 
lTd'revrcitude:016'

PÉtd.or. dr Contirlo

PreÍeitura Municipal
de São Francisco

pRF:t'F,t' lRÂ NtuNlcrpAt, DI sÁ() !RÂNctsco
G^BlNt:TE IIO PRlll i l'J ()

ReroE!, dccl.r$to dc útilld.dc públi... p.r, tís dc dessproprirçio,
d(qü€rrâlàoDêcrtoü"l78,drll d!mrrçode20t5,cdíourn3pre

o pRErf,rro coNsTtructoN^L Do MUNrcÍpto DE sÁo fRANctsco.
EsTÁDO DÁ PtRaíaÀ.no u! Jr (us itÍibLrçns\ tE8aiJ...

CONSIDERAIDO quc ô ihincnrc contiogcnóiecnlo orçamcnúio à ser sdorndo
I,elo cúvemo Fed.nl, cm dccoÍéncir dâ crisc ..onômica quc r.D ar.hdo a cconomiâ nâcion.t ro
clN dos últinús anos. &arelaá r supcnsào dc i.úhcirs açõs Ílos ô.8ãos ú Uniâo FcdcBt, por
inlÊmdlio dos scus Minisén6:

CONSIDERANDO que.oboá im do povtsôn{nste na p6* dá áH de r€ms
objcb dü dütafrçâo dc úilidrdcpüblica prcliiã io DeNron.373.d.lll dc ma4o dc 20l5,o Múicipio
uiídá nào obrerc qudlqu.r g.Dnlia do Minisrrio dc Eshdo do Turismo. ahvés dá Caixa Econômi@
FedeÊI, quanio ! libcração dos ÊuMr pcvistG no Conrarô dr R.rass. n. 7880 1(,20 I l/Mitrislério do
TürisnGMTUR-/CÂlX^. coD o.bjctilo d..oo{run un, pÊç. d. c\cnlos noAçudc paEiso;

CONSIDERA\DO. porfm. que na t'd..m quê s cn.oDúa o poces$judiciâl que
tleiEia â prêfâlad, Dàsâpropri.çào, admne-*. .o im@s* d. 

^Jnnnislnçao. 
o pedido de d6nGnciá

do f.irô eles do Fsamcnro n Én oxpoDriada.
DECRE'A:
ArL l' Fica r.volrdâ 3 d4la6çào rlc !!il'&d. púbtica dc quc lmIa o D..Élo n.

l78r20lj. dc ll & março dc 201i, ieidcnic \ot ( p!íc & irú\d turat tcllia.lo no Snio páôiso.
encnvado m,ona tu61do mun'cipio d€ Sio fÉnci$o,PB. coniiruido dc um tHBctre de 1.209.1?ú
nma àrer toEI d.0.98J7ha. Fí.í.dre ao Se.ior B.nro SoaÍs d. Sitt!

P.ígEfo ú.io - 
^ 

Púuzioi!-G$al ô Mhicipio. dhorc dos noriyos aplwntato6
nese Dccrelo, prclid.nci&i as rEdide judi.iair nesi.i6 r dsrsrénci! da Áção d. De$propnaçâo
imperÉdâ em desfavôr de B€.lo 50.6 da Silvâ . Rzimund. Samnlo d€ Soua_ ros âuros d,o pl\tBo
io 0002 I I I -8J 201 5.815.0171 , cm ranil.ção p(rnr€ a 1'vüi d! CoM& dc Sow. pi6 o con$qücnrc
le!úunoD do valor deF)snãdd.

^rt 
2'- Esr. &.Éb .ntr. d vi8,tr na dâra d. su! Íluhli.jçào. Ero-qad.s ai disp6içõ.s

cfr lrnrnirio . em §p..iâl o D.cEto d' 178. dr I I dc ôarso dc 20 I 5.
Cdbrnek dô PÉf.fô d-o Vuricipro d. $Lo Frú(rco. E\6Jo ü PâEioa tô dc Í.v.r.rm de l0r6

IO TO BÔSCOCADEI HA OE OLIvEIR  fII-HO
Prcí.nô do Mutri.iDio d. Sto trh.lro

Prefeitura Municlpa!
de Pedra BÍanca

PR!]FI:ITTIRA NII]\ICIPÀI, DE PEDRA IIRl\NCA

Aytso DE LrcrrÂCÀo DISERTA
tRIcÀo pREsENctA! N. 00006,zot6

\ nrcÍc.1trd VLntrrpdl dc P.dra BrJnúà. !trJ\." J Prcr(F, r (qu,n. J(,núru. r,.mâ púbtrcu p@
!ÕíhriTenru do, inrere*rdô\ qu( r l(rEçir n, modâtdsdc pl R(iÁo I,REsENT'tAL r. U0d06 2u.6,
qre nào complrec.u n.úún inleEsedo âo cenan.. lendo considcEda.omÕ ticitaçào DESERTÂ

Pcdla BÉnca-PB.05 ii. F$.reitudc 20l15
Bre d. Soú l-lns

Pr.eo.ltu
REPtBLtcÁDo PoR tNcorRECÁo

AVTSO DE RISUI]IADO DE JULG MENIO
PREcÂo N.5/oo{z2or6

O Preg@im Oô.ial e su e{üipê de spoiô. (m§tiuid! I,ela Poíaria n'O0olr20l6 dc 05/01,:016, d!
PEDR { MINICIAPÂL DE BRANCA'PB. vd atrávê d.sre ôvie. ro@ püblico pdos irr.rcssado\
quc, o Êslllâdo de jülsdsro do PREGÂO N' 5/0OO?/20 r ó. cujo objcrô é Lcação d. u $icúto pâra
tcar a dtposiçào rla Sercta.à dê sáúrle. Tm coho venc.dorl
- L(X'ÀDORÂ DE VEICULO SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPcoo o !rlo! m.n*1.!. RÍ l.l(l).00
(dois Mil e Duàt6 Rêis). vd@do Do item: l. pcrf@do o vâlor slobal RS 24 200,00 (vinrc c
Quto Mil e Duzlros Rai5)

PEDRÂ BRANCA-PB, l8 dc lcv.Eno dc:0t6.
Eru dG S@a Li.!
Preseirc OÊcl.l

PRETÚ:ITURA }IU\ICIPAL DE Pf, DRA BR,\NCA

PRE[f,IIURÁ ]IIU\ ICI P\L DE PÍ]DRA I}RAI('A

P R EI'I!IT URÂ NÍU\ ICIPAI- DN PCDRA I}RANC,T

.4VISO DE RESULTADO DE JULGÂMENTO
pREGÂo N'íoooE 20tó

O Preg@to Oficial . se €qúiF dê eoiô, onstituidr p.lâ Poíana n,0002 20trr d. 05/0t/:016. da
PRFFEIn RA MLNI.IPAL Dr PEDRA Atu^\(^-PB, tcm.rÉ16 dcsrc arr{, romdr publi(o pa'd
os inrftsedos quc. o 6dl@do de iulSdmro do PRIG Ào N" r ooo8 ?otô. culo obicro J.\q rF\i
d. gêrercs rlimmticic d6nnadôs 6 S6re$nas de Açio Sociâ1, Saúde e ôutás. T.or conD venccdoÍ:
-JOÂNÂ DARÇ COSTAAFREU- ME. ven qlo.a de vános it.s. pcrf@üdo o vâlor globll R§ I I 7.9J1.00
(Duerlos e Dsessête Mil t Nôyecaros c Tnnta e Quatro Rcais).

PEDRA I RANCA,PI]. I 8 de fevcEiro de l0 i 6
BE de Sora Lin3
P.egoêim Of.isl

ExrRÂTo DE HoMol,ocaÇÀo
TOMÁDA DE PREÇOS N.".000V20t6

obiéto: cred.nciamento de fmriciâ pâô foúecimenro de medicamenros emery.ncilF

- ITÁPORÂNCA PRODUTOS FARMÁCEUTICOS LTDA EPP coô o ulor csrnnâdô c'n Ri
150.000.00 (Cenlo e cinquenh Mil Reâis), vercedor a do lore I com o p.renrualdc 1% (três Do!ccnrô.
- MNISE ÀRAUJO MANGUEIRA ME. coh o valú êíiDdo em Rg 200 000.00 (Duzenlos Vil
Rcais). vcnccdor â do lote 2 coo o p@cntul dc 4% (quaro por ecnlo).
Após âtálise do pMsso. e, estâído o nesno de ácordo com a L.i, HOMOLOCO. nos remos úa Lei
8 66ó191, em coÍsequência. fica @nlocado 6 licitanr€s vên.êdoíe, prra a a$inarum do remo dc
coolBto, nos lcmos da lci.

Pedrâ BBnca IrB. llt de lêv.reno dc l0l6
Àltr I.liphe Bstos dê sotrs.

PEÍeiro Coísrirt.iotrrl

Prefeitura Municipal
de Catolé do Rocha

pREFEITURa \rL\rcrp{L DE c.\ToLÉ Do RocH'\

REsuLrADo DE JULcÀMErro Df, HÂrtllrÂÇÀo
pRoc. ÂDM|NISTRATT\o lI.. oI27n0t5 - coNcoRRÉNct^ N.. oo0l/2ot!

Tom públi@ âravê da Comissâo PeMtc de LicibÇô, *diâda tu P.a§3 Sérg. Maú. 66 - ( c.rro
- Cârolé dô R@hâ ' PB. $e a licú.ção D mod.lidade Con6rêí.tr n'«».]2015 dô nÍb lller pÍ.\..
pan cotrtnhÉo d. .np6r D loc.çio d. lclcúlô, .on Mduro6 e .j!dúr6. p.n .p.lo ,! cr.,
cuçio de *ô iço6 dê .oLla dê mi.t[o. !ólid6 !.io Frig..o!, g.mn.hd . êúlúln6 .. Zo!. Rur.l €
Urüú d6t€ Municipio. Túô m vislá que aÉs oálir ô D€IEíam.nto d. aonrôladôri. . (im i:úo
d. Iiciraçào. G msôG d-{iditu pelâ láábüa.çto d6 laci.nEs: X.§ RodÍigús P.rdn ME (( Nl,J n,
I L070.496/0001-96I lor nàa atcde. a exigémiâ do ne'n 8.2.l6; Á.mp(v CoLl' S. lç6 d. Limpca
Lrdr - lllE (CNPJ n". 21.609.8 I &'m0l-49). !q úo ar.nttÚ es n.ns ri.l l. 8.t 5 . 8 :t t 6t A ehl'ree
C.L. Conrtruçi§ & S.niçü LtdÉMIl (CNPJ .'. 10.611 l09,,000r-.r4). úo ur.n.t u s drigéncias
do .ditll nos irens: 8.2.2j 8.2 20j A cmp@ Coas(dtor. Cotutrutem . SrNiç6 EiBli-EPP t( NPJ
D" 149767ã10001-61),úàoa6d.uÀ.agàriõdo.diulmsireN:8.2.1.2,1t.11it.3:16: tOinôí
EDpBídimírd LtdIME (CNPJ n'. 09.188.076/«xlt -{ú). Íào ar.nd4 a.ri8é.ci6doedilatno: it.ns
8.2 21 8.2.14e a enple CoúiÍuroá Súsuú & M.íi6 LTdTEPPICNPJ n".04441.785,Q001-y)).
nâo athdeu a exigência do .dilal M iLN 8 :.2, 8.2.I I . li.2 12, 8.1. 16 O hr do lolsam.nlo c encontra
à disposiçào .!os liciân6 pra coósulrÀ na scic da PVCR. Ab.Ês !@n d. 08 (ono) d'às úrciJ prra
Gguknzçâo . ape*ÍIaçào d. dooneÍtos, con 6n as.lo panigBlo l'. do aíilo 18 ú L,ci x aJó6,/r1

M.ioEsinf@çõ§t <tdàoserobtid^jun!ôàComisàoP.lmrc .d.Licit çio,naPÉçdS..groM!i.,
6ó Cenrro - Catoló do R@ha-PB, no ho.áúio dás 08:00 d I l:00 homs cm diÀ\ ürcii. Íct. (Urit )1.14 t t 18l

Caloló du Rehi-PR. t7 d. Fcvcr.itu d.l0t6
Joio P.tri.io vi.iÍr Alv€d

P6ld€n.c d. cPL

pREFEtruRÀ MUNtclpÁL DE cÁrol,Ít Do RocHÀ

IiXTRÁIO T}E CONTRÁTOS
OBJI:lO:Aquisiçãodegêtremsdefrigoriicopar, ÀlUe.eída Escolrrdo lirlnrô Res hi(rcchc\.
Educaçio de Jolcns.^dultôs € progrzmas NÍais [ducação c Br!sil 

^líahdizado. 
n.íc muni(Írio.
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Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCÜLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 2410212016 às 21:11:24 Íoi protocolizado o documento
sob o No 08482/16 do Aviso da Licitação n' 00003/2016 referente ao exercicio de , exercício2016, referente a(o)
Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Joao Ferreira da Silva Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00003/20 16
Ívlodalidade: Tomada de PreÇo
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 38.821 ,50
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos
Data do Ato: 1910212016
Data e Hora do Certame: 1410312016 11:00
Local do Certame: Sede da Câmarã Municipal de Mamanguape

João Pessoa,24 de Fevereiro de 2016

coniomê LC 1e!93,511ôrâda pêlâ LC 41,2C093
poro Reginenlo hl§lno, ôlleGdo pela

RATC 18/?009

Sistêma dê Processo Eletrônico do TCE-PB

I

ÀNtlt
e o

(
o

o

'cPr.

Certidão de Recibo PÍotocolo. Doc. 08482/16. lrlserido por Tramita (gêrado auiornaticemen{e) em 24102/2010 21:11

TRAÀ.,1lTA - Sistefia de Tranlitação de Processos é Documentos

Assinado Eletronicamente
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EsrÀDo DÀ paeLigÀ

cÂlÍAxÀ lírNrcrpÀr DE lrAl'íANGUÀpE
corflssÂo PERraNEmr DE rrcrrÀçÃo

TOIÂDÀ DE PREçOS No 00003,/2016

COMPROVANTE DE ENTREGA

INTERESSADO: A-rco Verde Comércio e Se.rviços Ltda

í.NDT. nq 1"e qqO/narô1-^1

ENDBREÇO: Rua Migruel Couto, 251

BÀÍRRO: Cent]:o

CIDÀIE: Joâo Pêssoa

ESTÀDO: PB

DEcLATÀÇÃo

^^rnr^^rFÁDr^ 
E

TODOS OS ELEI,IENTOS ÀIECNSSÁRTOS A PARTICIPAÇAO NESTA LIC.TTAÇÀO, BEM COMO TOI'ADO CON1IECIIMNTO
DAs coNDrÇÕES E ExrGÊNCrAs DA }ÍESMA.

RECEBlDO t / a3 /20L6
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ESIÀDo DÀ PÀRÀIBÀ
cÂr,Dx,a r4rlrrcrpÀr DE lGtÀrcrrÀ.PE

col ssÃo PmlaNEr{rE DE LrcrrÀçio

INTERESSÀDo: Adilson da silva Paulino

CNPJ: 11 - 799- 099 / 0OO1-50

ENDEREÇO: Rua ManoêI de Goês, 80

BÀIRRo: São Bento

CIDÀDE: Bâyêur.

ESTÀDO: PB

COMPROVÀNTE DE ENTREGA

DEcLARAÇÃo:

REC Do EM: 03/03/2016

o rlÍrEREssÀDo ÀcrMA euÀtr ErcÀDo DECT,ARÀ ravER RECEBTDo o REspEcrrvo TNSTRUMENÍo cotwoc-a.tónto n
ToDos os ELEItENTos NEcEssÁxros A pAnrTCTpÀÇÀo NEsrA LTCTTAÇÀo, BEM coMo roMADo coNHEc t I,ÍE lrro
DÀs coNDrÇÕEs E ExrcÊNCrAs DA MESMÀ.
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TOr'flDÀ DE PREÇOS No 00003/2016
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ESTÃDO DÀ PÀRJAIBÀ

cÁi4ArÀ !'írrNrc rpÀr, DE rloI{ÀNcIrApE
coEssÀo PERT.GNEIITE DE rrcrrÀç.áo

TOT.GDÀ DE PREçOS 1rô 00003/2016

COMPROVÀNTE DE EÀTIREGA

INTERESSÀ.Do: Infomix Comêrcial dê Informática Ltda

CNPJ: 16.867.118/0001-51

ENDEREÇO: Rua Rosa Crtz, 491

lla t RRo: .letadlm ceârênsê

CIDÀrE: Fortaleza

ESTÂ-DO: CE

DECTÀnÀÇÀo:

o TNTERESSÂDo ACrI,ÍÀ euAr,rErcÀDo DEcr,ARÀ HÀVER RECEBTDo o RESpECTÍvo TNSTRUMENTO cotfl/ocATóRro E
ToDos os FTEMENToS NECESSÁRros A pA-Rlf I ct pAcÀo NEsrA rrcrTAÇAo, BEM coMo ror"ÃDo coNtiEcrr,ÍENro
DAs coNDrÇôES E ExrcÊNcrAs DA MESMÀ.

RECEB]DO EM: -7 / 03 /2076
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂI,ÀRÀ M,NICIPÀ! DE I'íÀiáÀ}IGUÀPE

CoÀ,ÍISSÀO PER AÀIENTE DE LICIÍÀçÀO

CERTIEICÀDO DE TNSCRIÇÀO DE EORNECEDORES E PRESTÀDORES DE SERVIçOS

NúMERo DE rNscRrÇÃo

I í.799.099/000í -í)
NOME

Adilson da Silva Paulino

LOGRÁDOURO

Rua Manoel de Goee
NÚIvIERo

80

CEP

5830$.320
BAIRRO

São Bento
MUNICÍPIO

Batreux PB

COMPLEMENTO rNscRtÇÃo ESTADUAL

í6.í67.56í-í

VALIOADE

60 (s€6senta) dias

OAJETIVO

LIVRARIA E PAPELARIA

EMrSSÁO

08/03/2016

C DIO LEITE FILHO
Presidente da Comissão
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

CODIGO: 199A.F6C9.í882.0177

Nome Empresarial:
ADILSON DA SILVA PÂUUT{O . ÍIIE

Endereço:

MANOEL DE GOIS

Baino: Município:
SAO BENTO BAYEUX

lnscr. Estadual: Situação Cadastal:
í6.íG7.56í-í ATM

Emiticla no dia2510212016 às 09:58:06

Complemento

CEP:
58:053m

Número:
80

CNPJ/CPF:
í Í.799.0SSr0001§0

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente ê de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o contribuinte supm identiÍcado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com rêlação a débitos fiscais
admÍnistrativos e inscritos em Dívada Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensâ, nem
exclui o direito cle a F azenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a êla
porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidâo é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
dêvêndo ser corúirmada a sua autenticidade através do serviço Valiclar Ceftidão de lXbiÍo na
pági na www. receita.pb- gov.br.

coNcEDtDA NOS TERTOS DO ARTTGO 819 DO R'C S, APROVADO PELO DECRETO lrto í8930 DE
í9/06/t 997-

Certirâo de Débito emitida via 'lntranêf .
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CERTIDÃO NEGÀTIVâ DE DÉBITOS TRABÀ,,BISTÀS

Nome! ÀDIÍ,SON DA SILVA PÀULINO - ME (MÀTRIZ E FIL'ÍAIS)

CNPJ: 11-?99'099/000r-50
Cêrtidão no : 12454856/20L6
i-n.ãit""' 2t/ot/2076' às 09:35:29
Validade: l8/07 /2OL6 - fgO (cento e oitenta) dias' contados da data

de sua exPedição '

Certifica-se que ADILso§ Dl sILvÀ PÀUrIl{o - ríE (UÀgRI Z E EILIÀIS) '

inscrito (a) no Ct{P'l sob o no 11 ' ?99 ' 099/0001-50 ' §Âo Co§STÀ do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas '

certidão emitida t;l";t no art ' 642-A d'a Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescent;dã-ptf" tei n" L2'440' de ? de julho de 2011 ' e

na Resolução ea'i"ittt"ti'a "" 
\4"70/ZOL1 do Tribunal Superior cio

Trabalho, de 24 de agosto de 2011'

os dados constantes desta Certidão sâo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expediçáo '
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emPrêsa em relação

atodososseusestabelecimentos,ag.ênciasoufiliais"
A acêitação desta certidâo condiciona-se à verificaçãÔ de sua

autenticidade no portal do Tribunal SuPerior do Trai:a.l'hc r'a

Ínternet (http: / /www ' tst ' jus ' br) '

Certidão emitida gratuj-tamente '

rNFORl,tÀçÀo I}íPoRrÀr{rE
Do Banco Nacional- de Dêvedores Trabal'ri- Bt:''i .':is-i3Ír' 

'ô
necessários à identif icaÇão das pessoas nar-urais *^ - :r::L'1i 'es
inadimplentes Pêrante a JustiÇa do Trairalho quanto às cbr:ioac;ões

estabelecidasemsentençacondenat-ó:rier-i:ânsltadaefiljuigadoc';rem
acordos judiciais trabal-histas ' inr:i:'ist"e no ccncernenr-e ecs

recolhimentos previdenciários ' a honorários' a cust-as' a

emolumentos ou a recolhimêntos de;-errnrnad'os em lei; ou decorrenLes

deexecuçãodeacordosfj.rmadCsi'-e']antecMini.stérioPúbliccdo
Trabalho ou Comissão de Concil-iacào ?ré-:ia
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e
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ADILSON DA SILVA PAULINO

RUA: MANOEL DE GOES, 80 SÃO BEI,ITO . BAYEUX . PB

cNPl : 1 1.799.099/O0Or. 50 INSCAIçÂO ESTADUAL: 16. r67. 561- I
FONES: (83) 98746.7732

o
o
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Bayeux, 14 de Março de 2016,

câmara MuÍricipal dê Mâmânguâpe
Comissão Permanente de Licitaçâo
Mâmanguapê - PB

DECLARAçôES

A emprêsa ADILSOT{ DA SILVA PAULII{O, C PJ! 11.799,O99IOOOf.5O, sediada a Rua: Manoel de
Goes,80 - São Bento - Bayeux - PB, através de seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ôo disposto no inciso VII do artigo 4o da Lei no 10,520, de 17 de julho de 2002, DECLAR
expressamente cump.ir plenamente todos os requisitos dê habilitação exigidos no Edital do Pregão em
referência.

Outrossim;

1.0 - DECI-AR ç^O DE REGUIfRIDADE para habilitação previsto no AÊ. 40, Inciso VU, da Lei1O.
52O/O2. O proponente acima qualificado declara, em conformidade com o disposto no Art. 40, Inciso
VU, da Lei 1O-52O1O2, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no
respectivo instrumento convocatório que rege o certàme acima indicado,

2.0 - DECLARAçÃO DE CUIIPRIrE]ITO do disposto no Art. 70, Inciso XXX t, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93. O propon€nte acima qualificado, sob penas da Lei e em acatãmento ao disposto no
Art. 70 inciso »(XIII da Constituição Federal, Lei 9,854, de 27 de outubro de 1999, dêclaE não possuir
em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho notumo, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze
ãnos nâ condição de aprendiz nâ forma da lêgislaçâo vigente.

3,0 - DCCIáRÂçÃO DE SITPEnVEÍ{tÊXqa ae fato imf,editivo no que diz respeito a paÊicipaçâo nã
licitação. Conforme exigência contida na Lei 8,666/93, Art. 32, §2o, o proponente acima qualificado,
declara não hôver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitôção/participação na
presente licltação, não se encontrando em concordata ou estâdo falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informâr ocorrências posteriores, Ressalta, ainda, nâo êstar sofrendo penalidade de
dêclaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

4.0 - DECLARÂçÂO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório. O proponente acima qualificado declara têr conhecimento e aceitar todas as cláusulâs do
respectivo instrumento convocatório e submete-se as condiçõês nelê estipuladas.

DECLARÂ, sob as penas da Lei, que se enquadra na categoria de Empresa de Pequeno Porte, em
conformidade com o Art. 30 Inc- 1 e 2 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 e requer,
ao mesmo tempo, os beneficios adquiridos no citado diploma legal para o processo licitatório.

OECLARÁ, sob as penas da lei e para os fins-do disposto no inciso IIl, do art. 10 da Lei no 8.12412006
(alterada pela Lei no 12.27212074), QUE NAO llA DENTRE SEUS SOCIOS cônjuge, companheiro, ou
parente êm linha reta ou colateral, por consanguanidôde ou por afinidade, até o terceiro grau, dos
âgêntes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lêi, a sêguir descrltos: Governador do
Êstado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado,
Secretário Executivos ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas
e Regionôis de Areas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de
Sociedades de Economia Mistô e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração
Indireta, inclusive de Sociedad€s de Economia Mista,

a todôs as cláusulas e condições do coíespondente instrumento

§

DECLARAMOS submeter-se
convocatório.

&
Ref. Tomada de Preço no 00003/2016 Abertura dia 14.03.2016 ás 11:00hs
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ADILSON DA SILVA PAUUNO
RUA: MANOEL DE GOES, 80 SÃO BEi'ITO - BAYEUX - PB

cNPl : I 1.799.099/0001.50 ÍNSCRIçÃO ESTADUAL: 16. 167.56 1 - I
FONES: (83) 987A6.7732

DA SILVA PAULINO
DIRETOR

t-cxPJ II, ns.owrlriotífr
ADITSOIí DA SITYA PÀULIi{O-HTI

Rua Menoal de Goes' 80

sâo Bento - cEP 58305'320
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ADILSON DA SILVA PAUUNO
RUA: MANOEL DE GOES, 80 SÃO BENTO . BAYEUX . PB

CNPJ: 11.799.099/0001.50 ISNCRTÇÃO ESTADUAL: 16.167.561-1
FONES: (83) 3232.7732 / 83.8833.9108

IlooDÀ DE IREçOS X" 00003/2016

MoDEtos Do rERMo DE RENúNcrÀ

REF.: TOt'lÀDÀ DE PREÇOS N" 00003/2016
cÂÀ,ÍÀRÀ MUNrcrPÀt DE MÀI,ÀNGUAPE

PROPONENTS : ÀDILSON DÀ SILVÀ PÀULÍNO
CNPJ: 11. 799.099/0001. 50

1,0 - TERl.rO DE RENÚNCIÀ ao recurso confolme previsto no À!t. 43, Ihciso ÍII,
da Lêi 8.566 /93 -

o proponente acimà qualificado, declarà, na forma do disposto no Art. 43, II1,
da Leí 8.666/93, aceitar o rêsultado divrjlgado pela comissão, quê analisou â
documêntâÇáo preliminar do processo êm epigrafe, efetuãda nos termÔs do
respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de
qua.Lquer interposj.Ção de Íêculso prêvisto nâ LegisLaçãô vigente, bem com ão
prazo correspondente e concordando, portanto, com o Plosseguimento do certame.
Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer j.gualdade de va]oles
eôt!ê sua proPosta e a dos dêíais licitantês e após observâdo o disposto no
Àrt. 3', S 2", da Lei 8.666/93, fica autorizado a rêalizaÇào do §ortê1o para
definiÇão da respectiva classificaçáo, não sêndo necessário â sua convocaÇáo
para o colrêspondente ato púb1ico, conforme previsto no Àrt. 44, S 2", do
.efêrido d j.plôma legal-

Bayeux, 4 de MarÇo de 2016.

DA SI VÀ PAULINÔ
D] RTTOR

íTxru fi,iss,rirlurlrlr.tíil
ADITSOiIDA SIL\lA PAULIIIO .HEI

Rua Manoel de Goes,80

sÔo Bento - cEP 58305'320

L BAYEUX - PB 
-J

oBsERvAÇÁO:
o TERMO DE RENÚNCIÀ DEVERÁ

OUÀNDO FOR O CASO.
SER ELÀBORÀDO EM PÀPEL TIMBRÀDO DO I,ICITANTE,

(
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aPODER JUDICÁRIO

TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DA PARAIBA
TELEJUDICIARIO - CENTRAL DE CERTIDÕES

FONE: (83) 3621-1s81

cERfl DÃO DE DISTR|BUtÇÃO
FALÊNCWRECUPERAçÃO JUDICIAL E

GoNCoRDATA/RECU PERAçÃO EXTRAJ U DtCtAL

CERTIFICO QUE, EM PESQUTSA REALTZADA NOS REe|STROS DE DtSTRtBUtÇÃO DE FETTOS
ATIVOS NOS CARTÓRIOS COMUNS EIOU ESPECIALIZADOS, ANTERIORES A DATA DE
0210312016, EM TODAS AS COMARCAS DO ESTADO, QUE NADA CONSTA CONTRA:

N.: 160226002788-49
PAG: 1

0210312016, 12h56min

OBSERVAÇÔES:
1- Esta Gertidão foi êxpedide gratuitemêntê, etravés da intsmet, com base oâ Resolução ta 1712A1A. da Presidênciâ do
TJPB.
2- O no do documênto constanle nesta certidão foi informado pelo pÍóprio solicitante.Sua autenticr(iacie deverá ser
confeíide pelo inteÍêssado confrotândo com o documento oÍiginál (ex: Cartão do CNFi).
3- Esta Cêrtidão nâo terá validade para Íins de lnstruçâo de Processos Judiciais.
4- A pegquisa é restÍita aos dados fomecidos pelo solicitante, Íicando ressalvadôs os iêgistros eaci.rsl"?(los Íie forma
diversa.
5- Flcam excluídos desta certidão os procôssos no âmbito do Processo Judicial trletrônico - D lÉ

Atenção:
n auienticlàídããõita certldãõ poããiâ tei óonÊrmaoà pela instilrrrcãn que a solicitou. ôasc entenda necessário
no ênderêço http:/rwww.tJpb ju3,br por um prazo máxirnn de gll dia-..

JOÃO PESSOA ü2 nF: Í\rAR(JO DE 2016

ADILSON DA SILVA PAULINO
CNPJ: I 1.799.099/0001 -50
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facas para corte ê vinco, sêrviços dê oorte, plastiíicações
sacolas pêrsonalizadas, UV total ê UV localizado êm gerâl

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, ADILSOÍ{ DA SII.VA PAUIINO, SITO A

RUA MANOEL GOES, 81 - SÃO BENTO - BAYEUX - PB, CNPJ: 1L.799.O99/O@r.sO, É NOSSA

FORNECEDORA NO SEGMENTOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAT DE

EXPEDIENTE.

IIADA COI{STA EM NOSSAS RETAçÔES COMERCIAIS QUE VENHA DESABONA'LA.

TENDo CUMPRIDo PoNTUALMENTo coM Nosso cot.tTRÀToS, Nos PRÀzoS DE ENTR[6A,

QUALIDADE DOS PRODUTO5 E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA NOSSA EMPRESA-

-Aéz---">4'^/ hpl, o2.os1 oo9/ooo1ãíl
ODAIR CASSIANO DOS SANTOS
Rua Adauto de Carvalho, 56 - São Bento

I CEP:58305-330 - BaYeux-Pl

á^ at?s/zé

R. Adauto de Carvalho, 56 - São Bento - Bayeux - PB / CEP 58305-330

«aâiãààã_zÉzá _ crup.l 02.651.ooe/Ooo1-e8 - tNSC. EST.16.142.005-2
email: facasespeciais@hotmail'com

€specials
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ATESTADO }§ CÂPÀCI§ÀDE TECNICÂ

Atcsto parâ os Ccvidos §ns cle <lireitr:s clue a í) C S -
§liRf ICOS f }"ÀCÂ§ §SXlflCIÀt§ celebrou com a empresa:

ÀXllLSOt{ X}Â §trLVA PA[il,!NO, CNPJ: 11.799.09910üi,1-50,

§ihrada â Ituâ Mânoel tie eóis nu, 80 - §ão llento/Bxyesx C§P:
58305-320, Fâra âqüisiÇão de n'raterial de expedierxe e suprimentos de

inli:rrrática, destinado âo mssmo. no l"(primeilo) seinestle de 201,1,

senc'lo os trabalhos de fornecim.ento, salisfatório pam emptesar conr o
cur'rprimento r.le torJas as clausulas do contrato celebrado, confortne

üantilati vos descrll1iüados abaixo :

i)i:

ara Glbinete ,100rv - 1r{uliilaser

ra Grbinele 500rv Real - Pctop

r )li i lrr'rte
Folte
N.1enória Dlf Ii3 2C/l 333 Markvision
rt,',, : r.:r liJ.iri l .rç, i;.;., 11srg' ;..- '

l:
lt3 Pen dliye 4CB Sandisk

lli.:rIr,,i i',' I rirss i.il li-aiLiíl 2.; tjl 1,.. ll'l.liiii l rli.00

Bayeux - PB, 30 de Junho de 2013.

lll
,..t -:

.L j.l.

iViruse USil OPTIC0 Pieto L'luitilas*r

-Ç1§§§i§[
-/>"2.{./:'/ t / --

Odair Cass
§óciolÂ

iaao rlus S*ntris
rlninisrrador

$
Adautc Carv*lho, 16 - São Bent§, §ayeüx, P§ i CÊP: 58305-330

i83) 3232-2572

o

Yir Unr.Qki Doscriçir.r
l10.00cx l0uNl)I 44. RCriras de Pa
10,c0

130.00

1(,9 !i.l
t9 i0

lJ l).t0

180llD Desk I l'lJ Western Di tal Sata
rl4

26l, 0{J
Sr,vilch I Pc,.tas l0/l 00 TP-

bi..{Tírl l.)t) lt: \) 1slladeon aiBl:traI a: i1l

15 (.){)

127370348-

I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS,
INTERDIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÂO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1 14q Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http.//www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel Válber Azevêdo de lvliranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

Obúos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÓes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da comarca de Joáo Pessoa capital do Estado da Paraíba, êm virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. v, que o(s) documento(s) em anexo á reprodução

fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidadê através do código
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é veÍdade. dou fé

Este documento foi emitido em 1210812015 às 17:27:21 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

O00O5b 1 d 734fd94f057f2d69fe6bco5bb0d58e 1 380babgd 16d6

6c8c6'1 48efO327d29dfae1 007 5 1 f4ed0a0427 90664
ae5dgcc547a2569c8992b43dba493í 6í39bgcB
h1b34111 49205252291'1 24bea6f88

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ADILSON DA SILVA
pÀulif.lo lue 

" "riúo 
rtravés do site do CartÓrio Azevêdo Bastos' de acordo com a

Legislaçáo Federal em vigorArt 1" e 10". § 
.1". daMP 2200101'

Esta certidão tem a iua validade até: í0/08/2016 às 1í:44:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 41 1892

código de Controle da Autenticação:

521 1 1OO81 51 I 27 37 0348-1 a 52'l 1 1OO81 s1 1 27 37 0348-2

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualqueÍ momento

atravês do site: http://www azevedobastos'not'br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

, CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM 1888

PRIMEIRoREGISTRoCIVILDENASCIMENToEoBIToSEPRIVATIVoDECASAMENToS'"-iruiÊnôrçoÉs 
E rurELAS DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

^v 
Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00 Joáo Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
httP //www.azevedobastos' not br

E"mail. cartono@azevedobastos not br

o Bel Vátber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

Obitos e Privativo de Casamentos lnierdiçoes e Tutelas com atribuicáo de autenticar e

reconhecer Íirmas da comarca o" i"àãi;áiãá" cápital oo estaoo dâ Paraiba' em virtudê etc

Certifica com base na Lei 8935/94 - art To - inc V' que o(s) documento(s) em anêxo é rêprodução

Íret do oígrnat que me tor 
"pr"r"n,"i,j'"'n".t" 

,tt à"liiÀó sua autenticiáade através do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo'
O referido é verdade' dou Íé

EstedocumentoÍoiemitidoeml2l1t,t?015às17:30:29(horadeBrasília)'

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

CHAVE DIGITAL

tOgqiOSZÍZO6gi"6O.O5bbOd58e 1 380babgd 1 6d6ae5dgcc547â 2553f OO4O5ee272e0 25087 22Íí1 t)

26eegf 8efO327d29dfae1 00751 f4edOa04279026fca0327c4b539 b9a5c43b3fl960a90

A chave digttal acrma. garante que este documento foi gerado para ADILSON DA SILVA

PAULINO - ME e emrtrdo atÍ"u""-Oãtit" ào C"rlório Aievêd^o- Bastos' de acordo com a

i-;sH;ã" ÉàI"ãi".,,go'nrt 1" e 10"' § 1o da MP 2200/01'

Esta certldão tem 
" "u" 

u'lid"d" até: 10/08/2016 às 1í:44:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 41 1884

Código de Controle da Autenticação:

521 1 1008151',1 24290035-í

e a qualquer momento

00005b1d734

ntrcrdade desta certrdáo poderá seÍ conÍirmada poÍ qualquer pessoa

através do site' http //www'azevedobastos not'br
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Sistêma Nacionalde Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRET. DE ESTADO DE TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JUCEP

'Pãqiia: 00í / 001-
Certificamos que as informações abaixo constam dos documênlos arquivados nesiã Junta Comerclal ; são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Emprêsarial
ADILSON DA SILVA PAULINO ME

NatuÍoza Jurídica: EMPRESÁRlo

Número dê ldentiÍicação do Registro de
Empresas. NIRE (Sedê)

25 I0002448-7

Endereço Completo (Logradouro, No e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEp)
MANOEL DE GOIS 80, SAO BENTO, BAYEUX, PB, 58.305-320

- Promotor de vendas

(DEZ MrL REATS)

Microempresa ou
I Emprêsa de Pequêno PoÍte

{Lei n'.123/2006)

Microemprêsa

Ultimo Arquivamento

Datai 21107120'15

Ato: BALANÇO

Evento (s): BALANCO

Número: 20'150461569

Objeto
Comércio varejista especiallzado de equipamêntos e suprimeítos de informática - Comerciante de equipamentos e
suprimentos de informáticã; Comercio vatejista de aÍtigos de armarinho . Comercianlê de artigos de armarinho:
Comércio varejista de artigos fotográÍicos e para filmagem - Comerciante de artigos Íotográficos e para filmagêm;
Comércio varejista especializâdo de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante cle -
eletrodomêsticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejisla especjalizado de equipamêntos de telefonia e
comunicação - Comerciante de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de equipamentos para
esÇritório - comerciante de equipamentos para escritório; serviços de digitaçâo de documentos - Digiiador; servicos de
captaçáo de imagens atravês de câmêras de cinêma e vídeo - Filmador.; Sêrviços de fotocópias dê dàcumêntos -
Fotocopiador.; Sêrviços de instalação de painéis publicitários - lnstalãdor de painéis publicitários: Servico dê
treinamento êm informática - lnstrutor de informática.; Serviços de Aluguel de máquinas e equipamentos para êscrjtórie -
Locador de máquinas e equipamentos para escritório; Serviços de publicidade poÍ mala direta, por telefone e em visitas
de representantes - Operador de marketing direto; Serviços de acesso à lnternet mediante utilizaÇão de comlrutadorês -
Proprietário de sala de acesso à lnternet; SErviços de sêrigrafia em matêrial para uso publicitário, Serigraíisiê

Data de lnício
de Atividade

'11104t2010

Situaçào
REGISTRO A.T!\,IO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I Nome do EmpÍesário
, ADILSON DA SILVA PÀULINO

I ldêntidade: 2626599,SSP/PB

Civil: Solteiro

CPF

Regime de Bens:

o47 .964 .434-2-4

Nãô !nfôrn1âriê

l5/C463,10-5
JOÃO PESSOA - PB 23 0e LilFo rjÉ ).'

ç"Q,*.ç-::

MARIA DE FATIi!14 V VENIAI.]CI'
SECRETÀR A GERAL

CONFO tv'l ORlGll'!Al-

F 3ii DBNTII . CPL

rr
c)

P(

NA Eillr

r<
1,t)

!4

CNPJ

11.799.099i 0001-50

Dala de Arquivamento
do Ato Constitutivo

1'v04t2010

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Capital: R$ 10.000,00
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ESTÀDO DÀ PÀ8.ÀIBÀ
câMÀnÀ r.{r}rrcrPÀr DE MAr,A}rqrÂPE

coMrssÀo PEnr'íallErrrE DE LrcrIÀÇÃo

CERTIFICÀDO DE INSCRIçÀO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIçOS

ãrr 5G 'õ

OE

05.138.559/000í 44
NOMÉ

Arco Verde Comárçio e ServiçG Ltda

LOGRAOOURO

Rua Íú Couto
NUMERO

25'l

CEP

580í0-770
BAIRRO

Centro
MUNICIPIO
João Possoa

COMPLÊMENTO tNScRtÇÃo ESTA0UaL

OBJETIVO

LIVRÂRIA E PAPELARIA

EMrSSÁO

10/03/2016
VA!IDADE
60 dias

C DlO LE E EILHO
Pres idente Comis sào
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MINISTÉRI0 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTDÃO PO§ITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVÀ DA UNIÃO

Nome: ARCO VERDE GOMERCIO E SERVICOS LTDA , EPP
CNPJ: 05.138.5591008{d}4

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo aeima identiíicar-lo que vie.em a ser apuratlas, é certifieado que:

1. coÍrstâm débitos administrádo6 pêla SêcrêtaÍia da Rêcêita Federal do Brasil (RFB), com a

êxigitilidâde suspensa, nos teímos do art. 151 da Lei rÉ 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código TÍibutário Nacionai (CTN), ou objêto d€ d€cisào judicial que dêtêminâ sua
desconsideraçáo para fins de c€ítificação da reguladdade fiscal; e

2. constam nos sistemas da PrccumdoÍiaGêrâl dâ Faz€nda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da Uniâo com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
gârantidos mediante bens ou direitos, ou com embatgos da Fazerda Pública em processos de
execuçâo fiscal, ou objeto de decisâo judicial que detêrmina sua desconsideraçâo para fins de
cêrtificaçáo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos aÍts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos dã certidão
negativâ.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz ê suas filiais e, no câso de ente federativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administração dirêta a ele vinculados. Refsrê€ê à situação do
suiôito pâssivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as conlribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' rlo paÍÉgrafo único do art. 11 da Lêi ns 8.212, de 24 de julho dê 1991.

A acêitaçâo d€stâ certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnterÍlet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.be ou <http://www.pgÍn.fazenda.gov.lrr:.

CeÍtidão emitida gratuitam€ntê corn base na Poítaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, da O211012014-
Emitida às 11:59:28 do diâ 26i02Í2016 <horá e data de Brasíliâ>.
Válida até 24tffi,12016.
Codigo de controle da certidão: 3BF0.B'144.5798.5EãF
Qualquer rasura ou êmênda invalidará êste documenlo.

L: Jl
o

oPc L

(_

o

c
o
ãr

AN EN

"Wy

I

w- ['

s



ÀN€tr

q
(s

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

COD I GO : 1 5F7 .2E2F.327 9.37 Ê4 Emitida no dia 01/03i20í6 às 10:58:38

o
fi rl:
,o

58 (_

o

Do. cPt .o

CERTIDÃO

Nome Empresarial:
ARCO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME,
Endereço:
MIGUEL COUTO

Bairro: Municipio;
CENTRO JOAO PESSOA

lnscr. Estaduâl: Situação Cadastral:
'16.'135.541.2 Anvo

Número
2sl

CNPJ/CPF

05.138.559/0001{4

Complemento:
SALA 804

CEP:
58010.770

Certifico, observadas as disposições da legislaÇão vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o conlribuínte supra identiÍicado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão náo comp;eende debitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclur o direito dê a Fazenda Públjea Estadual, a qualquer tempo, cobiar vaiores a ela
porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data dê sua êmissão,
devettdo ser conÍirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
lrirglr la www.receita.pb.gov.br.

CONCEDIOA NOS TERMOS OO ARTIGO 819 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO NO í8930 DE
19/06/1997.

Certidão de Débito emitida via'lntranet'

I
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Data:

Hora:

(

n

NA Erv

o
lBí?016
'15

o

PREFEITURA TIU ICIPÂL DE JOÃO PE§sOA
,!., SECRETAR|A DA RECÊ|TÂ

':-:-'--,: PROCURADORIA GERAL DO lrlUNlC lPro

CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉB|TOS MUNTCTPAIS

Número da ÇeÍtidáo

20161013r89

No de Controle de Aulenticaçáo

578 .47 1 .584 .430

TDENTIFICAÇÃO OO REQUERENTE

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

051 38559000 í 04

Nome do Contribuinte

ARCO VERDE COIrtÉRCrO E SERV|çOS LTDA -EPP

Endereço

AV MIGUEL COUTO

Númêro

00251

Aptolsalâ Bloco Complemento

sALA.804

Bairro

CENTRO

CEP

580't0770

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

Roesalvado o direito de a Fãzenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, lica ceÍtiÍicado qus, até a
pr6sente dâtã, nâo constám êm Íome do Í6quêrente âcims quaÍiílcâdo pêndênciâs rélativas às recêitas municipâis, inclu8lve as dê nâturezâ
tributâriá ou não, inscritas ou nâo no stro da Dívida Âtiva do Munic ;l

INSCRIçOES VII{CULADA§ AO RÊQUER€NTE

MERCANTIS: 88334-4

IMÕBILIARIAS:

OBSÉRVAÇÓES

Esta caÍtidão é vâlida por ô0 (sessontâ) diâs, coniorme o artigo 'Í 38, §1', da Lêi ComplÊmentar nÔ 53, d6 23 de dêzêmbro do 2008 (Código T.ibutáíio
Municipêl).
A aceitâção dêsta cerlidâo está condicionada à inôxistência de emêfldaa ou rasurag. bêm como à verificaçáo de sua aut6nticidôde na lntemet, no

êndereço hftp://wv/wjoaopgssoa.pb.gov.br.
Ce.tidãô êmitidâ itâmente êm 1Í103/2016 16:15:39
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0s 138559/ooo1-04
Razão Socia!: ARco vÉRDE coMERClo E sÉRvtcos LTDA ME

Nome Fantasia:ARco VERDE coMERcro
Endereço: AV MIGUEL COUTO 251 SALA 804 / CENTRO / JOAO PESSOA /

PB / 58010-770

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuiçôes e/ou encârgos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/20t6 a 26/03/2076

Certiftcação Número: 2016022602013291181190

Informação obtida em 11/03/2016, às 16:08:10.

A utilízação dêstê Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à veríficação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

--,

i A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
l, Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
I data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
I Ferante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NO]NE: ARCO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA -
(MÀTRIZ E FILIAIS) CNPJ:

Certidão n" | 25541403 / 2016
Expedição: L4/03/201,6, às 07:52 :51
Validade: 09/09/20L6 - 180 (cento e oit.enta)
de sua expedição.

EPP

05.138.559/0001-04

dias, contados da data

Certifica-se que ÀRCo VERDE CoMERCTO E SERVICOS LTDÀ - EPP
(MÀTRIZ E FILIÀIS) , inscrito (a) no CNP.I sob o n"

0 5 . 13 8 . 5 5 9 / o o o 1 - o 4 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi-stas.
Certidão emitida com base no art - 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado páta l.i n" L2.44o, de 7 de julho de 2a71 , e

na ResoluÇão Administrativa n' l47a/2all do Tribunal" Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do TrabáIhô e esLão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição-
IIo caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f ilj-ais.
À aceitaÇãÕ desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: / /www . tst . jus .br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀITTE

Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esLabelecidas em senLença condenatória Lransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r.ecolhimentos previdenc iários, a honorários, a custas ' a

emo_IumênLos ou a recolhimentos determinados em lei,' ou decÔrrentes
de execução de acordos firmados perante o

Trabalhô ou Comissão de Conciliação Prévia
Minist.ério Público do

lI;
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PODER JUDICÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DA PARAíBA

TELEJUDICIARIO - CENTRAL OE CENTIOOES
FONE: (83)3621-1581

N.: 1603í4000838-73
PAG: 1

1410312016,09h38min

cERrDÃO DE D|STRIBUtçÃO
FALÊNCA/RECUPERAçÃO JU DtCtAL E

CoNCoRDATA/RECU PERAçÃO EXTRAJ U DTCIAL

CERTIFICO QUE, EM PESOUTSA REALTZADA NOS REGTSTROS DE DtSTRtBUtÇÃO DE FETTOS
ATIVOS NOS CARTÓRIOS COMUNS E/OU ESPECIALIZADOS, ANTERIORES A DATA DE
1410312016, EM TODAS AS COMARCAS DO ESTADO, QUE NADA CONSTA CONTRA:

ARCO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA. EPP
GNPJ: 05.í 38.559/000í -04

w
í- Esta certidáo Íoi expedida gratuitamênte, através da internst, com base na Resoluçâ o n' 1712010, da Presidência do
TJPB.
2- O no do documento constante nesta certidâo foi inÍormado pelo próprio solicitante.Sua autenticidade deverá ser
conferida pelo intêÍessado confrotando com o documento original (ex: Cartão do CNPJ).
3- Esta Certidão não têrá validade para fins de lnstrução de Processos Judiciais.
4- A pesquisa é restrita aos dados foÍnecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de Íormã
diversa.
5- Ficam excluídos desta certidão os processos no âmbito do Processo Judicial Elêtrônico - PJE.

Ate nçâo
A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada pêla instituição quê a solicitou, caso entenda necessário
no endereço http://www.tipb.jus.br por um prazo máximo de 90 dias.

JOÃO PESSOA, 14 DE MARÇO DE 2016

ENDEREÇO:
Praça Venâncio Neiva, S/N, CentÍo, João Pessoa - PB
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§êcíeroíio de DêsênvolvimerÍo Sociol

E

&,

AIESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ARCO VERDE COMERCIO E

SERVIçOS LTDA, CNPI no 05.138.559/0004-04, localizada a Rua Miguel Couto, 251 -
sala 804, através de procedlmento licitatório, onde o mesmo forneceu os seguintes

prod utos:

50

Declaramos ainda que até a presente data não existem em nossos arquivos nada

que venha a desabonar sua integridade, tendo sempre nos atendido dentro dos prazos e

condições estabelecidas'

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente ATESTADO'

Adai An reto
Diretor Ad m ln istrat ivoeFinanceiro-SEDES

UNIDADEUANTIDADÉ
UND100 0

CARTUCHO HP 60 PRETO REF CC644WLUND1000

TONER HP 85 AUND200
TONER LEXMARK T65OH 111UND200

TONER XEROX PHASER 3428100

TONER LEXMARK Í632 12A7462UND200

TONER SAÍ\4SUNG MLT 2O5E ML3710UND

TONER HP 1025 CE3t0/377/312/313200

TONER XEROX WORKCENTRE 4118UND50

TONER LEXIVIARK T654UND200

TONER HP O5AUND100

TONER HP r4ts c:3tol3tt/312/373UND200

TONER LEXIYARK T64O18XLUND

UND200

TONER HP 38A Q13384UND100

TONER HP l2l5 C8547/725UND200

TONER RICOH PS 3 51OSFUND100

Mat. 77 .432-5

(

.rY,

ESPECIFICAÇÃO

CARTUCHO HP 60 COLOR REF CC644WL

UND

100

UND

TONER SAMSUNG 2165 D 101

loão Pessoa, 28 de agosto de 2014. 
^

{

@-



DECLARAÇÃO

A empresa ARCO VERDE COtvtÉRCtO E SERVIçOS LTDA -EPP,

estabelecida na Rua Miguel Couto, 251, Sala 804, CEP: 58.010-770,

Centro, João Pessoa - PB, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o ne

05.138.559/0001-04, vem respeitosamente declarar para os devidos fins e

direitos que está enquadrada na condição de EMPRESA DE PEQUENO

PORTE- EPP e assim como também declara que é optante pelo SIMPLES

NACIONAt.

João Pessoa - PB., 11 de Março de 2016

GITMAR SOBREIRA DE OTIVEIRA

Sócio Administra

854 2

), I$
\Íls

c1 "i51.5

Rua Ester Borges Bastos, 632, Cep: 58015-270, Jaguaribe, João Pessoa-PB -Fone: 3O?L-7628

CNPJ: 21.170.39510001-40 - Inscrição Municipal ne 1244434 - CRC-PB 000415

Resp. lsaias Luiz dos Santos CRC - PB n9 5002
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARAíBA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL OE CONTABILIDADE - PARAÍBA certiÍica que o(a)
profissional identificado(a) no p[esente documento enoontra-se em situação regular.

IDENTIFICA Ão oo REGISTRO

A presente cgnrtoÃo náo quita nem invalida qrtaisquer débitos ou inÍra@es que

posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o reÍerido registro'

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: JOÃO PESSOA, 14.03.2016 as 09:37:07.

Válido até: 31.03.2016.
Código de Controle: 128467. ;

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB

NOME.................
REGISTRO..........
CATEGORtA........

ISAIAS LUIZ DOS SANTOS
PB{0s002/o6
CONTADOR

854.576.554-15CPF...
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EsrÀDo DÀ PÀxÀÍBÀ
cÂuan-a. mmrcrpar, DE !ÍaITANGUApE

cofissÀo PERMANENTE DE LrcrrÀÇÃo

CERTTI.TC]ADO DE INSCRTçÀO DE FORTTECEDORES E PRESTÀDORES DE SERVXçOS

NúMERo DE rNscRtÇÁo
í6.867.1!8/0001-51

NOÍ!1E

InÍomix Come.cial de lnfoímátlca Ltda

LOGRÁOOURO

Rua Ro3a Cruz
NúÍ\,tERo
491

CEP

607't2-115
BA]RRO

Jardim CeaIênse
MUNIC

Fortalfza CE

COiIPLEI'TENTO rNscRrÇÃo ESTADUAL

06.6í7.9696

OB.IETIVO

cÉNERos aLt ENTÍcros E fATERtAts DE Ltf,pÉza
UVRÂRIA E PAPELARIA

EMISSÁO

07t0312016

c D]O LEITE LHO
Presidêntê da Comissão

60 dias
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional

CERTIDÃoNEGATIVADEDEBIToSRELATIVoS-AoSTRIBUToSFEDERAISEADíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: INFOMIX COMERCIAL DE INFpRMATICA EIRELI - ME

C NPJ: 16.867.1 1 8/0001 -51

RessalvadoodireltodeaFazendaNacionalcobrareinscreverquaisquerdíV-idâsderesponsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é cerlificado que nào constam

oendências em seu nome, |."r.iiuã, lrJoitos trioutarios administrados pela secretaria da Receita

É!-,.1!-7;ru; e',á.il-inrÉ)i ; iil;;";;-ôiuiãà ntiu" da união junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

EstacertidáoéVálidaparaoestabelecimentomatrizesuasfiliaise,nocasode-entefederativo,paía
toclos os órgãos e fundos púdi;;;;; administraçáo direta a.ele vinculados. Refere-se à situaÇão do

sujeito passivo no âmbito d, RH; ";;;êÉú-à 
ãurung" inclusive as contribuições sociais prêvistas

nas alÍneas 'a' a'd' do parágra{o único do ad '1'1 da Lei ne8212' de 24 de Julho de 1991'

A aceilação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet' nos

"nJ"àço. 
.nttp,l/www.receita.fazenda gov bP ou <http://www pgfn fazenda gov ba'

CeftidãoemitidagratuitamentecombasenaPodariaConjuntaRFB/PGFNn91.751'de0211012014'
Értüãr" r'àís,"r 2 do dla o3to1t2o16 <hora e data de Brasília>'

Válida até 011O712016.
àãil;; àontrole da certidão: D4E1'03D9 E33D'26C2

óuárã*r. rasura ou emenda invalidará este documenlo'

ô

1i1

0
s
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GOVERNO DO ESTADO DO CÉARÁ SECRETARIA DA FAZENDA q
ÁNE N

CPL.o

aai02t2a16 o(
tJl

o

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa No 13 dê O2l03/2OOl

rt:-7O-ln

o.

IDENTIFICAçÃO DO(A) REQUERENTE I

Inscrição Estadual:

06.6t7.969-6

CNPJ / CPF:

16.867.118/0001-51

RAZAO SOCIAL:

INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda
venham a ser aPuradas, certifico,
do Cadastro de InadimPlentes da
se nada existir em nome do(a) re
data e horário, e, Para constar, foi

Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que

nara fins de direito, que revendo os registros
iazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-
querente acima identificado(a) até a presente
emitida esta certidão.

§MITIIIA 1/IA In'NTEt?t\iET §M üS/02/ 16 A§ 16:§9:22
vÁLrDA ATÉoa/04/2oL6

A âutenticidãdê deste documento deverá ser comprovada via Interneto mo

endereço www'sefaz' ce'gov' br

íile//CJUSeTS/À,4lxDocLrments/lnÍomix%20%202016/documenlos%202016/certid%C3%Bses/CND%2oESTADUAL%200&04.2016,htm1

ri1

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARA

Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

. No 201600750464

w---



17 tA9l2A15
ANEFtc {

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
l, rcHA D! TNSCIUÇÀO DO CONTRttsUI\ I r1

RAZÀO SO.IA I

INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME

riNDt:R L:ÇO COI\'|PLETO

R ROSA CRUZ , OO49 I
Compl.: Bairro:JARDIM CEARENSE CEp:60712 I I 5
Cidadc: FORTALEZ A rJF :CE Distriro: FORTALEZA

CNP.J

r 6.867.I l8/0001 -51

D. óRCÀo LocAL

201.0300-4

DESCRIÇÀO UNIDADE AUXILIAR

C,G,F. ESTAT}ELECIMENTO VINCULADO

############

REGIME DE RECOLHIMENTO

MICROEMPRESA

NATT]R ÉZA JURÍDICA

(
o

C,N, A F,. PR INCIPAL

rl7-i I20l

ar N.A.tr. t,R I\ClpÀL(AIt R tíAD^ÇÀO/FISCALIZAÇÀO)

475 120 r

C,N,^,Í:. S ECUNDÁRIO

###########

C. N,A,E, S ECUNDAR IO 2

##ti#########

EMITTDA VIA ÍNTERNET EM D /A912015 ÀS A7fl2149
A autenticidade deste documento dêrrerá ser comprovadâ via rntêrnet, ns endereço

http:/ /www, sêfaz. ce. gov. br

06.617969-

C,G F

. CPL

o
o

htlp:/,vww.sefaz.ce.gov br/content/aplicacao/internevservicos_onltne/Íiclapíic/FlC.asp 111

FIC

I
\
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Prefeitura Municipal de Fortaleza
Secretaria de Finanças ' SÉFlN

CERTIDÂO IIEGÀTIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS I'IU}tICIPÀiS

certidão no.: 2016/ 36Í53

CPf/CNP}

C(,ntribuinte

Errdereço

Tlpo lmóvel:

Inscrlção de ISS:

Inscrição de IPTU:

L0Çalizô(ão Cartográfica:

Testa(ia Píincipal (m):

Área do Terreno (m '):

Área Edificada (m'):

]6E67r14/0001-r1

I TOI.IIX COIIÉRCIAL DÉ I}IFOR}IATICÂ ÊIRELÍ IIE

RU RoS^ CRUZ 491.

JÀROIII CÊIREIGE

tbo Rãsid.Íiciàl
2?5424 0

256132 I
43 0054 0324 000r

7.00

269 -50

329.01

aeÍtiíiíâmo§, t)âra os devidoç r:ns, que o(.) râquÔr.nt.IÍIx.*xIxtl*t:IxItttIx ãci mã quollficado(à) ê5tá quite coi os trib

utos irsicipâis stâ à prâslntâ d3tâirrrrr, re;sslvado porém, à sêcretària de Finànçôr,.âso s€ <cnstalê tuturanrêtte 3

lei,rimdedeiE.JUalquertributôquevenhêôgíavarePé'3o.ouoi'ov.l,odiíeitodecobÍaroÍlÉbltoilJfôrinndâlcqi5.r!ão

Fortalezê, 2 d. Í.vãr'iro d' 201ó (16:Ur05)

airtid5. expêdidê 9ràtuitômente conr bêsê na IN SEFI N n'' Ô3, de O8 dê oltubro de 20Ô3

Á aLrtenl:cidade desta Cêriidão dev€rá set confirrnaoa nô págrna do SEFIÍl Online

Vdl,dade: 9O d'as.

CERTIDÃo EMlrlDA pELo slsrEMÂ SEFIN

htipílwww.sêfin.foÍtaleza'ce-gov. br

'l
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14i03/2016 hltps //www.sifge.caixa.gov.br/Em píesa/CríCíí/Fgec FSlrn prim irPapel.asp?VARPessoat\, atriz= 19984416&VARPessoa= 1998441

#A§à,^â
Ccrtilicado dc ltcgularidade do FG'I'S - CRF

Inscrição: 16867118/ooo 1-s 1

Râzão Socia]: INFON4IX COMERCIAL DE INFORMATICÂ LTDA ME

Nome Fa ntasia:INFOMIX
Endereco: R ROSA CRUZ 491 / IARDIN1 CEARENSE / FORÍ ALEZA / cE /- 

60 712 - 115

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos rêferentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 281O212076 a 28/03/2076

Certificação Número: 2016022808004097810693

InformaÇão obtida em 14/03/2016, às 07'.28:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstÔs em

condicionãda à verificação de autenticidade no site da

www, ca i xa, gov 
' 
br

Lei está
Ca ixa :

íé6FL:

oPc L

c
o

^{a
o

llllÊs://w w.,v sií..]e.calxâ.gov,Ú/Empresâ/C rficrflFgecFSlm prim irFapel.asp?VAR Pessoa[,4 âtriz= 19984416&VAR Pessoê= 1e084416&VARUÊcÉ&VARlns 1l
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a
,Ú

(_

ot
]

F

.: r_ liij. r.: ,liritl., r.:r..-:,
iii:ltl,l..1 .-,a :t fi.i:1.'1.:ia

CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS TR,ABALHISTÀS

NoMC: INEOMIX COMERCIAL DE INEORMATICA ETRELI _ ME

FILIAIS)
il l.l?.1 : 16.867.118/0001-51
i..rr-idão n" : 215804082/ 2015

E.<pedicão: 2.6 ii2 /2015, às 1l-:.22:46
,ialrdar:le: 22/A6/2a76 - 180 (centci e Ôir-enta) dias'

de sua expediÇão.

INFORMAÇÃO IMPORTÀNTE

Certrfica-se que INFOMIX COMERCIÀL DE INFORMÀTICA EIRELI - ME

EILIÀIs), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 16'86?'118/0001-51'

i.o Banco Nacional- de Devedores Trabalhlstas '

Certidão emrtida com base no art ' 642-A da ConsolidaÇão das T'eis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" f2'440' de 7 rle juLho de 2011' e

na Resolução Administrutit'u r" 141 A/2017 do Tribunal Superior do

1'r:balho, de 24 de agostÕ de 2011'

ir: rf ados constantes desta Certioão são de responsabrl idacie lr's

'1'ri-l:unais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) riias

: - io 's , dar.. clo - Lr- 'xP'oi c o'

Nc caso rle pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relacão

a Locios os seus estàbelecimenlos' agéncias ou filiars'

À a.eitaaão desta 
-<:"ttiAao 

condicrona-se à verificaçãc de sua

.r,.1 l c n t ]- c i d a d e no portal clo TribunaL Superior do Traba],ho na

lnt:ernet (http: //wvr"t'tst' jus 'br)
Certidão emitida gratuitamente '

DÕ Banco Nacional de Devedore
r a.esshrias à- lcienl'lf ic'-:rÇão Cas p

Ientês Perante a Justiça do

ecidas em senlenÇa condenató

s T rabalhi stas cons tam os dadcs

e3soas natura l s Ê IlL 'icrl ':as
Trabalhô quanto às obrrEacÕes

ria transitada em julgado ou em

i nc iu s ir,'e no collcernÊlr-e ãÔ-:

i nadimP
e stabe I
a lordo s j udiciais trabalh 1

:e co lhimento s P rev i de'n c 1ár i o s '
.:rroiumen]-os ou a recolhimentos det
-l- .xec.1Ção de acordos frrmados p

Trabalho ôu Comissão de Conciliaç

a honorários, a 'Lls*'as' '1

; ou decorrentes
ério PúbIico do

stas /

erminados em leí
erante o Mi
ão Prévia.

, . : :i::r i rr-,.:ria:.r -,r:ral::-'-L:'i'

nÍst

lt

I
T



INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME
RUA: ROSA CRUZ, 491 - IARDIM CEARENSE - 60 712 115 - FORTALEZA - CE'

CNP]: 16.867 118/0001 51 INSC ESTADUAL: 06 617969-6

Joáo Pessoa, 14 de MarÇo dê 20tr 6

iRiÇCS I'a0t-i03/2016
I-]E I,1ÀliANGUÀPÉ

IiEF. : TOMADÀ DE

CÂI,{ARA MUN lCI PÀL

?ROPONENTE: INEOMIX COMERCIAL DE INEORMÁTICÀ EIRELI

CNP,I: 16 . I6I .11L/0001,51

DECI-ÀRÀ PARA OS DEVIDOS EINS QUE:

C prcPonente acima qualificad
I álrsufas do respe vo inst rume

.I r g.l Vasconcefos
R/].1 1693 SSPB
.,lr' 2i)6. lir-. 514 ÍlU

:1.!r es entaa l-e

ME

fato inpeditivo no quê diz rêspeíto

. -r - -,EaI l!R,a,aÀc .le curlprira.en:a .lc .lÍsirostc no Ar! 1" Incis' IxIIll' da 
'E

' o ., j

0 irrcfcnente aciri1a quaLificado, sob penas 'la Lei e em acatamento ao dispost'

no.l.t. lo inciso xxxrrr al-it""itt'içao Eederal' Lel 9 854' de 2l de outub'c

.le ',.t.::1, .le.1ar.r não o"..ui. ã-ã' quacrc de pessoal' f"rncionários r'erÔres 'lc
d!,;1.-t t,a alir!:i em trabalhc not!rl-ro, insalribre cu pe'iEcso e nerL úe'oLes 

']e
li:.=:::e,s àrLcs, arl qra-q'rer trabaihc; po'lenlc Êxlsli' meno'es 'le 

quar-o':' a'L'r:

:,. ,:r.rr'll cac de ap:e Ciz ne Íorma d'i LegisleÇão t"iEerLfe'

air: f.ir:re .rr.igê1.14 corlti'a na L'a g'666/93' ArL 32' §2o' o proocnen:e ac rril

,rrril1t .:Li:I.i, 1'.railnra nào l'-'"r:' .1ta a presente dal-a' f a__c ir'ped-l-i1rc :-o 1ü:

.l-: TesIrÊi:o a. habi' itaÇã11/parLlcip'rÇãc 1a- 
prese;1!e lic:Ltei.]ào' n'-' s'l

rrr'i',:rtranli. .r.L .""tt"""J]' ã etiaac i-'llimentar' es'à1d! :::l-t ..:-
iir,,J.]loliea:iar-1c de irr'rmal' oc'irrêf ies p'si:er1.,l:"s Pessalia' arnca'

:."í ret'ci;: pen;,ljitadl à" 
-- 

trottl-l:"f i" 'le 
i':Lcneiaôce n' ân^br-'c ..]l

.or".rrr.a."ã"'i.""."i, i.a.ar.i, rqrr,,icipar ou do Drstrito Fe'leraf ' arcâirdc

.i...' .. ..i"'i.," lnente pela presente afirnaÇãc'

i ê .ê. êl iô

p.: - i r:-gagão ILa _ lciLacãc '

-1 . il - !I!CLA!.ACÃO de slbrieter se a

'r I i I ê : lana-1enr-e l:lst rur'renro ccn?ccaiór ic'
condiÇões dotodas as cIáusulas e

. .lê.rlara ter ccnhecinentc e aceitar
ittar cairccatarlo e sibnerer'-s'o as

todas as
condi Ções

ãru75
o

o

o

N E

q

(
o
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INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME

RUA: ROSA CRUZ, 491 - JARDIM CEARENSE - 60 712 115 - FORTALEZA - CE'

CNPJ: 16.867.118/0001 51 INSC ESTADUAL: 06 617969-6

PROPONENTE: INFOMIX COMERCIAL DE INEORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 16.86?.118/0001.51 .

DECLÀRÂ PARÀ OS DEVIDOS EINS OUÉ

MF]

11

o proponerrte acima qualifLcaclÔ' declâra' na forma do disposto no Art' 43' llI'

da i,êi 8.666/93, aceitat ;*;;:";;;ã; divulgado pêla comissào, que analisou a

documentacão preLiminar oo 
_ 

p."".""o ern ápi.grafe, efetuada nos termos do

rcs..ectivo instrumento ...,"""Jt-Jtãt-- ' 
-ãetistí"ao' 

- 
assi*' expressamentê de

l,rlar".t'"t,ra"-tt".liã"- a" ttc""" pt""itto aa regislaÇão vigente' bêm cor ai)

i,r ,:,r ccr:r!:spcncen:e e corlcordar'do' pcrtar'to' con o -prosseguir'entJ 
c! certamê'

Dccrare ai,da que, e'n h"';;;;-';";"átiência ae, n:11:"t isuafdade de vafores

entre sua proposta e a dos dêmais licitantes ê êpós observado o dispÔsto no

Arr. 3o, S 2", da '-ui A.aàetgZ, fica ar.rtorizado a realizaÇão d" ""i::l-t^^li:i
deflnicão da respectiva "rut"iiic:uçao' 1ão tu"d:-,-1:t"ssário a sua convocaÇao

para o corresponciente ato p'lOfi(:o' cÔnforne prêvisto no Alt' 44' S 2" do

p1ôÍna Ie al

rge Dou
7693 SSP

ftê
o
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ESTADO DO CEÂRÁ
PODER JUDICIÁRTO

COM ARCA DE FORTAI,IZA
DEPARTAMENTO DB ATIVIDÀDES JUDICIAIS

SÊ('ÃO DF CRRTIDÔF,S

NÃO E VÁLIDA PARA TNSTRUÇÁO PROCT]SSI-]AL

('H,nTlFICO. em virtude da faculdade que me é conferida por lei e a rcquerimento

!,,ilsirll; t(lo nit Sislemli lnlortnatizado ào Serviqo de Distribuiçiro desta Clornarca

:r,,i,r I):rssi!o ,1,,, p"u"uaan'-tl" n"'ut"'u cível' em trâmite' distribuídos aos 'Jtt

l,.rrr 1: r . s:rr c l'llôllr':il .f, Cn"t" tle Fortalcza' nos úliimos DliZ antrs' ve rilitluci

rrr:irL, ile tNlroMtx coMúclAL DE INFORMATICÀ EII{ELI - ME, insc

Certidão N' 712734

da pa e interessada. quc

. em relà§io aos Polos
izos de llecu pu'rtçrto ri''

N DÀ C{)N s f rli , crll

rito{â) nü C§l'.! sob n"

l6.li67.l ltt/0001-51.

( trI{1-IFlCo
.ltrl)!í'l \1..

1,,i.,1t,,

. aiüda, que lgÚgnlg ,ução de I'ALÊNCIA' CONCORDATA' RE(l]l'ERÀ('Ã()

RIicIlpER.{ÇÃo EXTtiAJiórõi..rr-' t"; promovicla rlumnrc o mencionado pcrírrlr' ..trr

Lltll, I c !]te StlFl ít

(lER'I lFl(lO, finalmente, que esta ce

râsuras ou emendas,

rtidiio só é válida Por 30 (trin

com assinatura do(a) Agento
ta) dias, a contaÍ da data de sua

Público resPonsável e Selo de

crlllSS:10, sem

.\ u tcn ticitlatlc

\, 1 ,.:.. ,, . i .l :,'

r - r :,i1rir ( llii{idit ctr 291{})llii lír, às l5r'l5h'

t\\

Í,eso u isa p\o ssual fetuada Por
oso - 4383

Responsave

ÉDILB E

iutidica lllünciir ÍlclLnl lvir

à

\\

{
i

ScLo DigitaL
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. CPL .oREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRrMErRo REGtsrRo ctvlL DE NAóõiMÉNTó É óetros-e+ntvarlvo DE cASAMENToS
''-t-r.neàãiçóeíiiÚi-elÀs oa coMARcA DE roÃo PEssoA

Av. Epitácro Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00' João Pessoa PB

Tel : (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

htto:i /www azevedobastos not br

E-mail: cartorioPazevedobastos not'br

CERTIDÃO OE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti' OÍicial do Primeiro Registro Civil d€ Nascimentos e

obrtos e Privatrvo de Casamento'sl Ini;tdÉ;t e Tutelas com atrihrricão de autenticar e

r.,,onh^cer firmas da comarca iã i"à"Êáttá' capital do Estado dà Paraíba em virtude etc

Certifrca côm base na Lei 8935/94 - art To - inc V' que-o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fiel do original quê me Íoi 
"pr"'"ntual'" 

n"ste ato conflrmo sua autenticidade através do Código

\

de Controle e Autenticação abaixo

O referido é verdade, dou fé'

ri:,ie oücurrrerrlo Íoi erlritido em 01/03/20'16 às 15:31:10 (hora de BrasÍlia)

CHAVE DIGITAL

0o0o 5b 1 d734íd94Í057 rZOOgr"OU"OSoOZrSdZOgg3 ãsgzgg+ozo"asms t 
"t 

to600681 dcf6946f 81 4cco33a5ac

61Íee2557 91 1 c1 bÍ75c2b643afb4ecbfc 8ec21 295c62c780ebd52a 9bcgd93692c09'1 B

/r Lh.rve drqrlal acintà. garante que estê docunrento íoi gerado para INFON'4lX co

,n,i"ãàvíiiõa. iioÀ lurr 
" "*iú-"1"uet 

do site docartório Azevêdo Bastos

"'i-;;r;;;;J"ài .n"'so'Ad 1' e r0' § 1" da MP 2200/01

À/ERCIAL DE
. de acordo conr

Esta certidão têm a sua validade até: 01/03/2017 às 14:01:52 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle dâ Certidão: 4955ô3

Código de Controle da Autenticação:

203801 031 61401 300828'1

a aulenlrcidade desta certidao.poderá ser confrrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

't'"u"'-Jo 
titã' nttp:i /www'azevedobastos not br

§
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AteÍamo§ I que porsà intêrêrs.r que . Gmpresô &río§h Crru.Gt t .t tntô.lnaria Ek l! M! . SfrUAm lllÂ
,Â iGÂ e*Ul ld&r, fÀtsRD tÀtDtr CEÁi!t*ê, Cn?j: lôl§r.$8rüOt{1, C* 60.?12.r§ , ê

ôós fomece! inarêdâit cômo Mstodâis dê descaítáveis, Limpezê, Hoiene, Cozinha e Escritório
relêrenle coNÍRÂIo ot toRNEoMENTo N.0312016-iCp ite')s§oticirado abâ;xo dêscrir.inado

RUA: GE^.ERAT ONOTRA. i,, . yoVDLtsÍ - *,; ;,;; -"'HiíI,
FO\L/FÂX: 0E5 - t0l-.,trt5 - EyatL.rcptickâ6€8m!it.com

Âgua SaniÉria de 1 L;tÍo
Aaido mudêtiêô 100o,l1r
Clesiníetaite de 1 Litro n
oêlergenle dê 500rnl
DÀsodorizador Spray
Copo o.laaÍtavêi dê 200 Í
Vâssoure de Pêb dô 30c*n
§àco de Lko Pl€to 100 Utos pct./100
Pepel Hqénh. pct d4 rotos 30m
PapelToalhã 21,5?2,5cm pd o2rotos
Lwa Latex Temanho p.m.g
Papellú cx '10 Resmas
Cârtolinâ Corê§ Vaíadãs
Pâpel80kg 8rêncó pct c/200 iojha.
Can6tr E6aÍlb Grô+§â âzuíprqtargrm
TêciJo TNT coÍes vBdrdr§
Lápb Prêto .r 1{4
Past ÂZ
ClitrB blnánhos 0/0 2/0
Frla Gomac,a 38x50

A mesma eprê6ealou dêsampenho sali§tâtóío no cuínpflmenlo de bdas as êrrgências
cêntrêr!êis ostabeleaira§, no que diz a rBpeito da êntrêga, quêtidâdê .to§ produtos áctmâ
rclacíonecÍoô Náo havêndo nenhún motivo quê dênorc a imegêrn da emprgsâ acima citâda .

. CPL.

2
3

5
6
7
I
9
10
11

12
13
'14

í6
1l
18
19
20

FORT^I-E2A(CE) )2 DE FEVEREIRO DE 201ó

RG: X. arl2iÍ6'ntx! l5r.c
crí: rf !!ra.663.!a3{.

cód
sêlo oigila,

I

t
\t



N

. CPL. o

ÀNE

q
o
a
o

,r)

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'''- 
iúÍÊnorçoes E rurELAS DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BairrÔ dos Estados 58030-00' João Pessoa PB

Tel.: (83\ 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
Àttp://www.azevedobastos not br

E-mail: cartorio@azevedobastos not br

cERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO OtCttal

o Bet. Válber Azevêdo de Miranda cavalcânti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

óoitos e privativo de Casamentos, lnterdiÇões e Tutelas com atribuiÇáo de autenticar e 
,

reconhecer firmas da comarca áã"jàao Éà..ou capital do Estâdo da Paraíba, em virtude etc..

Certifica com base na Lei 8935/94 - art' 7" - inc V' que o(s) documentoís) em anexo é reprodução

íiel do original que me foi apresentaOà Ô neste ato.conÍrmo sua autenticidade através do CÓdigo

REPÚBLlcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

de Controle e Autenticação abaixo

O reÍerido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

9fe6bc05
72 f30ce5I be aBB 02 Ib2 9f9Ba7 e b03 64 5cdd40 2Í0Iff5 fBca8e 2b3ad7Í2 6f094 5d 347 Íd00 00 b5 e5a707 30e425 b1 5c 35c4B465BBc2cbC c2fcSe34 aÍb4c25 6bc bÍ723 55 I7a aa I

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para INFOIT'4|X COMERCIAL DE

INFORIVATICA LTDA - l\'4E 
" "*io" 

ãtt*át àá t't" oJc"'to'io Azevêdo Bastos' de acordo com

;iüj;;.;;Ãt em visor nrt 1" e 10" § 1" da I\'4P 2200t01'

Esta certidão tem a sua validade aÍéi 161021?]017 às 11:05:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 488749

Código de Controle da Autenticação:

20381602161',1021 00500-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoâ e a qualquer momento

atraves dã site: httpJ/www azevedobastos'not br

x&p
ersâ[^>â

tr.' 8" ,.o)

EStedocumentofoiemitidoeml6to2t2ol6às12'2139(horadeBraSília).

§



Slstetnà NdçterIór us ^car"rv
SECRETARIA DÊ COMERCIO E SERVIÇOS

OEPARTAMÉNTO NACIONAL DE RÉGISTR o Do coMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL OO ESÍADO OO CÉARA

GERTIDÃO SIMPLIFICADA PáqiNA:

CerlificaÍnôs que as informaçõês âbaixo con"t"t do" ao"'*untÔs atquivados nêstâ J§ntã CÔmêÍcial o sáo

nã .latâ da sua exPediçáo'

Nôme EmPrêsatial
i*ió*liéorne*ctoL DE rNFoRMArlcA EIRELT' i/lE

*l ]*r".rrnr"", elapnesl lxolvlouAl DE RÉsPoNSABILIDADE LToA

NúmeÍo de ldentiíicação do Registro de CNPJ

Empresas - NIRÊ (Sede)

23 6 0005947'1 16'86? 11810001'51

PALCOS, ILUMINAÇAO, SOM, TELOES' ÉqUIPAMÉNTOS PARA-

;â^-;;si. iã;ü1;i, àrunerÀos ouIMrcos' GRuPo GÉRADoR

vigente§

Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo
1AlA9l20a2

Data de loicio
de Atividade

1410912017

' ComDlemento' Bairro'Distito' Municipio' UF CEP)
Endêrêco Completo (LogÍadouro' No e

1ff';&ftíú;,;ijr, '.rnnotra ceanensÉ' ronrrrrza cE' 60 712'115

*i'*::""'mn"^*=*'*"Tj*#1ffi,i$ffi#ffíi{t'*§"iffffi 

",",

iprnrlHos e eoulPAMÉNTos PAF

iprneluos E EoulPAMÉNTos PAF

ipanerrios DE MEolÇAo PÉsAGE

APARELHOS DE RÉFRIGÉRÀçAO ' C

APARELHOS, EQUIPAMENTOS Ê MA

rprnelHos e eoulPAMENÍOS DE

ASSISTÉNCIA TECNICA;
ÀLGEMAS . COMERCIOi
lãiJãüEãos. rt,truoezrs eu ce'RÂu - coMERclo;
ãááeoounos tNDUsrRlAls - coMERclo;
ãaua.nls FRrGoRlFlcas ' coMERclo;
;ãüâô4. ;iÀõnôói, rrenas, aonRÁcBÁs - coMÊRcro;

COLCHOÊS . COMERCIO:
CORTADORES DE GRAMA - COMÉRCIO;

COSMETICOS . COMERCIO;
ÉOUIPAMÉNTOS' MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA INFORN]!ÂÍICA ' COMERCIO;

i::§im+;§:Xll§*im,"l,:Eiá,lJHiJ?:ÊJ,Htra,NÉMAE,.R.GRÂF,A-coMERc,o€s'RvrÇos;
iÀuàarÁl carrrco - coMERcro E sFRVlcoSi

;ãü;;í;;-;ó; ;úrrentnts pru seêuiuxçr oo ruarLHo-' coMÉRcro:

;;;;.;#;À;;Àôóms or senüiç-os ' t-tmÉezr' t-trctexe E coNSERVAÇaoi

TRANSPORTES DE CARGAS;
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS:
à;N-Àü;ôà-À;"MtNÉrnrrtvn,ecoromrcAEFrNÀNcErRÁ;
õãiióúr-rónrr e cuRsos NA ARÊÂ DA lNFoRMArlcA;

óóHsulronu oE evENÍos E sEMlNARlos:

PUBLICIDADE E JORNALISMO;
ipaaaLxo oe rrLÀaAcEM E iilcRoFlLMAGÉM;
ÚESENHO ÍECNICO;
íoãr,iôir,riniô óÉ ALrMENros, coNvENro E vArE &EFErÇÀo;

níõ-oE ôair EsPEcIALIZADA E NAo ÊsPÉclÂLlzÂDÀi

:[3H:t:J,lt??'.tfl:?L",o,. "o*o 'o'o 
coPrADoRÀs - coMERcro' LocAÇÀo' Âs§rsÍENcrA rECNrcA E

sERVlCos;
ÉãiiàIíi*to" t MATERTAIS PARA AcoMPANHAMENTo - coMERclo'

;;;i rôôãtrt-Ésraós - õouenc to É Asslsr E Nc rA r Ec N I cA ;

;G";;ããà; àaérors nor-rr'rrãá --cot"tencto e nssrsrENcrA rEcNlcA;

iàãiie"siiiãúírniÀts ' comeRcro E ASsrsrENcrA rEcNrcA; - . --
rNsrRUMENros E MArÉRrals MU;r;Â::õ'ü;Àóio' rssrsreucta recNrcA E ENsrNo;

iiióusrnrc oe LrrtclNlo§ ' coMÉRclo;
i-rvnlnta e pnpeleRla - coMERclo;
LrMPÉZÀ OÉ PlsclNAS - SERVIçOS;

iliSnãodõi eãu'"rnre*ros prn'a evEN"Íos coMo:
;;.";iêN;. Íõióós, caDErRÁs. MEsas, TaLHERES'

rerols. glnnqcls PARÂ CAMPING:

iriiiãiÁiôÊ ÉxieóteNre - coi'encto E sERvrÇos;

L: ô

ENA r
q

o (g
Fa

o
o o

có



ffi r*r***,sin***::*o 
couÉnc o

{:nntinuação CERTIDÂO slMPLlFlcADA Páqina:

Cêrlificamô§ quê as informaçóe§ abaixÔ conttam dos riocumentÔs arquivado§ ngsta Juntâ Comerciale §âo

nà dátâ da sua etPediçào'
Nômo EmoresaÍial
,*iouii ôo,',re"",oL oÉ INFORMAÍlcA ÉlRELl- ME

NaluÍeza Jurldica: ÉilPRESA INQIVIDUAL DE RÉSPoNsABlLloAoÉ LToA

Número dê ldentiÍicâção do Rêgist'o de , CNPJ

Empresas - NIRE (Sede)

216 0005947'1 16',967 ',',181000',1-5'1

MÔBILIARIO, MAOIJINAS Ê ÊQUIPAÍüENTOS PARÁ ESCRITORIO ' COMENClo E A§SISTENCIA TECNICAi

üXíiãiiiiãe iiêreNÉ E LrÀtPÊzÀ - côMÉRcro:

MÂDEIRAS EM GÉRÁL;
áàúÉnôro e senvrços oE cARPINTaRIA;
íiil-â'riinrõúÚLico - couencto r sÊRVrÇos;

uarÉnral oe cor'rsÍRUÇAo - coMFRclo:
iliiliiiii õi*õÃêicó,ôooNrouoãiàã É ureon'rrontl.t- - cotERcro;

MAeurNAs, MoroRa, a uon'"o" oããóõúí--comencto E-AsslsÍENclA rÉcNlcA;

MÂrÊRrAL ÉLErRlco ,ou ttt'*âi'iàõIãôíeãáiô' senvlços E AsslsrENClA rÉcNIcA;

úl'rEnnl lcnopEcúARlo - coMÊRclo;
üiiiiiiri lÉÀnrpnMENÍos EsPoRrrvos - coMÉRcro;

MAeurNAS, MoroRes e eoupa*Éi'iiãi itousrnnts - coue-nclo-E^ASslsrENclA;

iiioiãií. eàüiprireNÍos EScoLÀREs E DE REcREAçao - coMERcro;

MAÍERtAL €SCOLAR . COMERCIO;
MOroclcLETAS - COMERCIo;
üiiãÀÀrs pena ulMPEzÂ DE PlsclNAs - coMERclo;
õr'ôÀ e ner-o.loantA' cot'rERclo E sERvlÇos;
õârÉrõs oe rnre E DEcoRAçao - coÍúERclo;
PROMOCAO DE EVENTOS;
ppoouíos lonopEcuARlos - coirERclo;
;;iõ;riõã ariürêós, àroiocrcos e urBoRAroRt^rs - couERcro;
ooÀ.,, rros r cErERos ÁLltlENTtclos - coMERcloi
l"'ÊõÃõ i-rclJsonros prm vetcut-os ' coirÉRcto E sERVIÇos;

i,iiCÃíÉ ÉoúrprruENros PÀRA slNALlzÂçÂo - coi'É-Bclo E sERVIços;
pnôãuiós E RAÇoEs PARÀ sEMovENrÊs - coMERcloi
pixiuil oe pr-nórs. sERlcRÁFlA E ouÍRos - sERvlços;
pECAS pARÂ vEtculos lurouoio-nÉs, pNeus e glienns lNcLUslvÊ MoroclclETAS;

aoüprs. rrnoaueNros E cÂLÇADos ' coMERClo;
SERVIÇOS OE BUFFEÍ;
inaio'{Es e uaoutuÁs plu senvtços EsPEclAls - coMERclo;

LOCAÇAO E ASSISTÉNCIA TECNIcA:
iniruir'lteNro e xlBtLtlÂçÂo - ENslNo LocAL E ENstNo A DlsrANclA:

iâEinÁmimo e cunsos ÉÀne n ronmAçAo DE PESSoAL Êm GÊRÂL;

TÊCIDÔS " COMERCIO;
uiÉusriros oE claal, iaesa, eaNgo. coPA E coaNHÂ ' col'ERclo;
URNAS FUNERAIS - COMERCIO;
VEICULOS EM GERÂL . LOCAÇÂO;
ASSISTENCIA TECNICA É COMERCIO OE NOVO E USADOS;

ARTEFATOS OE CtMeXrO peal uió u coNSTRUÇÁO - FABRICAçAO E COiTERCIO.

MicroemPresa ou
EmpÍesa de Pequeno Porte

(Lei n" í 23/2006)

Admini§tíador
lricio do
Mandalo

Prâ2o dê OuraÇào

lncletêa,rinado

Capitál: R$ 80.000,00

{olÍENÍÀ MIL RÉAlS)

Câpital tntegÍalizâdo: R§
(orrÉNTA MIL REAIS)

80.000,00

Titúlâr
NomêICPF

ÍérmiÍlo do
Mândãto

§

20380202161117250151

' CôniLr. ôs .lrd

Data: 021021201 6 11:1
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Titular
Nonê/CPF

TARSO ÍEOFILO ÍEIXEIRÀ BESSÀ

575.712.363"{r4

§ontinuação CERTIDÃO §lMPLlrlÇABA Páqina:

Certiflcamôs que as irformr§ôe§ abaixo con§tam do§ docsmêtlto§ arquivadoÊ nesia Jllrlta com§rçial e §ão

OÊPAÉÍAMÊII ÍO NÀCIONÀL DE RÊGI§1RO DÕ coMÉReto
JUNTA COMERCIAL Do ÊsrÀDo Do cEÂRÁ

na datâ da sua expediqáo'
Itornê Éàptesarial
INFOMIX COMERCIAL DE II.IFORMATICÀ EIRÊLI- Ítl§

$IAtUí€ZA JUTídiCâ: ÊMPRE§Â tNDIViDUA.L DE RE§PONSÀ8ILIOÀDE LÍOA

I'lúmêro dê ldentiÍicação do Regist.o de ' CNPJ

emp{esâs - XIRE {§edê)

23 6 000594?-1 1ê.8§7.11810001-§1

Número: 23600i)§94?J

Ádmini§Jrâdq!'

§lm

Inlci6!o
Mandalo

18tmâ01?

Té.miôô do
Mândãlo

xxxxxxxxx)(

§ituaçã{)
RÉGI§TRÕ ÀTIVO

vigerte

Stât{i§
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Último Aíqrivamênto

Dâta: 0710812015

Ato: ALTERÂCAO

Evento {s)j TRÀl{SFORMAcAo

FÕRTÂLEZA - CE. 01 de íeveíeirÔ de 2016
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SECRETÀRIO'GE
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE ruNéõiúÉHTõ E OBITOS-EfRIVATIVO DE CASAMENTOS'
"-t-úÊÀóçoisírú-rÊr-es DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa' 1145 Bairro dos Estados 58030-00' João Pessoa PB

Tel : (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54A4
àttp:i/www azevedobastos not br

E-mail: cartorio@azevedobastos not br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

OBel.VálberAzevêdodeMirandaCavalcanti'OficialdoPrimeiroRegistroCivild'eNascimentose
Ob;tos e Privativo de Casamentosl it't"r.Oço"t e Tutelas com atrihuicão de autenticar e

reconhecer Ítrmas da comarca oã' 
jl'àãi;ã-ttá" cápital do Estado oà Paraiba' em virtude elc '

Certifica com base na Lei 8935/94 - art To - inc V' que o(s) documento(s) em anêxo é reproduÇão

Íiel do original que me Íot apresentaü'e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código

de Controle e Autentlcação abaixo

O reÍerido é verdade, dou fé'

Este documento Íoi emitido em 02t02t2016 às 16 2?:5? (hÔra de Brasília)'

o.

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para INFOI\'4IX COIVERC

tNFoRÍ\,lATlcA LTDA - lvE 
" ",iiol-ã"*á" 

ãá iit" oJc"'to'io. Azevêdo Bastos' de ac

]t""gl.l:çáàÍ"d-;ãi em ulsor Rrt 1'' e 10" § 1" da lvP 2200/01'

A autenticidade desta certidão poderá ser co
através do site: http

nfirmada por qualqueÍ pessoa e a qualquer momento

://www.azevedobâstos not br

§§p
§rjlÉil

Pr§§ksô6{ dê RsftiblicÊ

Uô{ús PrrIí*$Ã fa & ,.}Ú4 :'

fe6 ÍccbfcBec2

03 835ca94f3 b2a I B0e73 af925321b 075 75 2a7f3 ec 3bab 5eb05bc0 b64df2 96f04 757 Iídt)0 ll d 2lltl a2 bÍ68c20f99bdCC 5d2 23ec6 c09eÍb443ab65c2I7 c bí722 55B 6d I5

Esta certidão tem a sua valida de aléi Ozlo}tz}l7 às 11:17:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 483630

Código de Controle da Autenticação:

20380202161 1172501 51 -1 a 203802021 61 1 1 7250151'3
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PRoCURAçÃo PARTICULAR

Eu, LUCAS TEIXEIRA BE55A, CPF: 018.095.593-40, RG: 2004009022353 55P/CE, sócio da empresa :INFOMIX
COMERCIAL DE INTORMATICA LTDA - ME, CNPJ: 16.867.118/0001-51, a quem confere p&eres aos seus i

bastantes procuradores, o 5r. JoSÉ JoRGE DoUETTE5 vAscoNcELos, RG: 1.017.693 Esp/pg - cpr:
206.177 .514.00, brasileiro, casado e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, e/ou Sra. CLARA MOURA

DOUETTES, RG: 382.6884 SSP/PB CPF: 109.093.224.30, brasileira, solteira residente em João Pessoa - PB e/ou

sra. LÚcIA DE FÁnMA ALVES BARROS, RG: 37.869.4 SSP/PB - CPt: 206.147.644.91, brasileira, divorciada,

residente em João Pessoa - PB, para nos representar perante todas as repartições públicas federais, estaduais,

municipais, autarquias, fundaçÕes, ministérios, poderes judiciais, sistema Sesi, Sesc e Senai, Caixa Econômíca,

Receíta Federal, Banco do Brasil, podendo os mesmos participarem separadamente nos pregÕes presenciais e

eletrônicos e demais modalidades Iicitatórias, apresentar e assinar propostas de preços, assinar em conjunto

ou separadamente todas as declarações que os editais exigirem, DAR LANCE DE PREÇOS VERBAIS, negociar

preços com o pregoeiro, querer cadastro junto aos mencionados órgãos, assinar contrato, apresentar e retirar

amostras de produtos, impugnar editais, apresentar e assinar recursos ad ministrativos, junto ou

separadamente, podendo os mesmo substabelecerem os mesmos poderes á terceíros.

Fortaleza, 15 de Abril de 2015

MIX CO ERCIAL DE INFORIúATICA LTDA,IÚE

LUCAS TEIXEIRA BESSA

R6: N' 2004009022353 ssp-ce

CPFr N" 018.095.593-40

1

q

t
#rl

ORIGINAL
CONFOBM

INfOMIX COMER€IAL DE INFORMATICA tTOA.ME
RUA: ROSA CRUZ N' 491 CEP: 60.712-115 - JÂRDIM CEARENSE

CNPJN'16.857.118/0001-91CGF:06.6U.969-6'
tMÂlL: inÍomixcomer(ial.(e@gmail.com

FONE/FAX: (85) 3392-5165 (8s) 3l9z-5352 - TORTAIIzA - CtÂRÂ
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INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA

CONTRATO SOCIAL

pÉlo prêsente instrumento particuiar, FERNANDA VIEIRA DA SILVA. brasiteira, casada

cont coruunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliada a Rua Coronel

lúanuel Albano, no. 368, Jardim Cearense, CEP 60.711-465, Fortaleza Capital do Estado

do ceará, portadora da cédula de ldentidãde n", 02901435866 Detran/Ceará e CPF no

856,1 20.90'3-82, nagcida aos 30/05/1979, natural de Fortaleza capital do Estado do ceará.
e LUCAS TEIXEIRA BESSA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no cPF no,

018.09S.593-40, RG no. 2004009022353 SSPi Ceará e Carteira Nacional de Habilitação no.

11944221615 Detran/Cêará. natural de Fortalezâ Capital do Estado do Ceará, nascido ar-:'s

C,rio2i 1992, residente e domiciliado a Rua Francisco Glicério, no. 935 - Aplo 202i\,

Nlaraponga, CEP ô0.71'1-055, Fortaleza Capital do Estado do Ceará, resolvem consiiluir

tLnra Sociedade Limitada, sob condiçÕes e cláusulas a seguir

CLÁUSULA pRIMEIRA * A sociedade girará sob o nome comercial de "INFOMIX
coMERclAL DE INFqRMÁT1çA, LTDA", tendo sua sede, domicilio e Íoro iuridico á

Ciciade de Fortaleza Capital do Êstado do CeaÍá, na Rua Rosa Cruz, no. 491, 'iardint
Cearcnse, CEP 60.712-'115, Fortaleza Capilal do Estado do Ceará, para dirimir qualquer

assunio de interesse da soCiedade, abdicando a qualquer fórum pôr mais especial que

seja. A Sociedâde usará a expressão "INFOM|X" como nome de fantasia para o

estabelecimento

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá como Objeto Social as seguintes atividades
cconônricas:

a1.{o-qtoo Constru o de Ediíícios

43,13-4100 Locaçâo de Maquinas cle Terraplenagêm e Obras oe

Terra ena
43.99-1i01 Administração e Gerência rnenlo de Obras.

42.11-1tA1 Construçá o de Rodovias e Ferrovias

42.13-8lOO Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas.

Bljqqq00
42.99-5/99

Atividades Paisagísticas.
Constru o de Açudes

43.99-1103 Obras de Alvenaria.
43.30-4/99 Servi s de Reboco.

43.30-4103 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque

43.30-4t41 lmpermea biliz bras de Engenharia Civil

43,11-8101 DemoliÇáo de Edifícios e Outras Estruturas

43.11-8t02 Prepara o de Canteiro e Limpeza de Terreno

43.91-6/00 Obras de FundaçÕes

43.12-6{40 Pe rfura Ões e Sonda ens.

42.11-1!O2 Serviços de Sinalizaçâo com Pintura ern Rodovias e 
]

IAero ÍJt

.-:

tt
It- tos.

e
e

It/ontagem
lluminaçáo

e lnstalação de Sistemas
e Sinalizaçáo em Vias

de Edificios em Geral

e Equipantentos d

Publicas, PoÍlos

l
Pá9.0í/05

Coolrato Social
lnÍomix Comcrcial de lnlormática Ltda

43 29-11O4

Í

L
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43 30-4142 lnstalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e

Embutidos de Qua uer Material

71 .19-7141 Serv s de Carl rafia, To o9ra fia ê Gerdésir.

81.29-0/00 Capina o de Rua, Log radouro.

Armário

71,12-0t00 ServiÇos de Engenhar ia, Supervisão, Assistê,r;ia Técnica,
PeÍícia, Projetos eAssessoria, Vistoria, Fiscalizaçáo,

Plane amento de Obras

71 19-7103 Serviços de Desenh
En enharia,

71 .19-7104 Serviços de PerÍcia
Trabalho.

33.21-0l00 lnstala G Maquinas e E ul amentos lndustriaíso

78.20-sl00 Loca ão de Mão-de-obra TemPorária

38.'t '1-4100 Limpe za Publica Coleta de Lixo Urbano

78.10-8/00 Seleçã
17.32-2101 Alugue

rador, Exceto Andaimes

42.22-7tO1 Construção de Redes de Abaste
es Correlatas,

cimentos de ua, Coleta de

Es oto e Constru Exceto Obras de lrrigaçao

37.02-9100 Atividades Relacionadas a Esgo to. Exceto a Gestão

37 01-1/00 Gestão de Redes de Es oto

43.19-3/00 Obras de Bombeamento e Drenagent

Conglruglg !9 Olras-qe-arte Especiais

de Redes

l

42.21-9t03
95.21-5l00

43.22-31O1 lnstalaçÕes Hidráulicas, Sanitárias e de Gás

43.21-5!00 lnstalaçáo e Manuten o Elétrica-

42.21-9t02 ConstÍução .de EstâçÓes e Redes de Dislribuição de Energiâ

Elétrica
Manutenção de Redes de D isúibu o de Energia Eletrica

Reparação e Manutenção de Equipamentos letroeletrô nicos

de Uso Pessoal e Domestico

96.01-7l01 Lavanderias.

56 201141 Servi de Cozinha lndustrial.

33.11-2i00 Írr)anutençáo e Reparação de Tanques, Reservatórios Metáltcos

e Caldeiras. Exceto ara Veículos

23.30-3102 Fabrica ão de Arteíatos de Cimento PaÍa Uso na Construção

46.79-6/04 Comercio Atacadista de Artefatos de Cimento.

47.44-OlA5 Comercio Vare ista de Artefatos de Cimento

Comercio Atacadista de Cinrento.

47.51-2lOO Comércío vârêlista especializado de equiParnen tos e

stl
47.524tO4 ComéÍcio vare,ista especializado de equipamentos de te lefonia

e comunlc o

Comercio varej ista de arligos depapelaria.

47.53-9/00 Comeicio vareJista especializado de eletrod omesticos,

mentos de áudio e video ea arelhos de reí e(a ão

47 63-6/03 s para

rimentos de informátiqa,

,$Pá9 02i05
Coí1tíato Social

lnÍomix comerciâl de lnÍormáticê Llda-

j#J,r_

46.74-5tQO

47 61-0i03

47.57-1100

ut

nicaÇáo

,t\

lo
o

..\
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Relacionados à Aíquitetura e 
I

Relacionados à Segurança dol
I

de Maquinas e
de lvlão-de-obra.

para Construção sem !

42.12-01o0

I

It.-

:

I

Cornercio de bicicletas e triciclos: e acessórios.

- 
| 
Comércio

laparelhos
varejista especializado de peças

eletroeletrÓnicos PaÍa uso domestico, exceto

i

I

§

I
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47.56-3i00 Comércio vareiista especializado de instrumentos mus

âCESSÔTIOS

Comércio vare ista de equiparnentos e materiais eeportlvos.

Comérciô varêj ista de discos, CDs, DVns e.fitas

47 424lAC) Comércio varej ista de matÊrial elê

lcats
,t)

o

s

Valor R$
15.000 00

5.000,00

- cPt' o

-l

47.61 0l0l Comércio vareii§ta de livros^

47.61-0102 Çomércio varej ista de jornais e revietas.

18,1 3-0199 lmp ressáo de material pa ra uso escolãí.

r 18.21-1l00 Edi ediÇãô e impressáo de rodutos ía lcos.

1813-0/01 lmp ressáo de material pa ra uso publicitário

18.11-3102 lmpressão de ivros, revistas ê outras publicações eriódicas

58.23,Stü0 Edi o int rada à impressão de revistas

47.63-rii 01 Comércio va ista de brinq uedos e artigos rêcreativô§

46.47-UAz Comercio atacadisla de rvros, Jornajs e outras Publi

I

58.21-2100 EUI integrada à im ressãç de livros.

58.13-1/00 E

58 1 1-5/00 Edição de livros,
'I8.22-Bl00 §erviços de acabarnentos gráficos, encadernação e

lastifica o

1 8. I 1-3101 lmpressão de !ornais
5ô.12-3/00 Edi ão de jornais

58.22-1tAA Edição in radâ à impressáo de .iorna is.

18j21rcO lmp ressão de malerial de segurança

46.51-6/01 Comércio âtácadisla de equip amentos de informática.

46,6S-9i99 Comércio atacadista de maquinas e

escritóÍio.
equipamentos pata

46.47-8tQ1 Comercic átacadista de artl os de escritório e de Pa laria

a

46.49-4l03

33 14-7t1g Manute o e instalaçáo de ma uinas de escritóric

95 1 1-8100 Reparação ê manuten çâo de computadores ê de equipamentns

95.12"6/00 t-
I comunlça o.

CLÁUSULA TERCEIRÂ * A sociedade girará por tempo' indeterminado, iniciando suas

atividades a pafiir dã dâta de assiÀatura deste instíumento, não tendo íiliâis

prese nten'lente, podendo, entretanló criá-las em qualquer partê do territÓriO nacioÍlal.

C1-ÁU5ULA qUARTA - 0 Capital Social será de R$ 20.000,00 (Vjnte Mil Reais) dividido

À* zo.ooo sinte Mit) quotas d"e RS 1,00 (Um Real) càda uma, assim distrihuídas entre oS

sócios:

§ócios
TERNAND,A VIEIRÁ DA SILVA ',l5-000

5.000

100 20.ü0ü ,00

LUCA§ IEIXEIRA BESSÀ

Pá9.03/05
Contratg Social ,&

47.63-6142
47.62-8100

Comercio atacadista de bicicletas, tricíclos e outros veÍculos

recreãtivos

Quotas
75

otai 20.000

lnfomix Comercial de lnfoímáiica Ltdâ

Y Í

,Bg

ê manutenÇáo de equiPamentos de telêfon ia e

i

de íevistás.
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Reíeridas quotas seráo totaimênte integralizadas em moedas corrente do País no a

asslnatura deste instrumento.

poder
pelos

es ad neqotia e ad iudicia(" ), devendo as procuraçÕes, serem sempre assinadês

SO ios-adminis ore§ sêparadamente e além de mencionarem expressamente

que terão a designação de sócios-administradores, os quais podorâo asstnar

separaciamente, representando a sociedade, ativâ e passivâmente, em iuÍzo ou fora dele,

usaráo da clenoniinaçáo sociãl e praticarão os alos necessários ao regulai funcionalrenlo
cia sciciedade, potlendo Contrataí, abÍir, manter, movimentar e encerrar Contas bancárias,

emitir, assinar e êndos$ar cheques, ordens de pagêmento e quaisquer docun]ento§

íelativos a tais contas; nomêaf e constituir em nome da sociedade, procuradores com

â

Íins judiciais, c0nter um
feita deve ser entenCida

tros Ça§os e que a

Pá9.04/05
§ontrata §oclal

. CPL. o

CLÁU6ULA QUINTA - A Responsabilidade de cada sócio é rÉsÍÍitâ ão val6r dê suas

quotas de capitâI, mas todos os sÓcios respondem solidarià'nente p€la i:rteçralização do

capitai social. nos lennQs clo Art. 1052, da Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁU§ULÁ, SEXTA - A administrâção da sociedade. e a rêpresêntação da sociedade

iNCUMbJTáO âOS SÓCiO§: FERNANOA VIEIRA DA SILVA' EIOU LUCAS TEIXEIRA BESSA,

os poderes conferidos, deveráo, com .exceção daquelas. para
período de validade limitado. A enumeraçáo de poderes aqui
cômo meramente enunciativa e náo restritiva do exercicio dos demais

PARÁGRAFO Ú imento será âdotados
cio

(") ad-negotia (Refere-se à procuraçáo outorgâdã para a efetivaçáo de negÓcios ou

extrajudicial).
(-) ad-judicia (ReÍere-se ao foro em,geral, para fins iudiciais).

pARÁGRAFO úN1CO: É permitidc o emprego da dênominação social em avaís.

endossos, fianças e quaisquer outras garantias êm fãvor de terceiros'

CúUSULA 5ÉTIMA - As quotas são indivisíveis ê nãO poderáo §êr cêdidâ§ ou

transferídaS a terceiros Sem ó c6nsentimefilo do outro sócio, a quem fica a§segurado, ern

igualdade de condiçÕes e preço direito de preíerência para a sua aquisição se poslas à

venda, formalizando, sê realizada â cessão delas, a alteração contratuâl pefiinente.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas iustiíicadas de sua admini§lração, proÇedendÜ á elaboraçào

d0 inventárlo, do batanço patrimonial ê d0 balanço de resultado econÔmico., câbêndo aos

sócios, na proporÇão de suas quôtas, os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULÀ NONA - Os Sócios Íárão ius a uma retirada mensal de pró-labore no valor

que convencionarem entre si, respeitacio o limite fixado pela iegislaçáo do lmposlo dê

Rênda parâ dedução Çomo despesa^

ôLÁUS1LA DÉC1MA - Falecendo ou interdítado qualquer sóçio, a sociedadê continuará

suâs âtividâdê$ com o8 herdeiros, suce§sores ê o incapaz, Não sendo po§sivel ou

inexistindo intÊre§se de§tê§ ou do(s) sÓcio(s) remanescente(s), o valor de sêus haveres

será apuraclo e liquidado com base na §rtuaçáo patÍimonial da socledade, á dâta da

resr:luçáo, verificada em balanço especiaimenie levantarlc, Os herdeiros do "de Culus"

receberâo todos os seus haveres até o balanço especíâl em dez (10) prestaçÕe§ iguais e

suce§sivas, vêncendo-se a primeira apÓ§ se§§enta (60) dias da data do Balanço Especial;

"f
\Cód

,... /,
LNL;26ço
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&
lnfomiJ( ComeÍçial de lníormática Ltda,
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GLÁUSULA DÉclMA PR|rúHRA - No caso de um dos sócios desejarem retirar
sociedade deverá comunicar. ao outro, por escrilo, com ãntecedência dê sêssenta (ô0

e seus haveres lhe seráo reembolsados na modalidade que se estabelece na cláus
déc;ma

DECLARAÇÃO - (Os) Administrado(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não

eslaião) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especiai, ou enr
virtude de condenaçâo criminal, ou por se €ncontrâriem) sob os efeitos de:a. a perra que
vede, ainda que temporariamênte, o acesso a cârgos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricaçâo, peilã ou suborno, cÕncussão, pecutato, Qu eontrâ a econômia popular,
contra o sistema financeiro nacional, conlra normas de deÍega da concorrência, conira as
relaçÕes,le consumo, fé púbJica,ou a p.opr;edade.

E, por estarem juslos e contratados assinam o presente instrumento em (04) quatlo vias
de igual íorma e teor, sendo quê a primeira via dêstinada o registro e arquivo na lu4L4.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA _ JUCEC,

Fortaleza - CE, 14 de Setembro de 201 2

Sóçias:

. -ttl"\\L
FERNANDA VIEIRA DA §ILVA
CPF soir n'. 856.120.903-82

i .ir"aü,oL,Wuwú ?..rt

'C{§ .-,urre corleRclAL oo EsÍAoo Do cEÀRÀ 'sEoE . . - .

f;,,Ií ;;;i;,õó^iês'iont 18r0si2o'2 soB N' 2'i2c1óe286á
.t§'-. p-**ro, 12r.10305e-d DÉ tB,1yrf1ld 

/
'rN.o!í,x c§'{ERcrÀr DE li 'ud/aúl'
iã#;:tãt1;*-- qeio,oírnrueíroesr.ocrtan

SECRÊTAR1O-GERÂL

TE ÍRA BE A
CPF sob no. 018.095.593-40

Pá9.05i05
Íato soçial0501161007540 843

aníomix Conrercial de lnÍoÍmáti0ê Llda.
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INFOMIX COMERCIAL DE INFORI\IÁrtca.!:rpÀlvIE
CNPJ N" 16.867.1 i8/0001-51

Rua Rosa Cruz. n', 491. Jard;m CeaterLse, CEP 60.71.1'11i
Fortúlczt * Ceará

PRINTEIRO ÀDITIYO

.t-liiJ;t.lC. J(. ri.I)r, J< lttil:rlUÍ!' ica: con:errio e serviços; aParc

o iio L trr ló gl ncia 1ânicai aParelhos e equiPamentils pare usÔ laborât0rial

c0Tlrefclo c assislência técnical aparclhos e eqLriPâülenios piuâ ttso lrer-lico hospitaliu : c{)lnercro Ê

assistêncià técl1iúa; aparelhoS de mccliçãer' pesagem' precis[rr e seguranÇitl cor]eac io e assistê.]I cla

técuit al aparelhos de refrigeração:, cometrrio e ass istêntia téct'ica; rrParelhos' eq

rmteriài: prrra teieÍ'one: ctunercio e assis,,êui:itt técit ica; aparethos e equipiimertos de gravacito'

P.iiti prêâÊrIe insrntr}rento puticulur FIIF.NÀNI}À VIEIRT I|.\ slLYÀ. braiileila. crsada coirt

ronrunhiro utlir,,r,:rsal i1,: bens, eltpresatia, resiclgnlc .e tlomlciliada l Rda Corouei llanrrel Albuno.

n,,. 168, Jiirelim ccarense, cEP Ú.? 11.465, Formleza (iepiral do Ettdo do cearí. poifadctra dâ

Cértula tlc ldeniidade n. {)2901435866 DctradCeará e cPF n'. 856.120.903-82, nascida aos

30/ü5/1979, nalural de Fôrtateza Capital cio Fstedo do Ccrá, e LUCÀS TEIXFIIRA EESSA'

brasileiro. sôl{eiro, maioÍ, empreriáÍio, inscrito no CPF n' 018 095'593-40' t{G n"'

?00.11)09022353 SSPlCeará c Carleira Nacional cle t{âbilitnçào l'. 04944221675 ÍJetlan/Cear;',i,

lial.llral .1.. l-]ortiri!-ztr Capúal do Esrarlo r]o cearí, nascido aos a9l02tl99Z. rcsidentc e donriciliario

r llua Fulcisco Clicério. n". 915 'A.pto 20lA' l\{ar:rponga, CEP 60 71 I 0-\5, ForÍâleli1 Càpílxl

r.io Estado r"lo Ceará, únicos sócits desta Sociedadc LÍmili1ílà, qrre. gira nestil pía{x 'lrll--1
Derotninação Social de"INF01\{L\ CoÀ{ERCIAL DE INFORMATICÂ LTD"\ &l!1"'

inrcrita no ÇNPJ a" 16.E67.118/{)001-51. localizada a Rua Rosa Cr:2, no' 491' Jardim Cearense'

CEP 60.? 12' 1 I 5, Fodaleza Capital rio Estado do Ceará' rcgistracla na JUCEC soh o no

231t149256á,pordespachodelS/09l20I2,resoltentalteIârÚin§truÍnntooriginalmedirnte
r'laiLrulas e conrliçíies a :iguir:

{ILÁUSULÀ PRII'IEIII-{ - A sociedade reso}r'e rctiiicar o nomc da socia FERNÀI{DÀ

VIEIRA DA §ILVA, pua: FERNÀNI)Á VIEII{A BESSA, corno lambérn a Céduia 
-de

Idenudadç n'. 019Q143i866 Dcffân/Cearí paru Cédr{a de Itlenridlde n" 2008413i9-s-S

§SP/Ceará,

CLÁUSULÀ SE{;UN-DA .4 societlaile resolve alterar os objetos suuiais, a saber:

co: crlntercio e assistê

ão de som ç irragent: contercta

zas em gcral: comeúio; hebed

lhos e ecluipalrento§ Piua usL)

uipa ellt()s c

c lssistôncia técnical algcnus: rÔrrrt:rclÚ:

ouros illdustriais: conrerÉio; câmêra-<
rr-'ccpçtão, reProtiuc

r,nrcrii|r a serliços, equipitnento§ e mateflirts plllà

prtstídOrâs de scrr"iços: limPeza.

b nqucdos, rriude
lrigor-íficas: comelci§: cour(ts, plásticos. hbras. horrac has: comercio; colc.hÔes: coüeÍclol

cogàdore.s de grr,rna: côméÍclol insmilicos: côlnercilll equipamen tÕs. matcnü$ c suprinenk'l.s

Pârl ilformzitica: com.-r!io' ls§rs tência tácnica e recarga de cartuchos e torr€Ís: ôquipiimerlto§ r

rIlir.rcriais de lelecomunicaqões' frtto r:inenre I pilr6grafia: ci.lnlercitt c sen,jços: etlilonxt gráf'icÔ

§cglirançil rlo lriilr hrr: crt:nercit:: elllprtsas

higicrie t conslrr' àçíô; tra$Parrtcs ,-1t catgas:

Íinanceira: cottsultotia e crL

infoflnática: çonsultoria ilc cvenlos lici.tlatle e jorniLlismol Lrab rlho tic lillriegcnl

c iriicrufrlmlgeti: deseÍiho lécnico: ft)rxedifilento ile alilnentos. conveúo e vale refeição; mão de

obra especializada e lão especializada: shtrws e produçÕe§; equipamentos e materiâis Pera tbto

copiadr-:ras: c0lí§ eqüpanúntos e nateíiais Para

;rc r.r rt.tpiin h tmento: comcrcir.t; eletlodqméstrcos: ellmcrclo c assistôn

e serrtináritrs. Pub

rcio, locação, irsristência técnica e servlçosi

trírsPÕne:.ie
rsos na árcl tla

cla técliiciti eleIiidl'rres e

1,1,sragcir,,sI çon;ulioriii a(lnlinistÍa tiva, ecrtnônica e

t'l

ÍnIomi\ aoftertiât {e iDfÔrtlltitiÊtt Ltdr \1!r

làg. n l/tl2

n1câ:
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Íbgries intius',riais: cünleteiô e assistência iócnica: jnstrumenttrs e rnatenai'nu:ric'rl: ;otuilci
i]:,sistôritia tér:njca e enliltoi indusllia de lacricínios: cÔnercio, ltrr; ia.' .rrrpclitrir: L-or're r(1r1:

lillrpcza de piscinas: serviços; krcação de equipanrentr:s para eventos cotl]o: palcr)s. lh,nir:.rçãtr,

sr.,ni. tciôes. equiprmentos para tilrrtagens, toidos, ca<leiras, me§as' talheres- PÍalos. toÍlha§,

banheiros químicos, grupo gerador, tendas, harracas para camping; mltterial de etpcdiente:

c<l1ercio e seruiços: niobiliririo, maquinas e e(iUipameltos para escrilrxio: contercio c assistôncia

Iétnica; l.laterial de higier:e e limircza: come'rcio; nntleirls em geral: cotttercio r: setviq:Ôs de

i:a4tinluria: n)aterial hidríulic0: conlclciO e serviços: raatetial de constÍuÇãú: coLnctcio; malerial

çirúrgico. Lrdct:tológico e iabnraÍt al: ccmeteio; maquinas, notore§ e bombas agr{colls:

ComerciO g assiStêucia técnicai lnateri?ll elélrico e./ou e-letrônico: comercio, se icos e assistâlcia

téc ioi!; ntaterinl agtôpecrário: eonten:in: materiâl c eqdipameutos esportivo§: conrerciol

maquirus, motore$ O equipimentos indtr$triais: cOmercio c assi:rtônCia; nroveis, equipamenlos

"r"ola."o 
e.de recrcação: comcrcioi ruateriai üsc(jlar: colnerciÕ: rrolocicletí\: c(ilrerclo: maliliJis

j-,,rra limpezr de piscina.s: cotnetcio: íttic* c rekrjoaria: cotrerciü c serviços, olrjetos de irrc c

ic.,r'açào: c,:,.neicio: pront.câo de e!entos; prcdutús agr.pecuários: cotrlcrclÔ: prtlduL{''s

q ínlicos. Lriológir:os c leborafiiriais: comerci0: protlutrls c gêneros alimentícios: comercio: peçlr

e aiess,irios pía veícuios: cotnercio e scr'iços: pLacas c cquipatlgtltrrs para sin;r1iza1:ão:

cotnercilt e sen'iÇos; produtos e râções patu semoventes: cÔmerÔiÜ: pintura de placas' serigratia e

oulro§: seÍviços, peças para veíiulos aulomotorcs, pneu$ e haterias ínclusive r:rokrciclelas;

r0up:rs, lãrdrLrnenlos e r:alçados: cçrmercjLri raçires. comereitt; sen'iços de hnt'tel; iü1ores e

nrxluinas para serviços especiaisi comerci.. locação e assistênciit iécnicâ; ireinir eDtii e

hal--,ilitaçãc,: enlino locnl e cnsino a distlncia: rreinnmento ê cuÍSos pra a fornraçito de pcs-srul etrr

ger'e]; tee i<irts: cettrcrcio: uteüsilior de 0&ma, me§a' br'rlrho, «rpa e cozinhl: coüerciol unlls

iunerais: ct,onrcioi veículos em geral: locação, assistêoeia tésnica e comêtcio de novos e {l§ado'!:

arÍefatos de cimenl,o pârâ u§o nâ çonstruçâü [âbriÇâçãQ e comercio'

c|-ÁusuJ.À TERCEI&{ _ As çláusulas relranesceotcs nío alteradas por estc inst(rment.)

tr)rrmirrrecellt mi plenú t'igoí.

L, p{}r estiser.rl jusLos e roriratados lrs-"inayn o pÍi§enle instr,lr)}ento eni (0'1i quatro r-iiu r-le igual

lormr c t:ot, sendo que a pdmcirá rja riestirradtr a regisiro e arqui \,rl ua Mivl. IUN'f'{

CON,IERCIAL DO ESTADO JJO C]]ARA JLTCEC-

Fort:r1er.ri.0l r1e Frcr'eleilo de 2tll-l

Sór:ios;

^')V.lr;ua-ükl-ljrrIL7'1
/11

!'rrr3r(ià \'iei ra Eessit

{lFIi tob r' 8-56.120.q0-l 82

crls
-fsil.eira llcsstr

JUN ÍA cOa\4ÉRclAL DO E

CÉRTIF|cô ó REq§ÍRÔ E]\'

Píôrôcolo: 131§i99370'

ear23 2 O1492gd 4

car.lrRclÀ! DÉ

=lli??,lo?,",?ffi '1,?50, *" o

oEt3ytTlY
fr,_i 

",/r,r/,o*o*oroãírnttri't,ts vonP'ca
qFCRETAÊIO.GERAL

P'á9, (t 02

[}rinreir'o §diti\1]
lnlb§tix Cdncrcial de httornrállcâ l'trta )l''

I

rl

CPF r' 0 t8.(195 -591-tll
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d*stl S,rtitda.lc Linliâda- q§e $ra uclll pri4a torl l llecouir1itçiio

C[,Át:st]1,Á fRll\{uIÊ.Á. - lnsre§sã n{ S'reiedà'Je o stlcio: T'ÀRSO T§ÓflL(] TEtxEll{.{

llt s§À, tntsileirô. casâtllr corn t.'"ü;;;;i';;; de [rr'ns' cmpresário' rcsidenlc e 
'lor1iÇiLiildÔ

r Rrn cor,.rrcl hliuruel Alhtrno" "":ü'"ütü;";a' ''Ef 1;:]ll:115' 
riorti]lt;â (apir'iLl dtr

t-staijo do {..carú, porrador da cétiula rte'üt;;;ajt rr:. i71gt)1112g60 2" viu SSP/etará c clF r"'

.17,5,)1J.363-0-!, rLtscido aos l0;1í)i19ã:;;;;;;i;" },onalera flapitai do Flsraúo c1o 

'lÜârá'

CLÁL,§ULÀ §EGUNDÀ - O §ôciil LtlCÀ§ ?ElX§fRA BllS§À r$rde e ttansliÍê luàs 7:'í00

si rn,a ( Driii vrr c o,.,.""r."1:T'+::til:;il::.'li:l :"li;l,1i.',-,:.''ff1:,',.,i:,,l,
-arll. rt'i a6,'çipontl'.' r R$ í2'{0ll'01} (5É1"'nli'l c lrr:ls Frrr r wua

I'iI i*.;;Iiíô'irir iarr-L,lril cfisii' o no'iu LLír^§ rE:xErRÀ I)(§§A ilur oti

!el}L]. Ü trsrlsiel e SÜas quÜlàs a. 
"*pu,r,*.r" 

lutâi qlltltlçio ]icl:,qrl.] lG§ llçgÚfiida: $:íilntc |i

à"ai"4"4.. ,;""rrt" , Roro Quadro Socictarto tLstnbuitl''r dr s'gurnl§ lolr11à:

TÂHst} TEÔrrt,$ TEIxElltÀ BE§SÂ, paüicipJ com 1007., do L.cpitâl §ociaL, eqtrilalentc a

R§ ?:.400,ü0 (sctena E Doi* N'til e õi""t'"Ií*" i"i"i' Oivrilitic.cm 12'400 (Selerlã ' I)uas \'{i1

e euarrocc,tas) quo*r. 
"..,,tt '-ulo' "n*'iÍ"^io'" 

iiilpo iil Real) cada' integrnlizado em moeda

c!ll'Cltc Iro Pdlr,

Cíf §{}:,II.CIÀL D§ IN TORM'TI'IC À Ll',),4 l1[', inscriia rro CI{PJ no, 16.L6r., 1810ti0r-51,

lociilira{ia il Rur Rota L1ru2, n' ;191
" Jâadim Ce&in§e' f0l1alezn CatitÍd d"1

Êltldo di) Celrá. registrda rir JI;'C§C sob rr n'. 21201,1928(ú, por ilespecho ile ltllll9/1012'

rçsolrem altcrar tt inslnrmcnt(, oÍigitlâl ütxliãlltc cláLisul0s e condi{ôes â sc§luÜ:

t.-{l!t !rÍ1li
Stltios 72.400 100 i1.
'rÁÍ{so 1'!l !:t Lo Tl:lx l)IRÀ B}]§S;\

72.J0{l 1011 ? 2.,100 00

Totrl do CâPiltl

60.712-l t 5,

ade e a re;rÍesi{llâção <b sociecladc

{]I,iLsUI,À TE.RCEIR{
incrrrflbirii,l ao úÇio TÂ&§o

À admlrlislrâÇão rja socicd
:reôrlt,o 're lxl,l&,t su

â s(!Êicda(lÊ. âtiví] {

e irrnit:do. .\ cDrlnlfri.\:lrr Jc

c râo restritiva {iil exerci'ii1

*dnti h'a{l0r
p;l§si'í,"mçnít. e:n .lu

f.r

!o.l':res aqui l'rita dd!

cr qual prxiela
izo rru I'ora de

354, quc tcra â.iesignâçáo de *j!:
âs:iinãr serri rildafi Én1e. rcprt ictllald,:

lc. usurá dl dclomirtaçiio social e Prati carâ os alos l1c0{:s§llri!'i

ao rcgular funciqnail lêntr dâ íôciedàde. podexlo cLÚtlâtâ!' ubrir, matÉr. movirnenlar e enLcllitt'

corltÂ. bsnüii, iesl emitir, âsiinü e eirdosriar cheques' \)Ídcns dc PoBrn'.ento c uurisqrttt

dcrçutteítàs .ê[âtivÔ§ a tâi§ coütitrii llorllcal' < coll-tlllllr'nI lolnt tla sociedade, Ptscuradol§s ciltlt

drres alllrlgglL!ê e ldjsll-rds(.1, de\endo as PrôcurâçÕe§, scrtn tçmPrc 'L*iladas
rr! t;rrltrltlu:. J!\ crÀo cu

rdminiri r'.trior c a1êm r.1e mr:nciolars expÍcssamel1tç Ôs

erc;çirtr rlaqutllts Pars fins.iudiciai;. crrnter ulT! Periodo dc valirlarl

iôn:o n.1eratnallta ellunciatlra

rlos ilernitlt r;'- rtl rrl

Qrri'1r; \rliri!r

l.rÍômi\ {lrxncúi.L Ílt llin'Í§tri'r l'r'lr llr-

,: r;' .

<, , z.r.ãô T !. Normê
!iror Íoiã do aro Hs

ôs do àro en' hllps:/rs

e ser entflldida

rl

c
a
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i*i Àd-nogotiâ (Retà{-seà prcüüração outorgarln par a el6i1a,;ão de i195ôcios ou exúâjudicial).
(*) ad-judiriu (J{efei.e-sc ao Íblo ear geral. paÍê liÍs jtrdiciâisl.

{:1.Áu§uL,l íJtÍÂnTA * O rirr,iÔ r€lllanisoeflte 'rÀR§{} TEÓrI&O TEtrX[lRA BljSSA
assurnç lüllYo {('em) qor ce*to dàs quotas dc c:,t1ii1al' onJe s§ corlllroolere it rgclt!<ijllljl r
plL:rillldartc dos sócios t â Socieditde llú p.íz$ de l8íl (Cent{r e Oitentai dias, confoÍülc Ar. l {.1:.r-1.

lV. clo CCi ltli)2.

Ct,ÁU§tll,..t Qtll§TÁ 0 administrador declara soh as penas da lei. qrre niô eslii impedidn.
por Iti especiai. c netn crtndecâdô on que sc enr{)nlra soh r:s eleitos de coltdenâçâo' (]ue o proibn

dc exercer a administraçào dcstq Sneiedadt. bsr! como rão estri imP6djdo, o11 §m vii'fudc tll
rulderraçiu eriminal, ou pilÍ sc énsÇnlral §ob o§ afeilü'i tlela. u pina quc vciic, airrrla que

talr]P{rr:iritlrlenfe. o sccs§o à cargos ptiblici-rs ou crünc falimerlar' rle ptevariceçào, p'-'lta oir

!uhalnlLr. t]o]lLu5sã0, pecLúato, r]u cü'ttia il tcôltoll1ia púpulal, conlla () si§tema finanr,eirit

nêcrollal, cortra oormâs de delbsa de concor.ência, conlÍa a§ relâçôe§ de comuno, fé pübirca ou

a propricdade. (Aí. l.0l l, § 1", CCi:002).

CLÁ|§ULA §ItxI'A - À Socrrdadc. re§olvê alteral ô capitàl §ociíl r.la limpreso que é dc

R§ ?2.40$,00 (§q1çnrs c D0is N{i1 c Q§atrocclto§ l{eÍri§i pãm R$ 80,000.00 (oiienta Mil Rçais),

Jjridido çrr iiü.{t00 (Oitenla I'lil) quot&§ oÍr valor unitâtir) dc R§ l,{xl (Ul]l lltal) cà"10, ('ndr'

! sóqiç -L\l{s{f lÉÓ1rt1tr1 'rnfXnfg.i gIlS§-{ contribui cor1l tls ?.6{10'{10 .sc* N'{il *

§ciscçnlus Rtili§). toltlnlenlc illtegralizadú e uroetla cortettle nc p*Ís.

]'ÀR§O TtrOIllL() .rEIX{llRÀ ltli§§A, palicipa conr lol}Y" (cün) prr c.etr{o (10 {làpllãl

§oL:io1. cquivalerie â R$ B{l'0fi0,(i0 {(litçnta r'lil Reais)' dividido en §0'00$ (oite11tâ Mili quúlu:i'

rou valoi trotnirtal de R§ t,Ô0 {Um Real) cadà, intc§rlaLinrdü em moedâ crrrrrntc nu p-iis'

§úciui u{Íils Valor ltS

T rr.RS(', 'f }] íil-{} 1'titrEIR.n $tr§§Â uri.0§0 00

CLÁU§,.LÀ sÉTtMÀ - Â Responsabilidâde de cõda sócio d reslrita ao valor de sua,r quolat dc

câ!i1â1. mís todos os si'rcios respondem *olidarianronte pela ir:legralização do c"rpital social' no!

tLfliros d{i Àrt. 10i2, da Lei 10.406 de 10i {111200:.

CLÁL]§L,LA OI'tÂVÀ.- As Çláusnlâs linial1escelltc§ não altcrarla's lol. e:le 
'nslruÍlt'tlo

pennaaecem em pleno vigor.

h. pur .sruçln juslo§ € contrirtailos a§§inam s presetrii iÍt§tu§mÉnto em {ü4} quarro via^s ric ig,ua-l

tirri* . t."., '.*<fo que a primcira vla déstinal1a a regi§lrrc e aqui',o nu lllr'l lUN'l À

CO&.IIiRT]IAi, DO ESTIDO óG C§ARÁ _ TUCUT;.

tortdcza, 09 dc Julho de ?015'

§rírilrr:

C.{§ TII i:r í{...! tií.1§§rt
... a:ff r,,, §18,U95"5!1.en

JUHT À colllÉRCIAL OÔ ESTÂO 0 00 cEÂR.Á .SE§€

1 ..\R§{} T rILÔ ?EDiEl§À A!.S§.{
'"'t" r", §15.71 2.3íil-{)'l

l'úg Ü;' {i:
Q!'it!1$ '\dlti1,l!

InÍomiÍ Cretr.lrld§ I§to.flráiii:. l'1di tlt'

iÍ1.00(| 1)0

80,000.{101i|080.000'fslal ds C*pit*l

al :.;:!ii:a: i-

-/

§

W,- .@--

I



q
ANE ,v

. CPL. o

/o

.,

c

(_

o

o
D§ I}If'ORl\'lATICA LTNAME
16.86?. I i 8100ül -) I

ir:r llcsa Crrrz-. rr': 'l? I . Jardi rn Cealelsc. CEP 6C.7 i1- i 15.

l-o|talez"a - Llcará

SEXTO ÁDJTTYO

í.1_,i1SI,L-f §.h{j LiII}f :\s clir,sLrl;rr reÉlaLilasaentas ai,-.;:'iler*drs por eslc i})jlrrlllelrr'rr

tr);j i11â1]CCen] ,:nt plin0 vig<tt"

l'- 1. Pr'.r(nlr ilJilltr:,'l en:o r;t:LiLu rtr. 1AItS0 l LOl'lt'0 'ltlt Xiill{-'! t}IiSS'\' bra:iicir'''

i:.:lilo tottt clttrt.t llll"i:r lini!'rl!âl {lÊ herrs.,:qptes;irlo- ''esi'lç:tle 
e rlrrnllciIi:tclü a liul C'or-l'ntl

I,ianricl -,\lbirno, n'. 3611. N'lu.apon!.r, f IP 1,,0.? I l-iô5, iroL'trlczd L]epital do E:':t:1"- {"-}".11'
purtn,lor cia CÉriul;. rle lienLiil;ri. r;. olr)illl7:L6U I Vi.r S\l), -'caLii e CPF n",575.71: -l6i-111.

n:rscido aos,i0iil)11977, naturaL .ie Forta,eza Capilill dÔ llstâdo do Cer'rá" únicrl sôcio des:'l

sccir,.lê,1e l-inrita,la. qur gir.a licsta lfiria cctr I [)crtotninação sr-,cial dc "INlioL'ilx
í'i')\'lllllí-'t.-\l 1)t I.LI.'Olilt -f','l (1"\ I'1'');1 !1E". iitscriL'l no C'\Pi §' 1b li67 ill'/{ll-}L}l-it'

iL,;rlli/.r!rr I liLtlt l)"o::i {l|trz. rl'. 'l(rl- j:;r.liln lic:rti sr' ( i:P Ólj:ll ll-i ForL:Llr;l: f iIiLri iLr

l..iil,L iio { i..rr[i. r.;gi:Lr:dir 0a.i'L(]Eí 51$ o it''. 1l:{}14918(i'1, iror (it'sliilll(l (1e ltiil}91?(ll:'

rl.ri,,,:r'r :Li1'.'::'.1 o i,'lsliLllllajlla rIigiil:rl lneliltr:c c!:lLt:rLtli:j I eLll-'ill(rôcs lr s;lLti:':

{.L,!ltst l,.'1 pRIMílIl{,\ -À s.citilulc resoirel1er.rc n,11r" d. 1-3i-,tâsrr prre: "l;l.YF-.\§1''.

li. pcl etlarflt] tustos e cOrrlralxlos assinam o pleserrle irsir mcnto crn (04) qual o 1lrls {1 1i111

i,,,irr,, a ,",r,- scttrlo tlLte I i-.'titll.-itrl til clistinadr I rcÊis1Lo e :trtlr'1i\'' nr \1\{' Ii'l\T'\
(. i.)\llrl{{ ir'.:. ll(l hsT,\i)o l)(r (ll:A:iÁ .lI a]1,('.

Sórios:

f'ortaltza, 17 Je .lLrlira .ie 2l)l 5

\_.)
'iÂll§o'fnórn.tt rttlxtt s.\ Blis§À
CPI n", 5i5.il ?"-lól-0'{

O!,,18RÔIÀL DO E§

.ERTI C REG1§TRO

ali ltô 2c1 50905793
151090679-3, DE

0149286 4

IADO OO CEÂRÀ '§
20107/201,

ÉDt:

2?2
2)to7iÍ:qt5 f /

it 'lqialtí'
*oã ,"o tLRn otnus *c*

.L CC' FÊTAR!].GERÀL

ÉtR,.

FL,g

,INFOMIX

§
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M§CI&{K COTd§RCIA& §§ M§ERMÁTTCÂ LT]DÂ T'tE

cl\tpJ 16"8§?.1 1E/0§o1-§1
NrRE 23201492§54

sÉrr*o ADrrIl/o A§ cÕNrRATo §§c AL DÀ socr€DÁDE

Pelô Dre;ente iü$runretrLu B*rl.i.;uiar de lrat§famraçáÔ tlê SoÚigdsde Liüitadâ pera elRILl'
jrilüô*.itô;iiô irEiXtIRi BESSÁ. brarire:ru- casatlu eur_ LUÍi'u.lúú u,,',.(r\Àr 'l( I(.,\
;,,;;,.;-;..;;.1r : rlonri:ilr«l'r a ltua Cormel l'lanucl Albar''r' ,"., ?-t!1, 

uliJllXgi.:

ccp oc.rii-q05, Fonaleza Capital do Eslâdo. dô Ceârá, |rortador da Céduta (tc ldcrroLldoi

rr !1011:17:06il l" Viê Ê-st'icôtrá r: í-'FI nt. 575-?ll:iÉ'1-0't rasrirlo a'rs l{)"lifjl9?"' rülirrál dc

fath:'; Capial Jo Llstarlo d,i) CsJú, nrl condiçãÔ ilç {rnira sócio- d3 EüprÉs3 "l§tr{}§l{X
z'{}ur.ricrir- llE lx§oRt''{TtcÀ LTI!Á §1tr"' il-ucrira nr-' Cii?J rt"' tú'861 11i}/iÍ10!-§l'

;;;;;; r',i .]ur,trÀ co§rEllctAt, llo lls'rÀr,o Dü cE''\R{ - rlrccc 'rb r' rn"

iriouqzar4, ror dcspaclro dc 18i09120t1' çt'ur *ividaJqs irriei'llur rm 1'1J09i201?' luei']iza'1t| a

lüi:r llosa (]rr n'- 491, Jariltm {:eix Êr,ie, Clit' 6ü.?ll-l }!. t'oÍtalell Capitzrl dÔ Estôdo dÜ Ccará'

r-{oh,e alierar 5,9! ConÍll1to Sôcbl. Íjc aeor'io coln 
"üi 

ciautr'í?§ â §fgut:

fi,ÀL §[Ll P]t1!{EÍRÀ ftcr irlrsilnrtudr q;La So{iedude l.irrril'rd'l ';rt- ENIPRE§À

llllli!il)LÀi, l)!: nu.\lt )NSABlLl,llrtlH Lt rl'qDÀ E:i{El'l' sr:b a dcnrrnilaÇão cle

:.nrofuix co$l§RCL{L DIi tí§<lRer,{.rrc.{ Etli§l,t M§". Çüm §ub-rogÀÇio de todçs r»

riireilot e ohrig.açôts FeÍtit'cllics

alLÁfSLLÀ §EÇUIpA - O .acc'v. d:'la F-n:Prcss. nc v:rlor dc R$ 80'000'§0 (Oitcnta i4il

iiãirl. ,",r, , ci}nsliruir 0 cêilitai dâ EIRÊl"l..nier'cionâdà Ia clilusulâ anteÍior'

§{SOIM§ CüII{EACIAI, §§ §{§.OR§{ÁTTCA §T§§{.,§ E§§
eNPl 16.867' 1181O001-51

{ll Ál st L-! TI]'RCItr|RA - Filrit iai"}to

L-l,:-L HRI;Ll.,jurl . tcor 5-'!J,!':e:

DE R§SPON§AI]ILIIIAIE LIÀ4ITADA IlI

Iis-qt x lrlll,sarl\'a!. it ill1agü. o '11'i 't.,rslilllli!o 
(l!l

ru*1Piil|, piesenÍe irlstrunlsnto dc Àt* Constilutivl]' TAR§O 1 EO!-ILO'f F.ÍX[llr{ Bn§§À' bnsil illo

aa\líic ciltn aúrntlrlhiin rtnitersal de br'is, empr

.'1i1,§rl. r,". -1i3. \l]ri,pol3.!, (ll'lP 'J1].111 'lÉ5
Ce,lrrl:i,.1.: ldrlriil;rdr rf' all0011?106ü 2' \'ir: SS

3{lrl (li lqt7. oarlx-ai dü [ri)dâlct':3 a:i:plt,rl cio L'siatir't

eiirio residr-t:te e tlor-r'ricili

, Fortalez; Üopital do Estado

!
ix:rúsoarlir a lacultiirde p:t.' is3

l

* lir

ado z Rua Ccrtotel M:rt

do Cearú. Poflldtr íiú

P/('*rá e llPF r'. :?5.?l l.-lo-1-04 i4t!irLr a,tr

.l{, i cai'ii..i,rslllLll sirr l-\1i'tll:SA 1\ ill\'l)11} I

elt, lroRI-iLt. a qüfl| se teg€tá. dcrâvnnle

loostiiLljYo, r'l1)§ tern!)s dal claLrsrtlar sc8lllntcs

írnieii, tlo Ârtigo 1013 e 9604 da Lci n"' l0'106'/01'

'',r9. 
L l{j

CoNtitrúi$ dô Í}rnrlgrmâtàÔ dê §ncidlrd" l-ill1iitdr en I; RIiLI
tol'omi1 eoú§Rixl d',níor§rlit;lr llr'li \íc

^Y\

$

*w- jffie+_
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sob a deromiruL!§o rle'!n*§Oi!lx L(]§1[RCL{j-

n! 1\ l"OtL\LÀ 1tUA !jll&.Ll lfc". lc;ib sua s:dc tra l1'r'* Ro;'a Ciú' r' 491"]r:ritirn C;:r!'trrsc'

lf,p,,,rf ,f:-il:. I''o]1aiezÍt fapit:il rio Est:iilc' du Ceará' podetiit' a rlu r'1ucr te§li]o' a çrjigri(! de §c'r

tinrl3r- ;ihnt. oü tôçirirr illiiLls if'l qrln'iqtlir Parh- rlo lerriário rracional A prcs§nte user;i a erpreslão

'|,'i,Yf .{5'f" cô11]o nome de 1à à:in patl o estabeleçimenro'

Àti\'rdadcs dir ramo cc mst',ilu.:giça: comcrcio c 5u v.-lçLl5; apà1eIlros c cquipuncntm §ü1 u${'r

o,Jon1rriÚgiço: cometçir: q assislêngla técnira; aParelhos e «luiPanren tos piúit uso labo;uturiul

hos c ;quipamento§ Pam uso mcdic o hospitd'ar: çomçrcio c

xssiitêrlci3 ré;trlc:l: 4relhos ile mediçlio' lltsâgeí! pÍecisão c següÍanÇa: cot:rerr-io .- êstiitan;i3

crwer.:itt c assislóncta lacl'llca: illpaÍc lh,]s. c qtt.:1ta1l ct rlo." c

lssistârci.t rénilcal lparelltl's e eq,riPll.nel ';i1,s,.1; !il'l.Nçàt)

colrr.:rci(, . ílssistanciâ tóclica: qlarcl

tir:' rc ar r:f ilt : 11_,o: (it f_i:tiigi:r.lci(rl

nraL*rilir ptr,t tel-êfone; lome(cio e

"a(:lr-._:{r j it-at, (l-ir,liI d: ..rlrll e it::ei:

c<rtrerr"itt; c.rrLt,s, Plásticrx' libltg. botr]a

ín1: a!nli'r'clt, : l'isislên,li;r Í:janiilr' ill'-()]li t§:

clirs: c,,,ttrtr t--io, c,'1.'hi.'s
b it:qriJor. rlitr(tç,/J' cm ÊcIirl iOlllJrc r0; hcl-.cililLrtos i[du;tr :.olrr§lcio: oí l:lÍas

conxreio; coitadcrlg§ rje granu
lri gorÍ i-r c a s

co rcr;ioi qlsmítilo§i conúrcio; cquipüncnlos, milterÊis e srprimentos para infoínátiaai aÔLerxl0,

: ealripirliterlloj,l rftt,rrri.lÊrrci:r {crllier rl r((i,r:gã rle eartutl;os e i,:rrers 1çriais dt teleclrtrurr,ca\-'.ie:

aS de sen,iços: lilnt'fza.Íoio chen-'l e n:icrogrnita: iomercio e sen lçÔs:

hr gi

editoriÍl Êrátieo: rôniercj.i e seí\'itoii cquipanlcr'11o5

ol emifa!ã§ plestadore ar:riais pnrâ segÚlnÇê do trat'ell'lo: comerci
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oc oREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE ruIóõir,itiNTO C ÓSITOS-E+NIVATIVO DE CASAMENTOS'
''-r-ftõtÇôt-s 

E rÚreurs DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00' João Pessoa PB

Tel.: Í83') 3244-5404 i Fax: (83) 3244-5484
Àttp://www azevedobastos not br

E-mail: cartorio@azevedobastos not'br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

oBel.VálberAzevêdodeMirarldaCavalcanti'oficialdoPrimeiroRegistroCivildeNascimentose
Obitos e privativo de casamentÀ, lnierdições e Tutelâs com âtribuição de autenticar e 

.

reconhecer firmas da comarca áã'Loaá Fà".o" capital do Estado da Paraíba, em virtude etc..

Certifica com base na Lei 8935/94 - art To - inc V, que o(s) documento(s) em anexo e reprodução

fiel do original que me Ioi 
"pr""ent"Já 

e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código

A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado paÍa INFOMIX CONIERCIAL DE

TNFORTVATICA LTDA _ I\,'lE 
" "*iio" 

utrr"ái áo site do"cartório Azevêdo Bastos' de acordo com

,'Lõiiãçã"Íà0"ãl em vigor Art 1". e 10" § lo da lvP 2200/01'

Esta certidâo têm a sua validade até: 05/01/20'17 às 10:08:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 469322

Código de Controle da Autenticação:

20380501161007540843-1 a 20380501161007540843'18

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

atraves Jo site: http:i/www azevedobastos not br

de Controle e Autenticaçâo abaixo
O referido é verdade, dou fé.

ESte documento foi emitido em 05/o 1/2016 àS 1 1 :49:41 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL
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REPÚBLÍCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRoREGISTRoCIVILDENASCIMENToEoBIToSEPRIVATIVoDECASAMENToS,'- 
rr.rr'ÊnórõoeíÉrureus DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1 145 Bairro dos Estados 58030-00' João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 lFaxr (83) 3244-5484
httP rwww.azevêoobastos' not' br

E-ma'l: cartorio@azevedobastos'not'b'

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. válber Azevêdo dê Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

óUitos e privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticar e 
,

i".àni.,"""l- tiirr. da Comarca de'Joáo Pàssoa Capital do Estado da Parâíba' em virtude etc"'

CertificacombasenaLeisg35/94-ãrt.7"-inc.V,queo(s)documento(s)emanexoereprodução
fiel do original que me foi ,pr"."ni"di'" n"rie ato confirmó sua autenticidade através do CÓdigo

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para INFOI\4lX COMERCIAL DE

lNFoRtvlATlCA LTDA - ME e emrtioãà1ãvás oo site d;Cartório Azevêdo Bastos' de acordo com

,'L*iJãçãoÍ"Lral em vigor Art 1"' e 10"' § 1o' da IMP 2200/01'

Esta certidão tem a sua validade até: 30/03/2016 às 11:06:33 (Dia/Mês/Ano)

Código dp Controle da Certidão: 355362

Código de Controle da Autenticação:

20383003151í06100218''t a 20383003151'106100218-2

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: http://www'azevedobastos not'br

de Controle e Autenticação abaixo
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/03/2015 às 11.'27 27 (hora de BÍasília)

CHAVE DIGITAL
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Câmara Municipal de Mamanguape
Comissâo Permanente de Licitação
Mamanguape - PB

Ref. Tomada de Preço no 00003/2016 Abertura diâ 14.03.2016 ás 11;00hs
At.avés dâ prêsente estamos fornecendo nossos prêços para os produtos abaixo descriminados

1

2
3
4
5

6

7

cóDIGo

17

DISCRIMINAçÃO

ALMOFADA PARA CARIMBO - Pi|ot
AGENDA PERMANENTE - Tilibra
BLOCO PARA RASCUNHO - Grafica Ita
BORRACHA BRANCA - Mercur
CLIPS 3/0 - Bacchi
CANETA ESFEROGúFICA CX. C/50 -
Compacto
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA EM
ACRÍLICO TRIPLA - Trident
CARTUCHO HP 21 PRETO - HP
CARTUCHO HP 22 COLOR - HP
CARTUCHO HP 60 PRETO - HP
CARTUCHO HP 60 COLOR - HP
CARTUCHO HP 74 PRETO - HP
CARTUCHO HP 122 COLOR - HP
CARTUCHO HP 122 PRETO - HP

CD-R - Elgin
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324 -
Platinir
ENVELOPE MEIO OFÍCIO 176 X 250 -
Platinir
ESTILETO ESTRETTO C/L2 - Bic
ESTILETO LARGO C/12 - Bic
FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX 12 X 10 _ 3M
GRAMPEADOR 20626/6 - Central
GRAMPO 2616 - Bacchi
GRAMPO TRILHO PúSTICO C/50 -
Bacchi
úpts cnqrrrr clL44 - Faber
UVRO ATA C/1OO FLS
LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURA C/1OO
FLS - Graftet
úpts uanca rExro - Faber
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS .
Poliplast
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 51 X 38
PCT C/ 4 UNIDADES _ 3M
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO LO2X76

D
QUANTP.UNIT. TOTAL

10 4,98 49,80
40 25,00 1.000,00

100 4,28 428,OO
20 0,30 6,00

200 1,68 336,00
100 47,00 4.700,00

UND 10 49,00 490,00

UND

UND
UND
UND
UND
CXS
CXS

CX
cx

UND
UND
UND
CXS
UND

PCT

UND

24
24
24
24
24
24
24
50

600

8
9
10
11
t2
13
t4
15
16

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

UND 600 0,39 234,OO

18
19
20
2t
22
23
24

.,

2
10
10
2A
50
20

7,AO
14,00
0,99
0,50

25,90
3,00
6,97

23,40
28,00

9,90
5,00

518,00
150,00
r39,40

25
26
27

28
29

CX
UND
UND

UND
UND

60
10

118,90
234,OO
2L7,OO

30

0,98 58.80
6,90 69,00

30 3,50 105,00

31
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30 3,50 105,00
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ADILSON DA SILVA PAULINO
RUAI MANOEL DE GOES, 80 SÃO BENTO - BAYEUX - PB

CNPJ : I 1.799.099/0001.50 INSCRIçÃO ESTADUAL: 16. 167.561- 1

FONES: (83) 9a7a6.7732

FT
íl

Bayeux, 14 de l4arço de 2016.

90,00 2.160,00
119,80 2.875,20
69,90t.677,60

110,00 2.640,00
89,89 2.157,36
66,00 1.584,00
59,90 1.437,60
0,89 44,50
0,48 288.00

5 23,78
20 1t,70
20 10,85
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UND
UND
UND

40
50
50

-3M
PAPEL OFÍCIO A4 CX C/10 RESMAS _

Platinir
PASTA AZ LOMBO LARGO - Argos
PASTA C/ TRILHO PVC - Polibrinde
PASTA C/ ABA PúSNCA NO O -
Polibrindo
PASTA PVC C/ ABA EúSTICO NO 2 .
Polibrind
PASTA PVC C/ ABA EúSTICO NO 3 -
Polibrind
PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS -
Polibrinde
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
- Platinir
PERFURADOS MÉDIO - Central
QUADRO DE AVISO EM MADEIRA 1,20
X 0,90 - Heron
LIVRO DE PROTOCOLO 7+ - Grafset
RÉGUA PúsrIcA 3o cM - Roser
úpts HtonocoR c/12 - Faber
coRRmvo úQuroo c/12 - Bic
FITA DUPLA FACE 12 X 30 _ 3M
PAPEL MADEIRA - Colorbras

cx 50 159,80 7.990,00

UND 100 2,49 249,00

UND 50 4,90 245,00

UND 50 16,00 800,00

CX 10 93,90 939,00

7,99 319,60
1,39 69,50
1,99 99,50

240,O0
345,00

30
50
50
50
50

100

UND
UND

10 24,00
5 69,00

UND
UND
UND
cx

UND
UND

7,O0
0,50
4,00

13,00
2,99
0,65

210,00
25,00

200,00
650,00
149,50
65,00

Valor total da Proposta: RS 36.485,56 (Trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais ê

cinquenta e seis centavos)

Condições de Fomecimento:

DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a refêrida empresa se encontra devidamente
legistrada e enquâdrada na lunta Comercial do Estâdo da Paraíba, como sendo uma microempresa, e
que atende aos rêquisitos do artigo 30 da Lei Complementar Fedêral no 123/2006, cumprindo aos

requisitos legais para a qualificâção como ME ou EPP, estando aptâ a usufruir do benêfício ê tratamento
diferenciado prêvisto na lei, bêm como, oECLARA quê não se inclui em nenhum das situações do § 40

do artigo 30 do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis ê normas regulamêntares que o
impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pêlo Estatuto Nacional da

Microempresa e dâ Empresa de Pequeno Porte.

Validade da Proposta: 60 (Sessênta) dias a contâr da data de abertura desta proposta
Prazo dê Entregai Imediatâ e de acordo com as necessidâdes deste órgão.
Garantia: De acordo com as êxigências deste edital.
Condições de Pagamento: O: ons Úffts.
Procedência: Nacional,

Alíquota de IcMs: 17oÁ (Dezessete) por cento.

ADILSON DA SILVA PAULINO
RUA: MANOEL DE GOES, 80 SÂO BENTO . BAYEUX - PB

cNPr : 11.799.099/0001.50 TNSCRTçÂO ESTADUAL: 16. 167. 561-1
FONES: (83) 98746.7732
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ADILSON DA SILVA PAULINO
RUA: MANOEL DE GOES, 80 SÃO BENTO - BAYEUX - PB

cNPJ : 1 1.799.099/0001.50 INSCRTÇÃO ESTADUAL: 16. 167. 561- 1

FONES: (83) 94746.7732

Frete: Forneceremos os produtos nos endereços indicados sêm qualquer ônus para este órgão.

OECLARA, sob as penas da Lei, que sê enquadra na categoraa de Empresa dê Pequeno Porte, êm
conformidade com o Art. 30 Inc. 1 e 2 da Lei Complemêntar 123 de 14 de Dezembro de 2006 e requer,
ao mesmo têmpo, os benefícios adquiridos no citado diploma legal para o procêsso licatatório.

Dêclaramos quê nos preços unitários estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, sem que caiba,
em qualquer caso, direito regressivo sobre fornecimento, tais como frete, impostos, tâxas, transporte,
inclusive o lucro do fornecedor, para entrega CIF

Dêclarâmos quê temos ciência e submetemo-nos a todas âs exigências, prescíções constantes do termo
de rêferênciâ, e clausulas contida neste edital.

DA SILVA PAULINO
O - DIRETOR

Í-cxp.l t t, t gg,agg/aw tíil
ADtrsotí DA sil.tlA PAUUÍ{0-HEl

Rua Manocl de Goes, 80

são B€nro - cEP 58305-320

L BAYEUX.PB J
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INFOMIX COMERCIAT DE INFORMÁTICA ITDA- ME

RUA: ROSA CRUZ, 491 - JARDIM CEARENSE - 60.712.115 - FORTALEZA - CE.

CNPJ: 16.857.118/0001.51 INSC. ESTADUAL: 05.617969-6

FORTALEZA" 14 DE MARÇO DE 2016.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CAMARA MUMCIPAL DE VEREADORES DE MAMANGUAPE - PB
MAMANGUAPE.PB

EDITAL TOMADA DE PREÇO 003/2016 DtA DA ABERTURA EM 14.03.2016 ÁS
11:00HS.

cóDIGo DrscRrMrNAçÃo uNDEQrrAlrr. p.rrNrr. p.

/(i

l9
o

7v, l)J t'

1 ALMOFADA
CARIMBO
Central

PARA UND
Marca:

UND

UND

UND

CXS

cxs

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1-0 5,13
TOTÀI
51,30

40 26,001_.040,00

100 4,32 432,00

2

3

AGENDA PERMANENTE

- Marca: Proline
BLOCO PARA
RASCUNHO - Marca:
JK
BORRÀCHA BRANCA
Marca: BIC
CLIPS 3/0 - Beta
CANETA
ESFEROGRÁFICA CX.
C/50 - Marca:
Compactor
CAIXA PARÂ
CORRESPONDÊIICTA EM
ACRÍLICO TRIPLA,
Marca: Trident
CARTUCHO HP 2I
PRETO - Marca: HP

CARTUCHO HP 22
COLOR - Marca: HP
CARTUCHO HP 60
PRETO Marca: HP

CARIUCHO HP 60
COLOR Marca: HP
CARTUCHO HPMarca:
HP -7 4 PRETO Marca:
HP

4

5

6

20 0,30 6,00

200
100

1,10 340,00
4"1 ,504.750,00

10 49,50 495,00

24 9L,902.205,60

24 L20,002.890,00

24 '72,00L.728,00

24 t05,002.520,00

24 9L, 002. 184, 00

"7

B

9

10

11

i/

12

W

0l

{
l

@-
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INFOMTX COMERCTAL DE INFORMÁNCA ITDA- ME
RUA: ROSA CRUZ, 491 - JARDIM CEARENSE - 60.712.115 - FORTALEZA - CE.

CNPJ: 16.867.118/00O1.51 INSC. ESTADUAL: 06.617969-6

I
ôFL

o
a
o

D4

c CPL

15
16

13

L4

L'7

1B

19

20

2L

22

23

24

25

ZO

2'7

ao

UND

UND

UND

UND

UND

CX

cx

UND

UND

UND

CXS

UND

cx

UND

UND

UND

UND

50
600

CARTUCHO HP 722
COLOR - Marca: HP

CARTUCHO HP I22
PRETO - Marca: HP

CD-R - Sony
ENVELOPE A4
MADEIRA 229 X 324_
Marca: Kraft
ENVELOPE MEIO
orÍcro 176 x 250 -
Marca: Kraft
ESTILETO ESTRETTO
c/L2- BÍc
ESTILETO LARGO
c/L2 - BÍC
EITA DUREX 12 X 30
- Marca: Elebras
F]TA DUREX L2 X 1.0

- Marca: Elebras
GRAMPEADOR 206
26/6 - Marca:
Central
GRAMPO 26/6
Marca: Bacche
GRÂMPO TRILHO
PLÁSTICO C/50.
Marca: Acrimet
LÁPIS GRAEITE
C/L44 - Marca:
Faber
LTVRO ATA C/LOO
FLS Marca: Grafset
L]VRO DE PONTO 1
ASSINATURA C/1,00
FLS - Grafset
LÁPIS MARCA TExTo
Marca: Eaber
CAIXA ARQUIVO
MORTO POL]ONDAS.

24 68,50L.644,00

24 63,001.512,00

0, 90
0, 69

45.00
474,00

600 0, 44 264, O0

3 B, 50 25 ,50

50 3,25 74,75.

2 L5 ,'10 3L, 40

10 1,l-0 11,00

10 0,55 5,50

10 7,28 72,80

20 25 ,50 5l_0, 00

20 7,50 150,00

5 25 L25,00

20 L2t90 258,00

20 11,30 226,00

60 1,05 63,00

29

o1

I
$ ffin,-



Marca: Globo
PAPEL LEMBRETE C/ PCl
ADESTVO 51_ X 38
PC\ C/ 4 UNTDADES.
Marca: Cremet
PAPEL LEMBRETE C/ UND
ADESIVO LO2 X '7 6.
Marca: Cremet
PAPEL OEÍCIO A4 CX CX
C/1,0 RESMAS
Marca: Datapel
PASTA AZ LOMBO UND
LARGO. Marca:
Argos
PASTA C/ TRILHO UND
PVC. Marca: Argos
PASTA C/ ABA UND
PLÁSTICA NO O.
Marca: Argos
PASTA PVC C/ ABA UND
ELÁSTTCO N" 2
Marca: Argos
PASTA PVC C/ ABA UND
ELÁSTICO NO 3.
Marca: Argos
PASTA SANFONADA UND
C/12 D]VISÓRIAS.
Marca: Argos
PASTA SUSPENSA CX
MARMORTZADA C/50
Marca: Argos
PERFURADOS MÉDIO _ UND
Marca: Cêntral-
QUADRO DE AVISO EM UND
MADETRA 1_,20 X
0,90. Quitz
LIVRO DE PROTOCOLO UND

30 3,58 107 ,40

30 3,'15 7L2,50

50 165,008.250,00

40 9,50 380,00

50 1,90 90,00

50 2,50 L25,00

1-00 2,59 258, 00

50 5,30 265,00

50 1_6,'70 935,00

10 94,58 945,00

10 26t00 260,00

5 73,00 365,00

30 7,50 225t00
k - Grafset
RÉGUA PLÁSTI

30

31

5Z

33

34

35

36

J/

38

39

40

4L

42

43 30 UND 50 0,69 34,00

INFOM|X COMERC|AI DE TNFORMÁTICA LTDA- ME t:-
RUA: ROSA CRUZ, 491 - JARDIM CEARENSE - 60.712.115 - FORTALEZA - CE.

CNPJ: 16.867.118/m01.51 INSC. ESTADUAL: 06.617969-6

J



INFOMIX COMERCIAI DE INFORMÁTICA ITDA- ME
RUA: ROSA CRUZ, 491 - JARDIM CEARENSE - 60.712.115 - FORTALEZA - CE.

CNPJ: 16.857.118/fl[1.51 INSC. ESTADUAL: 06.617969-6

I rr: llÇ r-o

o
D

J. CPL

CM - Marca: Roger
44 LÁPrS HTDROCOR UND 50 4,50 225tOO

C/12. Marca: Eaber
45 CoRRETTVO LÍQUIDO CX 50 L3,25 662,50

C/L2 - Marca: Bic
46 ErTA DUPLA FACE 12 UND 50 3,63 181,50

X 30 - Marca: 3M

4'7 pApEL MADETRA. UND 100 0 ,5't 57, 00
Marca: Kraft

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 37.441,75 (TRTNTA E SETE
MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS SETENTA E
crNco CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA
VALIDADDE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA
DATA DE ABERTT]RA DA PROPOSTA.
GARANTIA: t2 (DOZE) MESES PARA TODOS OS ITENS.
PROCEDÊNCLA: OS PRODUTOS ADQUERTDOS pOR NOSSA
EMPRESA SÂO ATRAVES DE DISTRIBTJIDORES E FABRICANTES
NACIONAIS.
DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÃO TNCLUSOS TODOS OS
IMPOSTOS.
DECLARAMOS AINDA QT-IE NOS ST]BMETEMOS A QUALQUER
EKGÊNCTA ESTIPULADA NO EDITAL DO REFERIDO PROCESSO.

SEMMAIS
ATENCIOSAMENTE.

JOSE S CONCELOS
RG. 1.017.693 P/PB
CPF:206.11 .574.00

REPRESENTANTE COMERCIAL

t
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EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBA
cÂrGRA MuNrcrPÀr DE tatÀNeuÀpE

coússÀo PERTaf{ENTE DE I,lcrrÀç,Áo

ÀTÀ 001 - IOUADÀ DE PREçOS llo 00003/2016

Àta dos trabalhos da Comissâo Permanente de LicitâÇão, enca-rrêg.ada dê atuar nos procedimentos
relativos à licitaÇão acima indicada, que objêtiva: AquisiÇão parcelada de rnaterlais dê
expediente diversos, destinados ês atividades da Câmarâ Murricipal dê Mâmânguape. I.oi dada a
devida publicldade ao certame, em observânc1a a lêgisl,aÇão pertinênte, utilizando-se do
seguinte meio de di1ru1gaçâo: Jornal A Uniâo - L9/02/2076; Diário oficial do Estado -
L9/O2/20f6- Licitantês cadastrados nestê procêsso: Àdilson da Silva paulino CNPJ:
11.799.099/0001-50,' Arco Verde Comércio ê ServiÇos Ltdê - CNP,r: 05.138.559/0001-04,. InfoIILix
Comêrcial dê InforÍÉtica Ltda - CNPJ: 16.867,118,/0001-51. À5 11:00 horas do día 1,4/03/201,6,
reuniu-sê a Colrlissão Permarrênte de Í,icitaÇão, desj-gnada pefa portaria n" O03/2016 dê
05/0l/2016, composta pelos sêrvidores: CIÁUDIo ,EIIE FIIHO - Prêsidêntei MA-RÍA JosÉ @I,ÍES -
Uenbro,' MÀRIA mRETE LEIIE BARBOSA - Mênbro- Inicialmente, conforme as disposiçôes contldas no
instrumênto convocatório, o Prêsidente abriu a sessão púbJ-ica e efetuou o credenciamênto dos
inte-ressados. licitântes qualificados a participar desta rêuniâo: Àxco Verdê comér:cio e
sêrviÇos Ltda - Envelope sem representante: participâção vá11da,' Àdilson da Silva Paulino -
Envelope sem rêp!êsentante: participaÇão vá1ida,. InfoÍLix Comerclal de Informática Ltda -
Envêlopê sêm replesentante: participaÇâo váIj"da- Em segulda foram identificados os envelopês
contendo as propostas e os documentos de habilitaÇão dos llcitantes dêvidamênte qualificados,
abrindo-se os envêIopês Dôcr.]mentaÇão os quais tivêrâm seus conteúdos rubricados pêtos
presentês. Conferidôs os elementos apresentados, passou a informar: Todôs os licitântes foram
considêrados habil-itados. Após a di\rulqaÇâo do resultado da fasê habilitaÇão, observado o
prazo recursal ou rêgistradâ a desistência exprêssa dos llcitantes de aprêsertarem qualquer
anterposiçào de recurso, íoram abertos os envelopês contendo as propostas de preÇos dos
proponêntes habilitados, os guais tivêram seus conteúdos devidamêntê rubricados, Ànali6adas as
propostas o Presidêntê passou a informar: Todos os licitantes aprêsêntaran propostas, no
âspecto formal, em consonância com as exigências do instrumênto convocatório. Considerados os
valoxes ofertados por cada proponente, devidamente reg,istrados no correspondente Hlstólico da
Ata, as observaÇões âpontadas durante o processo ê os critérios dêfinidos no instrumento
convocatório, ao final da sessão, produziu'sê o seguinte resultado: Licitantes vencedores e
respêctivo valor total da contrataçâo: Àdilson da silva Paulino - valor: Rg 33.256,56,. A-rco
Verde Comércio e ServiÇos Ltda - Valor: R$ 2.990,20. Houvê à oco-rrência de igualdadê de preÇos
cotados, a classificaÇão foi definida por sorteio na prêsença dos participantês da reuni.ão. os
valores unitários constantes das pxopostas apresentadas, bem como o resultado do certaae com a
devida clâssificaÇâo dos li-cj-tantes, estâo demonstrados no respêctivo Mapa de ÀpuraÇão, quê
fica fazendo paxte lntegr

). CPL

e desta Ata, independentê de transcriçâo. Eacultada a palavxa
foi fe a. Nada mais havendonênhrna obselvação

dêpois de lida e a dâc ormê, vai dêvidamênte
a constar,

assinada,
lavrou-se a presente Ata, que

MAR]À sC TO TE tllo
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ESTADO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂtGRÀ MrrNrcrpÀrr DE lGMÀNGlrÀpE
corfissÀo PERI|ÀNENTE DE ucrrÀçÀo

nrsrúnrco DA Àra oo1 - To.{ÀDÀ DE pnrços No 00003/2016

Hlstórico da Ata dos trabalhos da corligsão Pertnanêntê de Í,icitaÇâo/ êncaaregados de atuar nos
procêdimentos relativos à licitaÇáo acima indicada, quê objetiva:

Aquisição parcelada de materiais de expêdiêntê dlvelsos, dêstinados as atividades da câmara
Municipal de Mamanguape.

1.0 - DÀ pROPOSIÀ DE PREçOS

Considerados os vâlores eprêsentâdos
processo e os critérios definidos
produziu-se o sêquinte resultado:

por cada licitântê, as observaÇôês apontadas durante o
no instrlunento convocatório, ao finâf desta Sessão,

- Àdil-son da Silva Pau1ino.
Item(s): L - 2 - 3 - 5 - 6 - 1 - B - 9 - 1,0 - 1,2 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
-23-24-25-26-21 -28-29-30- 37-32 - 33 - 34 -35 - 36- 37- 38 -
-42-43-44-45-46.
Valor: R§ 33.256,56
- A-rco Vêrdê Comérci-o e Serviços Ltda.
Item(s): 4 - 11 - 22 - 4'7.
valor: R$ 2.99O,2O

2.0 - DO ÍR,ATÀI,IENTO DITERENCIADO PÀRA UE ê EPP - FÀSE PROPOSTÀ

20
40

19
39

2L
41

- Não há registro.
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EsrÀDo DÀ PÀRàÍBÀ
câranÀ rÍuNrcrPÀr DE lGlaNcIrApE

colfi ssÃo pERlalrENrE DE LrcrrÀçÀo

QUÀDRO CO}íPÀRATM DOS PRBÇOS ÀPRESENTÀDOS - MApÀ DE Àpt RÀçAO - TOMÀDÀ DE PREÇOS No 00003/2016

Partl.êlpântes
1 - ÀI.MOFÀDA PÀRÀ CÀRIUBO
Adilson da SiIva Paulino
Arco Verde Comé.rcio e Serviços Ltda
Infomix Comerciaf de Informática Ltda
2 - À!'BNDÀ PERMÀIÍBIIIIE

Adifson da Silva Paulino
Arco Verde Comércio e SêrviÇôs Ltda
Infomix Comêrciãl de Informática LtdÊ
3 . BLO@ PÀRÀ RASC(JIIEO

Adilson da Silva Paulino
lnfomix Comêrcial de Infor:mática Ltda
Arco Ve.rde Comércio e SêrviÇos Ltda
{ - BORRÀCEÀ BRÀ}ICÀ

Arco Verde Comér:cio e ServlÇos ltda
Adilson da Silva Paulino
Infomix Comêrcial de Informática Ltda
5 - CLrPS 3/O
Aditson da Silva Paulino
Infomix Comercial de Ínfor:mática Ltda
Arco Verde Comércio e Serviços Ltda
6 - cÂNEÍÀ EsFERoeÁFrcÀ o(, c/5o
Adilson da Silva Pâul ino
Infoltlix Comercial de lnformáticâ Ltda
Arco Verde Comércio ê Serviços Ltda
? - cÀrxÀ pÀRÀ cmsporDÊNcrÀ Bx Àm.ÍLrco rRrpr.À
Adifson da Sllvâ Paulino
InfomÍx ComeIciaf dê Ínformática Ltda
Arco Verde Comércio e Serviços Ltda
A - CARrI'CSO EP 21 PRETO

Adilson da Silva Paulino
lnfomix Comercial de Informática Ltda
Arco Verde Comércio e ServiÇos Ltda
9 - CàRTUCEO SP 22 COr€R
Adilson da Silva Paulino
Infomix Cômercial de Inforrnátlca Ltda
Arco Verde ComércÍo e Servlços Ltda
10 - CÂRÍUCSO EP 60 PRETO

Adilson da Silva Paulino
Arco Verde Comé.rcio e Serviços Ltda
InfoÍtix Conercial de Informática 1-tda
11 - CÀRTI CEO BP 60 COrOR

Arco Verde Comércio e ServiÇos Ltda
Infomix Comercial de Informática Ltda
Adilson da Silva Paulino
12 - CÀRI'I.ICEO EP 7{ PRETO

Adilson da silva Paullno
Infômix Comêrciãl de Informática Ltda
Arco Verde Comércio e Serviços Ltda
13 - CÀRTUCEO SP 122 @LOR
Adl1sôn da Silva Paul1nô
fnfomix Comêrcial de Informática Ltda
Arco Verde Comércio e Sêr.viÇos ltda
14 - CàRTI CgO SP 122 PRSTO

Adilson da Sílva Paulino
Arcô Vêrde Comércio ê Seryiços Ltdâ
Infomix Comerciâl de lnformática Ltda
15 - CD-R
Adilson da Silva Pâu1ino
fnfonix Comercial de Informática Ltda
Arco Vêrdê Cornércio e Serviços Ltda
16 - ENVEIPPE À{ XÀDEIRÀ 229 X 324
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40
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100
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49t94
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UND

UND
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UND

UND

UND

UND

UND
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CXS

CXS

UND
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UND
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UND

UND
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94,94
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2A
2A
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24

24
24
24
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24
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24
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24
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50

119, 80
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L.111,20
1.124 tOO

UND

UND
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Àdilson da Sil va Paulino
Ar:cô Verdê Comércio e ServiÇos Ltda
Infomlx ÇomerclaI de Informát1ca I,tda
17 - EXVELOPE XEIO OFÍCIO 176 X 250
Adifson dâ Silva Paulino
Arco Verde Comércio ê SêrviÇos Ltda
Infomix Comereial de Infor:mática ltda
18 - ESTILETO ESTRBITO C,/12
Àdilson da Silva Paulino
Arco Yerdê Comércio e Serviçôs l-tda
Infomix Comercial de Informática Ltda
19 - ESTIIjSIO IÂRCO C/12
Adilson da Silva PaulÍno
Arco Verde Comércio e SêrviÇos Ltda
Tnfomlx Comercial de Informátlca Ltda
20 - FITÀ DT'REX 12 X 30
Adilson da Silva Paulino
Arco Verde Comércio e ServiÇos Ltda
Infomix Comercial de Infolmática ]-tda
21 - FITÀ DI'REX 12 X 10
Adilson da Sifva Paulino
In.[onix Conercià] ôe JnlormáLicà -da
Arco Verde Comércio e Serviços Ltda
22 - (RÀ!@EÃDOR 206 26/6
Àrco Verde Comércio ê Serviços I-tda
fnlomix Comerciâl de Informátlca Ltda
Adilson da Silva Paulino
23 - (RÀXPo 2616
Adilson da silva Paulino
Arco Verde ComéÍcio ê Serviços Ltda
Infomix Comercial de Informática Ltda
2{ - @t}íPO IRILEO PIáATICO C/50
Adi]sôn da Silwâ Pãul inô
Arco Verde Comércio e ServiÇos Ltda
Infomix Cômerciêl de Tnformática Ltda
25 - IáPIS GR.ÀFITB c/1{4
Adilson da si Lva Paü1inô
Arco Ve.rde Comércio e Serviços Llda
Infomix Comercial de Informáticâ Ltda
26 - LMO ÀIÀ C/1O0 r'LS
Adilson da Silva Palrlino
Arco Verde Comércio e ServiÇos Ltda
Infomix Comêrcla1 de Informática l,tda
27 - ITfVRO DE POlt?O 1 ÀSSINÀTI,RÀ C/IOO FLS
Àdilson da Silva Paulino
fnfomix Comercial de Tnfornática Llda
Arco Verde Comércio ê serviços Llda
2a - rÁPrs MÀrcÀ rE§ro
Adilsôn da Silva Paul,ino
Arco Ve.rde Comé.rcio e Servlços Ltda
j"r'on iv CorercÍê1 de InÍo_máricà -tdà
29 - CArXÀ ÀROUTVO tíORrO POLTONDAS
Adi l son da silva Paulino
fnfomix Comercial de Informática Ltda
Arco Verde Comércio e Serviços l,tda
30 - ?ÀPBL I.E}ARBTA C/ ÀDESIYO 51 X 38 PCI
Adilson da Si]va PauLino
Infomix Comercial de Informática Ltda
Arcô Verde Coméreio e ServiÇos ltda
31 - PÀPEL T,EMBRETE C/ ÀDEgM 3.O2 X 76
Adilson da Silva Pâulino
Arco Verde Comércio e ServiÇos ltda
Infomix Cómercial de Informática Ltda
32 - PAPBL OBÍCIO À4 Cr( C/1O RESI ÀS
Adilson da Si 1va Paulino
Infomix Comercial de Informática Ltda
Arco Verde Cômérciô ê Sêrrriços I-tda
33 - PÀSÍÀ ÀZ IloMBO IÀROO
Adilson da Sifva Pàulino
Àrco Verde Comércio e Sêrviços Ltda
Infomix Comerciaf de Informática Ltda
3{ - PÀSTÀ C/ TRTLSO t'VC
Adilsôn da Si 1va Paulino
Arco Verde Comércio ê Serviços Ltda
Iríom:x Comer-i âl de InÍo!má' :cá Lrdà
35 - PÀSTÀ C/ ÀBÀ 9ÍáSTrCÀ N" O
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UND

UND

2ô
?a
2A

2t)
2C

2a
20
2A

60
60
60

10
10
f L'l

CX

CX

CX

5

UND

UND

UND

71,1O
12,54
12,9A

UND

I]ND

UND

10,85
11, 30
12,04

UND

UND

UND

a,9a
1,00
1,05

UND

UND

UND

c/ 4 T,NIDàDES

PCT

PCT

PCT

CX

CX

UN i)
UND

UND

CX

UND

UND

UND

30
30
30

30
30
30

50
50
50

4C

4l
4A

50
50
50

UND

UND

UND

1,99
8,00
9,50

319,60
320,0c
380,00

1,39
1, 50
1,e0

69, s0
75,00
90,0ô

orti)2o'"
C1

c PL

N EÀl
1

o

6,97
"1,OA

7,50



Adilson dâ Silva PauI i no
Arco Verde Comércio e ServiÇos Llda
Infomix Comereial de lnfornática Ltda
36 - PÀSTÀ P\rC C/ àAÀ BriÂSTTCO N" 2
Adilson da Silva Paulino
Infomix Comercial de Iníormálica Ltda
Arco Verde Comércio e Serviços Ltda
37 - DÀarÀ PVC C/ À8À EráSTTCO X" 3
Adilson dâ Silva Paulino
Arco Verde Comércio e sêrviços ltda
lnfomix Comêrcial de Tnformática Ltda
3a - PÀSTÀ SàXFOrlÀÀÀ C/12 DrVrSóRlÀA
Adilson da sifva Paulino
Infomi.x Comercial de Informátlca Ltda
Arco Verde Comérc1o ê sêrviÇos Ltda
39 - PÀSrÀ guggEngÀ tíÀRtORrZÀDÀ C/50
Adilson da Silvâ Paulino
I:rÍomix Comercial de Informática Ltdâ
Àrco Verde Comérclo e Serviços Ltda
40 - PIRFT'RÀDOS }ÍÉDIO
Adilson dê Silva Paulino
Infomix Comercial de InforÍrática Ltda
Arco Verde Comérclo ê Serviços Ltda
{1 - QqàDRO Dt ÀVlgO E l{ÀDBrRÀ 1,20 X O,9O

Adilson da Si lvã Faulino
A-rco Verde Comércio e Serviços Ltdà
Infomix Comercial de Informática Ltda
a2 - LIvRo DB PRoIocoÍP 1//r
Adilson da silva Paul ino
Arco Verde Cométcio e ServiÇos Ltda
Infomi.x comêrcial de Informática Ltda
{3 - Fi€uÀ PÍ,iÂsrrcÀ 30 cI{
Adilson da Silva PêuI ino
lnfomlx Comerclal de Informática Ltda
Arco Verde comércio e ServiÇos Ltda
aa - úDra ErDx)coR c/12
Adilson da Sílva Paulino
Arco verde Comér:cio e serviÇos l,tda
Tnfomix comêrcial de Tnfôrmáticà Ltda
45 - C|oRRErrvO LIçÍ)ADO C/72
Adilson dà Silva Paulino
Infomix Comercial de lnformática Ltdâ
A-rco Verde Comêrcio e Sêrviços Ltda
46 - FITÀ DI'PIÀ PÀCI 12 X 30
Adilson da silva Paulino
Arco Vêrdê Comérclo ê ServiÇos T,tda
Inforiix Comêrciai de Tnfornáticâ Ltda
,.7 - PÀIIL I{àDEIRÀ
Arco verde Comércio e serviços Ltda
Infomix Comercial de Informática Ltda
Adilson da silva Paulino
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observaÇôes:
Houvê empate na âpuraçáo, foi decidldo por sorteio.

14 de Ma!Ço de 2016Mamanguape - PB,

RESI'LAÀDO T'INAI:

- Àdilson da siLva Pauli-no.
Item(§) : 7 - 2 - 3 - 5 - 6 -'l - I - 9 - ro
- L5 - 16 - 11 - !8 - 19 - 20 - 2L - 23
2'7 - 28 - 29 - 30 - 37 - 32 - 33 - 34 - 35
- 39 - 40 - 4r - 42 - 43 - 44 - 45 - 46.
valor: R$ 33.256,56
- Àrco velde coürércio e serviços Ltda-
Item(s): 4 - lf - 22 - 4'7.
valor: RS 2.990,20

l2 13 14
24 25 26

36 3-1 38

10 I,EI
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMÂDA DE PREÇOS NÔ 0000312016
OBJETO: Aquisiçáo parceíada de materiais de expediente divelsos.
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das
contratações:
Adilson da Silva Paulino - Valor: R$ 33.256,56;
Arco Verde Comércio e Serviços Ltda - Valor: R$ 2.990,20.
Dos atos deconentes do prGedimento licitatório, caberáo recursos nos lermos do AÍ.
í09, da Lei Federal nô. 8.666/93 e suas alteftrçCles. Maior6 inÍorm4ões poderáo ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitaçáo, Rua Duque de Caxias, í23 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08:00 as 12:m horas dos dias úeis.
Telefone: (083) 3292-2786.

, Mamanguape - PB, 14de Março de 2016
CLAUDIO LEITE FILHO - Presidênte da Comissão

Publicado NO QUÂDRO DE
DIVULGAçÃO nesta data.
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ESTADO DA PARAÍRA
PREFEITUFIA MIJNICTPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARÂIBÂ
CÂMARÀ MUNrcrpAL DE MAÍT|ANGUAPE

RESULTADO FÂSE PROFOSTÂ - TOMADA DE PREçOS N. 00002/2016
OBJETO: AquisiÉo parcdlada de mateÍiais de limp€za e gênerc alimerficios diveÍsos. LICITANTE
DECLARADO VENCEDOR e respêclivo valoÍ tcÍal da contralaÉo: lvaniHa FÍeitas da Silva - Valor: R$
20.859,55. Dos ato6 decoÍrenl6 do procedimento llitatório, cab€ráo recuísG nos termos do Art. í09, da Lei
Federal no. 8.666/93 e suas alterações. MaioÍ6 inÍoÍmaçóes podeÍão seÍ obÊidas junto a Comissão
Permanêntê dê Licitaçáo, Ruâ Drrgue dê Caxias, t23 - Cêrtro - Memarrguapê - PB, no horário das O8:OO âs
12:00 horas dos dias úeis. Telefone: (083) 3292-2786.

- Mamanguape - PB, í4 de Março de 2016
CLAUDIO LEITE FILHO - PresiderÍe da Comissáo

ESTADo DÂ PARAiBA
CÂMÂRA MuNtcrPAL DE MAMAI{GUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA D€ PREçOS t'f 00m3n016
OBJETO: Aquisiçáo parcelada de materiab dê expêdiente dÍversc. LICITANTES OECLARADOS
VENCEDORES e respectivos valores lolaÉ das coÍ{rataç6es: Adilson da Silva Paulino - Valor: Rg 33.256,56i
Arco Verde Comércio e ServiçG Lldâ - Valo,l R$ 2.990,20. D6 at6 deconentes do procedimento licitalório,
caberão recursoG no6 term6 do Arl. 109, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteraçóes. Maiores irÍormaçôes
poderão sêr obtidas iurúo a Comksâo PêffiBnerúê de Lkútào, Ruâ OuqJê de Caúas, 123 - Cêntro -
Mamanguape - PB, no horário das 08:m as 12:m horas do6 di6 úeis. Telefone: (083) 3292-28ô.

. Mamanguape - PB, í4 de Março de 2016
CLAUDIO LEITE FILHO - Presidente da Comissão

ANO: 2016
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA

cÂr'BRA MlrNÍcrpÃt DE MAI.aNGUÀpE
colflssÀo PERIaNE}ITE DE trcrrÀçÀo

NOTIFICÀçAO - RESI'ITÀDO FÀSE PROpOSTÀ - Tor.firrA DE PREÇOS No 00003/2016

PaulinoLICITÀNTEi Àdilson dâ Silva
CNPJ: 11-799.099/0001 50

1.0 - Do oBarETo DA ucrrÀçÁo
AquisiÇão parcêlada de matêriais de expêdiente diversos, destinados as atividades dâ câma.ra
MunicipêI de Mamanguape.

2.0 - DÀ }rorrFrcÀçÃo
Infoma-se que o iêsuftado da Fàse Proposta encontra-se afixâdo no Quadro de Di\ t1qaÇão destê
órgão. sallenta-se quê as ocorrências pêrtinentes ao cêrtamei inclusive com a demonstraÇão da
classificação dos licitantes habilitados no processo, estão devidâmente registradas na Ata da
corrêspondênte sessão pública realizada, cuja cópia enca[Linha-se em anêxo a esta notificaÇão
para o dêvido conhecimento -

3.0 - DOS RECT RSOS
Dos atos dêcolrêntes do procêdimento licitatório, caberão recursos nos têrmos do Art. 109, da
Lei Fêdêral n'. 8.666, de 21 de junho dê 1993 ê suas alteraÇôês posteriorês.

4.0 - DÀS rNÃ)X0,AçõBS COMPr;E}dENTÀIIES
Maiores iníornaÇões poderão ser obtidas
Caxias, 123 Centro .- Mamanguape pB,
Telefone: \OB3) 3292-p-186 -

junto a Comissão Pêrmanente de LicitâÇão, Rua Duquê de
no horárao das 08:00 as 12:0O ttoras dos dias úters.

Mamanguape PB MarÇo de 2 0162 k{e
\\

C EILHO
Comi s s ão

Àd
t-1

da Silva Paulino
99,/0001 50

IO LEITE
Prêsidente da

DE cr,ARÀcÀo

O INTERESSÀDO ÀEÀIXO DECI,ARA IAVER RECEBIDO NESTÀ DATA, COPIÂ DO RESULTÀDO DA FASE PROPOSTÀ
REELRENIE AO PROCESSO LTCTTATóRIO EM EPÍGRAEE, INCLUST]/'E A ATA DA CoRRESPoNDENTE sESsÀo
PÚBLICA REÀIT ZÀDÀ, BEM CoMo ToMÀDo CoNHECIMENTo Dos PRÀzos PARA INTERPosIÇÃo DE RncuRsos,
PREVISToS NA IEGISI,AÇÃo PERTTNENTE.

RECEB Etal 21/ 0312076.

1 9
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EstÀDo DÀ pÀrÀÍBÀ
cÂrdAr,a MUNrcrPÀr DE IGMÀNGUÀpE

colossÀo pERrúlNENrE DE rrcrrÀçÀo

NOTTETCÀÇÀO - RESULTÀDO I,ÀSE PROPOSTÀ - TOT,ADÀ DE pRtçOs Nô 00003,/2016

LICITANTE i Arco Verde Comércio e Servicos Ltda
CNPJ: 05.138.559/0001-04

1-0 - Do oBüETo DA LrcrrÀçÃo
AquisiÇão parcê1ada de matêriais dê êxpêdiente diversos, destinâdos as atividades da Câma.râ
Municipal de Mamanguape.

2.0 - DÀ lrorrFrcÀçÃo
InÍo.rma-se quê o resultado da Fase Propostâ encontra se âfixado no Ouadro de Dir-ulgaÇão deste
Órqâô. Salienta_sê que as ocorrências pertinêntês ao certamê, lnclusive com a demonstraÇão da
classificaÇão dos licitantes habilitados no processo, êstão devidêmente registtadas na Ata da
correspondêntê sessão públicà reallzada, cuja cópia encamirúa-se em anêxo a esta notificaÇào
para o dêvido corüecimento,

. DOS RECURIIOS
atos decorrentês do procedimento licitatório, cabêrão recursos nos termos do Àrt- 109, da
Federal n". 8-666, de 21 de judro de 1993 e suas â1terações postêtiores.

4.0 - DÀs rlfEoBtaçõEs coMpr,El{EI{rÀREs
Maio-res info.rmaÇõês poderão ser obtidas junto a Conlissáo Pennanêntê de l,icitaÇão, Rua Duque dê
Caxias, 123 - Cêntio - i'!êmanguapê - pB, no horário das 09:C0 âs 1:;OO horas dos dfas útêis.
relefonê: \OB3) 3292 2'186 -

3.0
Dos
Lei

\
Mâmangudpe - PB, 2.1 dê l,'arÇo de 2016.

"t. \\)

ctÁulto r-nrtn ptt,tto "
Presidênte da Colrri ssão

DECLAxÀÇÃo

O TNTERESSÀI)O ÀBAIXO DECI,ARA }IAVER RECEBIDO NESTÀ DÀTÀ, COP]À DO RESU],TA.DO DA ÊASE PROPOSTA
REEERBNTE Ao PRocEsso trcrranónro EM EpÍGRÀr'E, rNcrusrrE A ATA DA coRREspoNDENTE sEssÃo
PúBLrcA REÀ1,12À.D4, BEM coMo roMADo coNHECrI,tENTo Dos pRÀzos pApA rNTERposrçÂo DE RncrrRsos,
PREV]STOS LEGISI,ACAO PERTlNENTE.

RECE 21/ A3120

o erde
- 13B .559,/0001-04

e SerwlÇos Ltda
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ESTÃDO Dà PÀRÀIB,A
cÂraRÀ Mt NrcrpÃr DE tGMÀNeuÀrfE

coxr ssÃo PERl ]IEtffE DE rrcrrÀçÀo

NOTTI'ICAÇÀO - RESTTLTÀDO FÀSE PROPOSTÀ - TOI,GDÀ DE pREçOS N" 00003/2016

LfCITANTE: Infomix Comerôial de Informática l,tda
CNPJ: 16-867.118/0001-51

1.0 - Do oBJETo DÀ LrcrrÀçÃo
Aqulsição parcelada dê materiais dê expediente diversos, dêstinados as atividâdes da Câmara
Munlcipal de Mamanguapê.

2-o - DA NorrFrcÀÇÃo
Ínforma sê que o resultâdo da Fasê Proposta encontra-se afixado no Quâdro de Di\ ]lgaÇão dêste
órgâo. saliênta se que as ocorrências pêrtinentes ao certame/ inclusiwe com a demonstraÇão da
classificaÇâo dos licitantes habilitados no procêsso, êstào devidamente registrâdas na Àta da
correspondente sessão púlllica realizâda, cuja cópia encanrinha se em anêxo a esta notificaÇão
pare o dêvidô cônhecimêntô -

4.0 - DÀs nüorülAçÕEs cot{prmdEN!ÀREs
Maiores infor:maÇões podêrâo se.r obtidas lunto a Com-lssão Pêrmanente de LicataÇão, Rua Duque dê
caxlas, 123 centro Mamanguape pB, no horário das o8:oo as 12i00 horas dos dias útêis.
Telefone: \OB3) 3292 2186 -

3.0 - DOS RECI RIIOS
Dôs atos decorrentes do procedimento
Lei Eederal n"- 8.666, de 21 de junho

Iicitatório, caberào recursos nos termos do Àrt- 109, da
de 1993 e suas alteraÇôes postêriores.

RESULTÀDÔ DA FASE PROPOSTA
DÀ. coRR.ESPoNDENTE sEssÀo

rNTERPosrÇÃo DE RECURSos,

Mamanguape PB 2L { MarÇo dê 2 016.

Nf
ctÁuDro LErrE
Pnesidente da

FILHO \
conri s s ào

DECr.AxÀÇÃo

O INTERESSÀDO ÀBAIXO DECI,ARÀ I{AVER RECEBIDO NES]-À DÀTÀ, COPIA DO
REFERENTE Ao pRocEsso r,rcttarónro EM EpÍGRÂi'E, rNCLUsr\,T A ATA
púBLrcA REÀtrzADA, BEM coMo roMÀDo coNlIECrMEMro Dos pRÂzos pÀnA
PREVISToS NA LEG]SI,AÇÃo PERTINENTE.

21/03/2 1

Inf
1.6 .

deC omerc]. a
67.118/0001 51

oimática Ltda
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂrnRÀ r,íIrNrcrpÀL DE l.rÀr.{Atrct ÀpE
coi,Í ssÃo PEru'qNENÍE DE r,rcrrÀçÃo

RErÀróRro - Tol4ADÀ DE pREÇos N" 00003/2016

1.0 - DO OBaTBTTVO:

Ten o presente relatório o obl etrvo dê descrever os procedl-mentos da ColrLissão PermÂnente dê

Lj.citaçâo, doravante denomj.nada simplesmentê Comissão, encarregada de atuar no plocês5o
ficitatório acina i.ndicado, que objeti"va: AqulsiÇão parcelada de materiais dê expediente
divergos, destinados as atj.vidades da Câmara Municipal de Mamânquape.

2.0 - DÀ SI'Btr.ICIDÀDE T

Iloi dada a devida pr.úlicidade ao certame, en observância a legislaÇáo pertinente/ utilizando-
se do seguinte meio dê divulgação:
Diário oflcj-al do Estado - 19/02/2jl6i
.folnal A ur,iào - 19/02/2016.

neste processo: Adilson da silva Paulino; Arco Verde comércio e
comercial de Informática Ltda.

3-0 - DOS nÍTERESSÀDOS:
Li-citantês cadastrados
Serviços Ltdâ; Infonix

4.0 - DÀ ItÀBErrÀÇão r

No dia e hora narcados foram recebidos os
habilj.taÇão dos inte!essados, abrindo-se
qualificados a participar do celtame:
Arco verde Comércj"o ê ServlÇos ttda;
Àdilson da Silva Paulino,'
InforLix Comercial- de Informática Ltda.

í
ô

o

envelopes contendo ag propostas ê os documêntos de
êm sequida os envelopes DocumentaÇâo. Lj-citantes

Ànalisados os elementos apresentados e as êxiqências constalltes do instlwllento convocatôrio
correspondente, a corÍú"ssão j.nformou: Todos os licitantês foram considerados habilitádos.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

Apósadi!'utgaçãodoresultadodaíasehabilitaçáo,obsêrvadooprazorêcursalouregistladaa
desistência 

-"*pa"""" dos licitantes de apfêsenta.rem qualquer interposição de lêcurso, foram
abertos os envelopes Proposta de Preços dos proponentes habilitados. Analisadas as propostas a

Cottrisgáo j.nformou: Todos os licitantes aplesentaram propostas, no aspecto formal/ em

consonância com as êxigências do instrl]mento convocatório'

6-0 - DÀ CqÍCLUSãO
consideraldo o9 valorês ofertados por cada proponente, as obsêrvaçÕeS apontadas durante o

procegso e o5 critérios definidos no instru,nento convocatóIio, chegou-se a conclusão de que a5

propostas dos licitantes abaixo relacionados, apresentêm-3e vantajosas para a Administracão.
iicitantes declarados vencedorês e respectivos valores totais das contrataÇõês:
Àdilson da silva Paul.ino - valor: R§ 33.256,56;
Àrco velde comélcio e serviços Ltda - valo!: R§ 2'990,20'

saliênta-9ê quê os valores unitários constantes das propo3tas apreserrtadas' bêm como o

resultado do certame com a devida classificaÇão dos licitantes, estão demonstrados no

respêctivo Mapa dê Apulaçâo, que fica fâzêndo parte integrentê destê relatólio' indêpendêntê
de trênscrição. Face ao .tpo"io, esta cotrLissáo, replesentada neste ato pelo seu Presidente'
gugele ao éenhor presi-denie da Câruara, a homologaÇáo da p!êsente licitaÇão em favor dos

leferidos proponentês.

É o relatório -

l.ÍamÀnquape

C 10 LEITE FI o

01 de Àbril dê 2016.

Prêsidente da Cotlli ssão

d'\
\

\



ESIIIDO DÀ PÀ3"AÍBÀ
cÂ!e,RÀ MrrNrcrpÀr DE lGr,GNG{rÀpE

ASSESSORIA .'URÍDICÀ

Orj-g€!a: ToMADA DE PREÇOS N.ô 00003/2016
COMISSÃO PERI,ÍANENIE DE IICITAÇÀO

Àasulto: Àquisição parcelada dê materiais de expediente diversos,
destinados as atividadês da Câmara Municipal de Manang.uape

Àlexo: Processo licitatório corrêspondente.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lêi Fêdê.râ1 no 8.666/93 ê suas alteraÇôes, ê considerando o
teor dos docr.nnentos ê lnforoaÇôês aprêsêntadas, êsta Àssêssôria Julidica consldera reqular o
processo êm tel-a, o qual está en consonância com a Iêgislação pertinêntê.

Mamanguape - PB, 04 de À.briI dê 2016-

Às sess Juridlco
PB 15. 685
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂlÍARÀ MUNrcrPÀr DE lannNcuÀpE
GÀBTNEIE DO PRESTDE.IIE DÀ CÀI{ÀRÀ

Mamanqnrape - PB, 04 de Abril dê 2016.
PORTÀRIÀ N" IP 00003/2016

o PRESTDENTE DA CÂMARA DA CÂMÀRA MUNrcrpÀr DE I'c.IG.NGUAPE, Es?ÀDo DA eenaÍaa, no uso dê
suas atribuiÇões legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGÂR o rêsultado da licitaÇão, modalidade Tomada de preços no 00003/2016, que
objetiva: AquisfÇão parcêlada de matêriais de expedientê diversos, destinados as atividades da
Câmara Municipal dê Mamanguapê i com base nos elêmêntos constantês do processo correspondente,
os quais apontam comô proponentê(s) vencedor(es):

- Adilson da Silva Paulino.
11 . 7 99. 0 99l0001-5 0
Valor: R$ 33.256,56
- Arco Vêrde Comércio e ServiÇos Ltda-
0s - 138.559/0001-04
Vâl-or: R§ 2.990,20
PublÍque-se e cumpra-se.

EERREIRÀ DÀ SILVA EILHO
Presidente da Câmara

l,
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'ã#iH.
EsrÃDo DÀ panaÍn-e.

cÂlnxÀ i{uurcrpÀr DE }.íÀl,aNGUÀpE
cÀ.arNErE Do pRESTDENTE oa ciuana

Mananguapê - PB, 04 de ebril de 2016.
PORTÀRIÀ NO TP OOOO3/2 016- 01

o PRESTDEN?E DÀ CÂMARA DÀ cÂilG'BÀ MuNrclpÂ]- DE I.ÍAIÍANGUAPE, EsrÀDo DA pataÍsA, no uso de
suas âtribuiÇôês legais,

R E S O I V E:

ÀTJUDICÀR o obleto da lacitação, modaladade Tonada de PreÇos n" 00003/2016: AqirisiÇão
pa-rcêlada de materiais de êxpedientê diversos, destinados as atividades da Câmara Muni;ipal de
lÍamanguape i com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- Adilson da Silvà Paulino.
11.799-099,/0001 50
Valor: R§ 33 -256,56

A-rco Verde Comércio e Sêrviços Ltda.
05.138.5s9/0001-04
Valor: R§ 2 .990,20
Publique-sê ê cu.mpra sê-

!,ERREIRÀ DA S ILVA FILHO
Presidênte da câmâ rã

: l3o
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coNrRÀTo No : 00006/2016-cPL
o

Dc. cPt.o
pe

na Ctáusula correspondênte do presente
estabeLecidos pàra o lamo de atividade

(

MÀMANGUÀPE E ÀDILSON DA SILVÀ PÀT'LINO, PÀRÀ FORNECI
DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUT'íENTO NÀ FORMA ÀBATXO:

o

Pelo presente instmmênto particular de conttâto, de um lado câmara Munlcipal de
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 12.-120-256/ 0001-52, neste atô

^^l ^ D-êêiÀêh+ê 
^r 

.ihrrr Í^à^ Fêrrêi r- ,r qr l./a !'i thô 9!aqi'lÊ ir^: :i-t uJ-:.iürr iLrr r i'J..'r:rrç
Comerciantê, rêsidente e domlciLiado na Rua Severino victor/ 45 - Pl-analto - Mamanguape - PB,

CPF no 031.463.444-4A, Caxtêira de Ídentidadê ," 2.288.944 ssP-PB,, doravarte simplesmente
COIJIRÀIÀNIE, e do outxo lado Àdilson da sifva Paulino - Rua Manoel de Goes, 80 são Bento -
Bayêux - pB, cNpJ n" 11.799,099/0001-50, doravante simplesmêntê CoNIRÀTÀDO, dêcidirem es
partes contr3taa:es ?.ssina: 3 preselte co!:t!at.? tr qlal se regerá pelas cláusulas e condiÇões
sêguintes:

CIJíÚSEÀ PRIT,'EINÀ - DOS EI'NDÀIIE}TIOS DO CONÍBÀTO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preçôs n" 00003/2016, processada nos
temos da Lei Fedêral ^" 8.666/93 e suas alteraçóes e a tei complemenLar n" 123, de 14 de
dezenbro de 2006.

CIJ{U$[,À SEGI'NDÀ _ DO OB"ETO DO CON''[IIÀTO:
o presente contrato tem por objeto: Àquisição parcelada de rnateliais dê expedientê divelsos,
destinados as atividades da Câmara Muricipal de MamanguaPe.

O fornecimento dêvêrão obedêcêr rigorosãmentê às condiçôês êxpressas neste instrumênto,
proposta âpresentada, Tornada dê PreÇos no 00003/2016 e instruções do Contratante, doctmentos
à""à" q,ru fiÇam fazendo partes intêgrantes do presentê contrato, independente de transcriÇão.

CüíUSUIÀ TERffiIRÀ - DO IOR E PREçOS:

O vafor total deste contrato, â base do preço proposto, é de R9 33.25e',56 (IRINTA E TRÊS MIL
DUZENTOS E CINOÜE]'TIA E SEIS REÀIS E CINQIJENIA E SEIS CENTÀVOS).

CLi(USUI,À OUÀXIIÀ - DO REÀi'USTAUENIO:
os preços contratados são fixos pelo periodo de um âno, excêto para os casos prêvistos no À!t'
65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
Ocorrendo o desequilíbrio econônrico fananceiro do contrato, poderá ser restabêlecida a relaÇáo
quê as partês pãctuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Ínciso IÍ, A11nêâ d, da lei
8.666/93, mêdiante comprovaÇão documental e requerinento explesso do contratado.

cutu$Il,À Qlrr]lrÀ - DÀ Dc/fÀçÃo:
Às dêspêsas côlrerão por conta dâ seguinte dotaÇão, constante do oIçamento vigente:
Recursàs próprios da Cámara Municipal de Mamanguape: 01.01 01-031.0001.2001 3390-30-00

CIÁUSIIÀ SEXTà - DO PÀGã}'ETÍTO:
o pâgêmento será êfetuado na Tesoutaria do contratante7 mêdiante processo regular, da segnuntê
maneira: pâra ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêriodo dê adi[plêmênto-

CIJíUSUIÀ SÉTI!{A . DOS PRÀZO§:

o pxazo máximo para a exêcuÇão do objeto ora contratado/ confoxmê suas calacterlsticas, e quê

admite plorrogaÇão nos càsos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado ê será
considêrado a pa.rtir da enissâo do Pedido de Compra:

Entrega:5 (cinco) dias
o prazo de- vigência do presente contrato sêrá detenLinado: até o final do exêrclcio financeiro
de 2016, considerado da data dê sua assinatura.

cüíu$[À orrÀvÀ - DÀs oERIGÀçõES DO COTURÀTÀ]frts:
a - Efetuar o pagâmento relativo ao fornêcimento efetivamente rêalizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do plesente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todôs os mêios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificâr ô contrátâdo sobrê qualquer irreqularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos, exêrcendo a rnais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o contlatado de suas

rêsponsabilidades contratuais ê legais.

CIJ{USUIÀ NO}{À - DÀS OBRIGÀçõES DO @NTRÀTADO:

a Executar devidamente o fornêcimento descrito
contrato, dentro dôs melhores parâmetros dê qualidade
rêIacionâda ao obiêto contratual, com obsêrvância
b - Responsabil i zar-se por todos os ônus ê obragâçóes

âos prazos êstipulâdos;

acei to
todos os

pê1o

e compromissos assumidos, a qualguer
execuÇão do objêto contratado,'

Contratante, quando dâ execuÇão do
seus atos;

concêrnêntes à lêgislâÇão fiscal, c1vi1,
tributária ê trabalhista, bêm como por todas as despesas
título, perânte seus fornecêdorês ou terceiros em razãÔ da
c úanter prêposto capacitado e idôneo,
contrato, que o rêpresênte intêgrâImênte êm

d - Pêrmitir e facafitar a fiscal]zâÇào do Contratantê ndo prestar os informês e

esclârêcimentos solicitados ;

í--tt\
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e - Será responsávêl pê1os dânos causados diretamente ao Contratantê ou
decor-rentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, nâo excluindo ôu
responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamenl-o pelc órgão in1-eressedoi
f - Nâo cêder, transfêrir ou sub-contratar/ no todo ou em parte, o obleto dest
sem o conhêcimento ê a devida autorizâÇão expressa do Contratantê,' a

s\rÀtlE N
terceir o
zindô ess

FLt 132
nstnnl1entc

vâ1

as sr.tml
tató

criíusurÀ oÉcua - DA À.rrEnÀçÁo E REscrsÃo Do coúTRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmentê pê1a Cont.ratante ou por acordô êntrê as
partes, nos casos prêvistos no Artiqo 65 e será rêscindido, de pleno dirêito, conforme o
disposto nos Ar.tigos 1'7, -18 e 79 da Lei 8.666/93-
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇôes contratuais, os ac.réscimos ou
supressóês quê sê fizêrem necessários, até 259 (vinte e cinco por centô) do vafor inicial
atualizâdo do contrato.

c íUSIII,À DÍ:cndÀ pR,ITGTRÀ - DÀs PENÀIIDÃDES :

A rêcusa injusta em dêixar de cunq)ri r as obrigaÇóes assr.úLidas ê preceitos legaas, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penâlidades p-revistas nos Àrts- 86 ê 87 da
LeL 8.666/931 a advertência,' b - mllta de lnora de 0,59 (zero virgula clnco por cento)
aplicadâ sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no j-nício ou na execuÇão do
objeto ora contratado,' c - multa de 103 (dez por cento) sobre o valor contratadc pela
inexecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensâo temporária de paltlcipar êm licitaÇão e

impedimento de contratar com a ÀdminastraÇão. por prazo de âté 02 idois) anosi e - declalacão
de inidoneidadê par.a ficitar ou contratar com a ÀdrinistraÇão Públicâ enquanto perdurarem os
mottvos determinantês da punição ou até quê sêja promovida sua reabilitaÇão pêrante a própria
autôridâde que aplicou a pênâlidedê; f - simultai!êamêrrtê, qualquer das penalidades cabivêis
fundâmentadas na Lêi 8.666,/93.

Cü{USUI,A DÉCI]{À SEGT'NDÀ - DO FORO:
Para dl!ü[ir as questóês decorrentes deste contrato, as partes eleg:em o Eoro da Comarca de
Mamangnape, Estado da Parâlba.

g - Mantêi, durante â vigência do contrator em coÍpatibilldade com as obrigaçõ
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇáo êxiqidas no rêspectivo processô
apresentando ao Contratante os docunentos necessários, sempre que solicitado.

E, por estarem de plêno aco.rdo, fo1 lavrado o prêsêntê contrato em 02(duas) vias, o qua.L
âssinado pê1as partes e por duas testemunhas,

I

Mamanguape

NTRÀTÀNTE

ÀDO

n silva Pau-Iino

?B, 04 de Abrrf de 2016.

TESTEMUNIAS

/7

JOÀO F IRÀ DÀ SILVA FILHO
Presidente da Cárrara
03L.463 .444- 40
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COIÍTRAIO N' : 00007/2016-cPL
\1,'

ONAFO
. CPL.o

ANE

TEP],ÍO DE CONTPATC QIJE ENTP.E S.L CELEBRAM A
MAIG.NGUAPE E ÀRCO VERDE COMÉRCIO E S

FORNECIMENTO CONT'ORME D15CRIMINADO NESTE I
ABÀIXO:

o

ERVl Ç o
NS TR

W$*& nú
LTDÃ,-RÀ

^
PeIo presente instrumento particular de contrato, de um lado Câmar:a Municipal de Mamãnguape -
Rua Duque de Caxias, 123 Cêntro - Mamanguape - PB, CNPJ t\" 1,2-'720.256/ 0001-52, nêstê âto
rêpresentada pelo Presrdente da Câmara Joào Fêriêi.râ da silva Fi1ho, Brasileiro, Divorcaado,
Comêrciantê, residênte e domiciliado na Rua sevelino victor, 45 - Planalto Mamanguapê PB,
CPP n' 031.463.444-40, carteira de Idêntldadê n" 2.288.944 ssP-pB,, doravante simplesmente
CoNIRÀTAIfIE, e do outro l-ado Àrco verde Comércio e serviÇos ttda - Rua }íiguel Couto, 251 -
Centro - Joáo Pêssoa - PB, CNPJ n" 05.138.559/0001-04, doravantê simplesmêntê CONIRÀTADO,
decidiram as partes contlatantês assinâr o presente contrato/ o qual se regerá pelas cláusuIâs
e condiçóes sequintes:

cLÀusIII,À PRIIIEIRA - Dos T.I,I{DÀI.{EI[IoS DO COITTRÀM:
Este contrato decorre da licitaçãô modâIldadê Tomada de PreÇos no 00A03/201,6,
têrmos da Lêi Fedêra1 n" 8.666/93 e suas alteraÇões e a l,êi Complementâr n"
dezeribro de 2006.

processada nos
123, de 14 de

cr,árrsura sEgrNDÀ - Do oBarrro Do colrlRÀTo:
o presênte contrato tem por objêto: Àguisição parcelada de materiais de expediente divêrsos,
dêstinados as ativr-dâdes da câmara l.Íunicipal de Mamanguapê.

cu(usut l TmcErRÀ - Do vÀr.oR E PREços:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 2.990,20 (DOIS IL NOVECENTOS
E NO!'ENTA REÀI S E VINTE CENTAVOS).

cl,ÀusulÀ QI,ÀRTÀ - DO REAJUSTÀltnrlD:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de un ano, exceto para os casos prêvlstos
65, §§ 5" e 6", da Lêi A-666/93.
Ocorrendo o dêsequilibr:io econôÍLico-financeiro do contrato, poderá se! resta-belecida a
quê as partes pactuaram inicialmente, nos têmos do Àrt. 65, Inciso II, Àlinea d,
g-666/93, mêdiantê comprovação documental e reque.rimento expresso do Contratado.

no Art.

relaÇào
da Lei.

cr,ríusura orrrxTà - oa oorlçÃo:
As dêspêsas correrão por conta da seg,uinte dotação, constante do orçamento vigente:
Rêcursôs Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.-01 01-031.0001,2001 3390.30.00

cr,iíusur,a sErEA - Do pÀcãrr&tro:
O pagamento será êfêtuado na Têsouraria do Contratante, mêdiante processo rêgular/ da sêguinte
maneira: Para ocouer no prazo de trinta dias, contados do perlodo de adinplemento.

cráusurÀ sÉTrtÂ - Dos pRAzos:
O prazo máximo para a execuçâô do objeto ora contratadô, conforme suas caracteri stacas r e que
admite prorrogaÇão nos casos prêvistos pela Lei 8.666/93, está abaixo indlcado e será
considerado â partir da em-issâo dô Pêdj-do de Compra:

Entrêga: 5 (cinco) diâs
o prazo dê viqência do presênte contrato será dêtêrminado: até o final do exercicio financêiro
dê 2016, considerâdo da data de sua assinatura.

cr,ifursrne orrÀvÀ - DÀs oBRrcÀçÕEs Do CoNTRÀTA!ÚTE:
a - Efetuar o pagâmênto relativo ao fornecimento efetivamênte realizado, dê acordo com âs
rêspêctivas cláusulas do presente contrato;
b - P.roporcionar ao conttatado todos os mêios nêcêssários para o fiel fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer arnegularidadê encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla ê completa fiscalizaçào, o quê náo exime o Contlatado de suas
responsabilidadês contratuais e fêgais -

crÁusur,À NoNÀ - DÀs oBntGÀçõEs Do coNTRÀTÀDo:
a Exêcutar devadamentê o fornecimento descrito na Cláusufâ correspondêntê do prêsêntê
contrato, dentro dos melhores paráretros de qualidade estabelecidos parâ o ramo de atividade
relacionadâ ao objeto conttatual, com observância âos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrlg:aÇões concêrnêntes à tegislaÇão fiscal, civil,
tributária ê tiabalhista, bêm como por todas as dêspesas e compromissos assumtdos, a guafquêr
título, pe.rante seus fornecêdores ou terceiros êm razào da êxêcuçáo do objêtô contratado;
c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pê1o Corrtlatantê, quando da execuÇão do
contrato, que o reprêsênte integralmentê em todos os sêus atos,.
d - permitir e facilitâi a fiscalizaÇâo do Contrat
esclarêcimenEos sol I c I Lados;

te devend pres al os informês e

O fornecimento deverão obedecer rigorosamente às condiÇões expressas neste instnmênto,
proposta âprêsêntada, Tonada de P.reÇos n" 00OO3/2076 e instruçÕes do Contratante, docr.mêntos
esses que ficam fazendo partes integr:antes dc presente Çontrato, lndependente de transcriÇão.

_L /^,-',:



e - Será rêsponsável pelos danos causados daretamente ao Contratante
decor.rentes de sua cu-Ipa ou dolo na exêcução do contrato, náo excluindo
responsabi lidade a fiscalização ou o aconq)anhamento pelo ôrgâo interessado;
f - Nào cêder, transferir: ou sub contrata!, no todo ou em pa_rtê, o objêto
sêm ô corüecimento ê a devida âutorizaÇào expressa do Contratante,-

ou
ou

des

as suÍLid
c

PB/ 04 de Abril de 2016

q - Manter, durante a vigência do contrato, êm coÍrpatibilldadê com as obrigaç
todâs as condlÇõês de habilitação ê quatificaÇão êxigidas no respectivo procêsso
âptesentando eo Contretantê os documentos necêssários/ sentpre quê solicitado.

cnáusurÂ DÉcrtÍÀ - DÀ ÀrrmÀçÁo E REscrsÃo Do co*TRÀTo:
Este contrato poderá ser altêrado, unilaterâlmente pela Contlatante ou por âcordo entrê as
partes, nos casos ptevistos no Artlqo 65 e será rescindido, dê pleno dirêito, conforme o
disposto nos Artigos -l-7, -78 e 79 da tei 8.666/93.
o contratado fica obrigadô a aceitar nas mesmas condições contxatuais, os acréscimos ou
suplessÔes quê se fizêrem necessários, até 253 (vrnte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CIÁJSÚI,À DÉcnO, PRIIIEIRÀ - DÀs PENÀI, )ÀDEs:
A recusa iniusta em dêixar dê curnprir as ob.rigaÇôes assüÍlidas e preceitos lêgais, sujeitará o
Contratadô, qarantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstâs nos Àrts. 86 ê 87 daLei 8.666/93i a advertência; b nulta de mora de o,5t (zêro virgura clnco po! cento)aplicadâ sobre ô valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no lnicio ou na execução doobjeto ora contratado; c - mufta de 10* (dez por cento) sobre o valor contratâdo pera
inexecuÇào total ou parcial do cont.ato,' d suspensão temporária de participar en licltaçào e
impedimento dê contratar com a AdministraÇâo, por prazo dê até 02 (dois) anãs,. e - declaraÇàodê inidoneidade parâ licitâ! ou contratar corn a ÀdninistraÇào púb1ica enquanto perdurarem osmotivos dêterminantes da punição ou até quê seja promovlda sua reabilitaçáo perantê a própriaautoridade que aplicou â penalidade; f - simultaneamentê, qualquer das penãlidades cabíveis
fundamentâdas na Lei 8.666193,

CIÁUsuIÀ DÉCn4A sEa,r:lt)À - Do FoRo:
Pa.ra diramir as questões decorrêntes dêste
Mamangdape, Estado da paraiba.

contrato, as partês efegem o Foro da Comarca dê

prêsênte contrato en 02(duas) vlas, ô guâl vaaE, por êstarêm de pleno acordo,
assinado pê1as partes ê pôr duas

TESTEMTINHÀS

foi lavrado o
têstêrnunhas.

Mamanguape

ONTRÀTANTEPELO

JOÃO EE
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Presidêntê da CánEra
o31.463 - 444 40
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EsrÀDo DÀ panaÍr.a.
cÂranA MUNrcrPÀr DE iotnldguÀPE

courssÃo PERTGIIEN'ITE DE r,rcrrÀçÃo

TOIADÀ DE PREçoS No 00003/2016

DEcLÃxÀÇÃo - puBrrcÀÇÃo

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que una cópia dôs tê.rlltos de HomologaÇão e AdjudicaÇão
coüêspondentês ao processo licitatórj-o modalidadê Tomada de Preços no 00003/2016, foram
dêvj-damente afixadas no Ouadro dê Divul-gaçâo dêste Órgão, nesta data, em observância as
disposiçôês da Lêi Eedêrâl n" 8.666/93 e suas alterações posteliores-

Manânguape - PB, 04 de A.bril de 2016.

5
DES ZA PÀIVÀ

Chefe de cabinete
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ESIfi)O DÀ PÀRÀÍBÀ
câI43"A UI,NTCIPÀ! Df, r4}.aÀGUÀPE

COMISSãO PERIAÀEIITE DE LICITÀÇÀO

TOMADÀ Df, PRr4Os X. OOOO3/2OL6

DAC]ÀRAÇÃo - PUBIICAÇÀo

DECLARÀÇÃO

Declaro para os dêvidos fins de direito, quê uma cópla dos termos de HorBologação ê Adjudicação
corespondentes ao processo ficitatório modalidade Iomada de PreÇos n" 00003,/2016, foram
devidamênte afixadas no q,tradro dê DivuLgeção deste órgão, nestâ data/ em obselvância as
disposaÇões dà te] Federal n" 8.666/93 ê suas alterações postêrioles.

PB de Abril de 2016 -

c DTO LEIT T

Presrdente da CoIIli ssâo
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HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO - TOMADA DE PREçOS N. 00003/20í6
No6 termos do íelatório Íinal apresentado pela Comissáo Permanente de Licitação e
observado o parêcer da Assessoria Jurídica, refêrentê a Tomada de preço6 no
00003/20í6, que objetiva: AquisiÇão parcelada dê materiais de expediente diversos;
HOMOLOGO o coírespondente pÍ@edimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:
Adihon da Silva Paulino - R$ 33.256,56; Arco Verde Comércio ê Serviços Ltda - R$
2.gfi,20.

Mamanguape - PB, 04 de Abril de 2016
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO . PrêSidCNtC dA CãMArA

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PUBLICAR

n - Quedro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 04.04.í6

,c"\
lÍ *,-137-i\
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EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisiçào parcelada de materiais de expediente diveÍs06.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n.0000?20Í6.
DOTAÇÃO: Recurcos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: Ol.O1
01.031.0001.2001 3390.30.00
VIGÊNCn: até o Íinal do exêrcicio financeiro dê 2016
PARTES CONTRATANTES: Cámara Municipal de Mamanguape e:
CT No 00006/2016 - 04.04.16 - Adilson da Silva pautino - R§ 33.256,56
CT No 00007/2016 - 04.04.Í 6 - Arco Verde Comércio e Serviços Ltda - R$ 2.990,20

ESTAOO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPÂL DE MAMANGUAPE

tr - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 04.04.í6

tr\
[# ru, 238 ;]q.*/

PUBLICAR
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITUF'A MUNTC'PAL DE'WAMANGUAPÉ

FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTÂOO DA PARÂ|BA
CÂiiARA MUi{ICIPAL Í'E MAi'AMTUAPE

HOMOLOGAçÃO E ArrrUDrCÂçÃO - TO ÂDA IIE PREçOS t{.000612016
Nos termos do relatoíio fmal apr6entado pela comissáo P€ímanente de l-iltaçáo e oberrado o pareçer da
Ass6soria Jurídba, reÍeíente a Tomada de Preçc no 0000320'16, que otjietiva: Aquis(:ão parcêlada de
materiais de expêdier e divers6; HOMOLOGO o cqÍespondente procedimer o l*íatório e ADJUDICO o seu
objeto a:Adilson da SiÍva Paulino - R$ 33.256,56;AÍco Verde Comércio e Servç6 Ltda - R$ 2.990,20.

- Mamanguap€ - PB, 04 dê Abíil de 2016
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presilente da Câmara

ESTAÍX' DA PARAIBA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMAIIIGUAPE

Diário Oficial do Município

oBJEro: Áquisiçâo parcerada de ,n"áIHJ?:Á:"t"1§il4. FUNoAMENTo LÊcAL: romada de
PÍeÇos no 0000320í6. DOTAÇÃO: RecuÍsos PÍópric da CámaÍa Munbipal de Mamanguape: 01.01
01 ml mo1 2ml 3390.30.00. vlGÊNCA: até o final do exêÍcício financeiro de 2016. PARTES
CONTRATANTES: Câmara Munbipal de Mamanguape ê: CT N' 000062016 - 04.04.16 - Adilson da Silva
Paulino - R$ 33.256,56. CT No 000072016 - (x.04.16 - AÍco VeÍde ComéÍcio e ServiçG Ltda - R§ 2.990,m.

MES: ABRILANO: 2016

ffi



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAN.4ITA - Sislema de Tram tação de Processos e Docunrentos tâiEi&Êtr:-?/

-v

REctBo DE ALTEReçÃo DE DocuMENTos/lNFonunçoes

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/05/2016 às 14:0ô:28 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o N" 08482/16.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00003/2016
Data de Publicação: 1910212016
Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homolog açào: 04lO412016
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 38.82í,50
Valor: R$ 36.246,76
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91 ).
Objeto: Aquisição paÍcelada de materiais de expediente diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 37.643,90
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): ARCO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 05.138.559/0001-04
Proposta 1 - Situação: Vencedora
Proposta 2 - Valor da Proposta: R$ 37.530,30
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): INFOMIX CoMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 16.867.1í810001-51
Proposta 2 - SituaÇão: Perdedora
Proposta 3 - Valor da Proposla: RS 36.485,56
Proposta 3 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): ADILSON DA SILVA PAULINO
Proposta 3 - Proponente Pessoa JurÍdica (CNPJ): '1 í .799.099/000'l-50
Proposta 3 - Situação: Vencedora

llNFORl\,,1AÇÃO DO SISTEI\,AI Envio Fora do Prazo: Náo

João Pessoa, 09 de Maio de 2016

Assinado Eletronicamente
cootoirre LC 18D3, rlGÉdâpelá LC91/2009 !

pêlo Reqimenlo lnle.no. all8.ãdo pelà
RA rC 13/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

caçaoAutenti

d2ea01'1 e86b696ddfg8a7 1 1 7 5a122b5etmIPDF] Edital da Licitação

Certidão de Alteraçáo Documentos/inÍormações. Doc. 084821'16. lnseÍido por Trâmita lgêrado automaticamenle) em 09/05/2016 14:06

Documento
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/05/2016 às 14:12:05 foi protocolizado o documento

sob o No 25158/16 da subcategoria Contratos , exercício 2016, reíerente a(o) Câmara Munlcipal de Mamanguape,

mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 0000620í6
Data da Assinatura'. 041041201 6
Data Final do Contrato: 3111212016
Valor Contratado: R$ 33.256,56
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.

Contratado (Nome): ADILSON DA SILVA PAULINO
Contratado (CNPJ): í 1.799.099/0001-50

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa,09 de Maio de 2016

Assinado Eletronicamente
@rídm LC 18Ó3, ánêGda póla lc 9112009 o

p6lo Rogi.Mlo lnt.m. allorado Pela
RÂTC 13/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

e45828ef 8b33f eee2e2c6039f 1 2c6Sim
lPDFlContrato

certidâo de Recibo pÍotocolo. Ooc. 25158/16. tnserido por Tramita (gêrado-âútomalicamentê) em 09/05/2016 1412

^,.^.',.^ ^- "''";'"; 
cTnt trco otet
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TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Dqcumentos

CPL.



w Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/05/20'16 às 14:15:57 foi protocolizado o documenlo
sob o No 25164/16 da subcategoria Contratos , exercÍcio 2016, reÍerente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informagôes/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 0000720í6
Data da Assinatura: 0410412016
Data Final do Contralo: 3111i,2016
Valor Contratado: RS 2.990,20
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
Contratado (Nome): ARCO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratado (CNPJ): 05. I 38.559/000í -04

INFORMAçÃO DO STSTEMAJ Envio Fora do prazo: Não

: CPL.

o

[PDF]ContÍato Sim e8e9450df8d744c92c705709c582cbfg

João Pessoa, 09 de Maio de 20'16

Assinado Eletronicamente
coõíom LC 13i93. .hdara ,6la Lc 91/2009 ô

p€ro R6oiÍmio rôr.@, ô116.ádo p.rã
RÁ IC !3/2009

Sistema de Processo Eletrôníco do TCE-pB

v-
ÍL:

Certidão dê Recibo Protocolo. Doc. 25164/16. lnserico por Tíamrta (geraoo automâljcamente) em o9/os/2016 14j1S
r;4cô Â-,1.'


