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OBJETO:
ÀqursiÇào parcêLada de rnateriais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmara
Mu.ricipal de Mamânguape

ESTÀDO DÀ PÀRJA.ÍBÀ

cÂMÀRÀ MUNICIPÀL DE I'íAMANGUÀPE
CO}ESsÀo PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀo

PROCESSO LICITATORIO TOIúâDA DE PREÇOS

TOMÀDÀ DE PREçOS Nô 00005/2017
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NÔ 17102ITP1.]OOO5

óncÀo nsar,rzanoR Do cERTAME:
Câmara Municipal de Mamanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguapê PB
CEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2186.

ELEME}{TOS BÀslcos Do PRocEsso:
SOII.IIAÇAO L J,STJF]'AI'IVÀ DA CON-PA-AÇÀO
ATo DE DESTGNÀÇÀo DA coMTSSÀo . u_cADoRA
oaç14mçÀo D[ DTSPONTB]IIDADE OP ÇAr"lEXlAp tA
AUTORIZAÇÃO PAXÀ REALIZAÇÃO DO CERTA],{E

PROTOCO],O E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

MINUTA DO INSTPUMENTO CONVOCATOR-O
PARECER .]URÍDICO ' APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO
ÍNSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
PUBL-C-DADE DO CcRIAME - DIVULCAÇÀO
COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSÀDOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS
A1A E DEIIBERÂÇAO DA CO'\,ÍTSSÀO JU-GADORA

QUADPO COVPAX,ÀTTVO DOS PPEÇOS MAPê. DE APJRAqÃO
RÊIATÓRIO FINÀL DOS TRÀBÀLHOS
PARECEP JUR iDt^O ANA_]SL DO PPOCISSO L'^ITATOR]O
ATOS DT HOYO] OGAÇÀO E AD -D.LCAÇAO
CONTBÀTO CORRESPONDENTE
PUBLlCAÇÔES
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA

cÂunnn uur.rr c r par. DE MjqulNcuÀpE
SECRETÀRrÀ DÀ cÂMÀRÀ MuNrcrpÀr DE t'rÀ!íÀNGUÀpE

Senhor Prêsldente da Câmara,

AquisiÇão parcêlada de materiais de
Municipal de Mamanguapê.

G b
IÀ ]À},iY DE OUZA PAIVÀ

Cheie Ce Gabinête

expediente diver:sos, destinados as atividadês da Câmara

A contrataÇão acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificaçôes técnicas e
informaÇões complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidadê da
dêvida êfêtivaÇâo de compra para suprir demanda especifica - ÀquislÇão pêrcelada de maleriais
dê expediente dlversos -, considêrada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse púbfico; e ainda, pe-Ia necessidade de desenvolvimento de aÇÕes contlnuadas para a
promoÇão de atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos êm relaçâo êos
objetivos programados, obsêrvadas as diretrizes e metas definidas nas ferramêntas de
planejanento aprovadas.

lnforlnamos que existe disponibilidade de dotaÇão apropriada no orÇamênto vlgente para a
er<ecuÇão do objeto a ser licitado, cônsoante consulta efêtuada ao setor contábil. Certos de
contarmos com imediata aprovaÇão desta solicitaÇão, indispensáve1 à continuidadê dos trabalhos
desenvolvidos. ficamos a intelra disposiÇâo para maiores êsclarecimentos quê forem jufgados
necessários.

Justificativa para a nêcessidade da solicitaÇão

Atenciosamente,

Mamanguape - PB, 26 de Outubro de 2Al1 .

Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de LicitaÇão deste ór.gão, realizar
procedimênto licitâtório, na modalidade exigida pela legislaÇão êm vigoi, destinada a:

/'l



I . DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao pÍoponente úPls &. LAÇo PAPELARIA LTDA, a seguir qualiÍicado, que informasse o seu methor preço para
execuçáo do objeto em epigrafe. os dados obtidos foram devidamentã tanscritos em planilha especúia - vioe quadro abaixo -dando-se totat conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, ,".i;; ;pr";;i;i""qri"" de preços _proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a refeÍida contrata6o, '"orprÃãt*oo-"", 

inclusive, aexecutar o seu objeto rigorosamente nas condiÇÕes ofertadas.

, vqcTdalw d' S
\ I4AR|A'JATANY DúSOUZA PAr

- CheÍe de Gabinete Vt .us.sa*fiüot*íFt
II - DA PROPOSTA:

Lá;tis & Lr;5.. lln:-,sis1i6 11-

PROPONENTE:
Lápis & Laço Papelaria Ltda
Rua lrineu JoÍllly, 84 - Centro - João Pessoa - pB
CNPJ 41.1 19.306/0001-49
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'16

17

18

AGENDA PERi/ANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
CLIPS 3/O

cltPS 2/O
.CLIPS O

.CANETA ESFEROGRÁFICA CX, C/50
CAIXA PARA coRRESPoNDÊNcIA EIV ACRILIco TRIPLA
CARTUCHO HP 21 PRETO
CARTUCHO HP 21 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 IVEIO OFICIO 176 X 250
EXTRATOR DE GRAI\ilPo TIPo ESPÀTULA zINcADo cx, cI12
FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX 12 X 1O

GRAMPEADOR 206 2616

GRAMPO 26/6
GRAMPo TRILHo PúSTICo Ci 50

_u_!!D

U N-D

UND
UND
CX
CX
CX
CX

UND
UND

] UND

. _!.!!D
] UND

UND

CX

!/N D
UND
UND
CX

UND

._,-%...
UND

] UND""-: cx

-::-.u:!ô., t.-. uN_P. UND

UND
UND
UND
UND
UND

200
200

2

6,45
27,00
4,9q
0,9_8,
,,E.

))F

49/í
.... ,. q6,0q

.eJ.,-0-q

. . 122,00'
75,00

'110,00.

90,00
72,00
65,00

'1 ,'10
0,52
0,5q

5' 1,10
5 0,75
5 27 ,30.
15 4,00
5 9,00
2 26,80

30 1,80
91 8,7q

2A 210,00i
20 t t,ooi
20 1,5q
20 2,4A

19
20
2'l

23

tÁPts cRAFrrE c/i44
,úPIS MARCA TEXTo ,. ,

28 CAIXA ARQUIVO IVORTO POLIONDAS
PAPEL OF|CIO A4 CX CilO RESMAS
PASTA AZ LOMBO LARGO
PASTA C/ TRILHO PVC
PASTA C/ ABA PúSTIoA N" O

30
31

32

z<rf'rnED»,

ô

PESQUISA DE PREÇOS _ PROPOSTA
íf rr-, 03

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE NíAMANGUAPE,
oBJETo: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinâdos as atividades da câmaÍa Municipal deMamanguape.
PERIODO: Outubro de 2017.

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execução do objeto da conlratação em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:



35
34 PASTA PVC C/ ABA E

PERFURADOS M Dto
tco N" 3

A PVC C/ ABA E lco No 2

IVRO DE PROTOCOLO í/4

Observaçéo na coluna VALOR - R$ está info Ímado o preço unitário do respectivo item

VALOR TOTAL: R$ 12.209,70
PROPOSTA VÁLID A AÍÉ: 3OI 1 1 I2O'17

UND

UND

Mamanguap

únse

LÁ
CNPJ 41 1

e-PB, bro de 2017

IA LÍDA

LTOA
1-49

3
UND 5
UND

36
9

37 CX
ITA DUPLA FACE 12 X 30

ORRETIVO ulDo c/12

UND 1
38
39 NT P CAARA IR BOt\,4 t\440 L AZ L/PRETU CXo c/3 CX 1 12,
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente
Mamanguape.
PERIODO: Outubro de 2017.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicilado ao proponente LIDIANE DA SILVA ANDRADE, a seguir quatificado, que informassê o seu melhor preço para
execuçáo do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidameÀte transcritos em planilha especiRcá - vioe quadro abaixo -dando-se totat conhecimento ao interessado, que depois de achado colfo1me, ,".i;; ;p;;!;i;|esquisa de preços -proposta' concordando plenamente com o valor declarado para a referida contrataÉo, '"orprrrãt*àoo", 

inclusive, a
executar o seu objeto rigorosamente nas condiçôes ofertadas.

qjlLU T1a'-

o DtscRtúiNÂúô'
ALI\4OFADA PARA CARIIVBO
AGENDA PERMANENTE
'BLOCO PARA RASCUNHO
.BORRACHA BRANCA

'cllPS 3/0
,cLtPS 2/O

CLIPS O

CANETA ESFEROGRÁFICA CX, C/50
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM
CARTUCHO HP 21 PRETO
.CARTUCHO HP 21 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO

diversos, destinados âs atividades da Câmara l\4unicipal de

U ANY OUZA PAIVA
1:c-

CheÍe de Gabinete l[.r*]1IIfr
illrl,lrtur,t{r

II . DA PROPOSTA:

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execução do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

cÓD
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UND,

úro
UND
UND
UND
CX
CX
CX
CX

UND

6,74
27,60
4,80
o,42
2'8:o

?,80
2,q9

56,00

QUANT. VALOR. R$

30.

1o'

ôô:
30.

30,

10
11

12

13
14

15

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

ACRtLtCO
l UND

UND
UND
UNQ..
UND
UND

60,_0,0

e1,09
126,00

28,90
112,OO

94,00

5
6

6l

6
6
6
6

6
5

CARTUCHO
TCARTUCHO

CARTUCHO
CARTUCHO
CD.R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324

UN.q
UND
UND

HP 60 COLOR
HP 74 PRETO
HP 122 COLOR
HP 122 PRETO 6

ENVELOPE IVEiO OFíCIO '176 X 250
CX

UND
UNq
UND

1,23
0,50
0,45
9,20
1?o
o,77

29,00

4,50
9,90

.EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ÊSPÁTULA ZINCADO CX. CI12
FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX 12 X 10
GRAI\4PEADOR 206 26/6
GRAt\,1PO 2616

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/50
PIS GRAFITE C/144
PIS MARCA TEXTO UND

UND]CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL OF IO A4 CX C/10 RESMAS
PASTA AZ LOMBO LARGO

cx
UND
UND
UND

28
29
30
31

32
.PASTA C/ TRILHO PVC
PASTA C/ ABA PLÁSTICA NO O

30
I

20
20
20
20

dt\
PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

3

PROPONENTE:
Lidiane da Silva Andrade
Rua Frederico Chopin, 267 - Roger - João Pessoa - pB.
cNPJ 24.238.856/000'1-68

5
10

UND

200,
2001

5

5
'15,

UND
CX

1,50

5
2

10,95

2,73



33 ASTA PVC C/ ABA E tco No 2
34 A PVC C/ ABA E tco N0 3

Jt)

âô

Observação: nâ coluna VALOR - R$ está infonnâdo 0 prêço unitário do Íêspectivo item

VALOR TOTAL: R$ 13.084,50
PROPOSTA VÁLID A ArÉ 3O11112017

Mamanguape - PB, Outubro de 2017.

LIDIANE DA SILVA ANDRADE
cNPJ 24.238.856/0001-68
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Lts!.ôlfrhtIlft

cp*2itãlrtmofic

UND 3
UND 5,7
UND

LIVRO DE PROTOCOLO 1/4

PERFURADOS M Dto

UND o
37 ORRETIVO QUIDO C/12 CX 1
38 ITA DUPLA FACE 12 X 30 UND 1

NTI P CAARA IR BM 40o L UPMU ETOR cx ct3 CX I 13,
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Foi solicitado ao proponente SUNDRY coMERclo VAREJISTA LTDA, a seguir qualiícado, que jnÍormasse o seu methorpreço paÍa.êxecução do objeto em epígrafe. Os dados oblidos foram devidaÃente transcritos ãm pránittra especiÍica - videquadro abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado 
"ont 

Ãà, 
"iiiíou.- 

à pr"r.nt" pêsquisade preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado p"r, a ,"t"rioi 
"ánirJção,""orprometêndo-se,inclusive, a executar o seu objeto rigorosamente nas condições ofertadas.

çff^t^{^ft#,"êd-"

PESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
oBJETo: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da câmara Municipal del\4amanguape.
PERIODO: Outubro de 2017

I - DA PESQUISA DE PREçOS

"d-SUZA PAIVA

qut
ÀtrD .

hn hifr
Sundry Comér

T,lrn..n [wv OEFhRTÂlrÍ

rcto varejista

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Sundry Comércio Varejista Ltda
Parque Solon de Lucena, 96 - Centro - João pessoa - pB
cNPJ 21.553.67410001-93

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execução do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido pÍoponentê:

cóDrco - or§cntúruaçÃo
1 ALMOFADA PARA CARIIVIBO
2 AGENDA PERMANENTE

BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
'cLtPS 3/0

6 ., .CL|PS 2f0 ,_-7 CLIPS O

UND.
UND
UND
UND
UND
cx
CX

OUANT.
5

10

30
10

0
5

3

4
5

I

bU

30'

4,qq
_,.-,,0,38:
_ 2,5Cj,

2,5A- -l.sdcx
-*-qgl-CANETA ESFEROG FtcA cx. c/50s catxApÀÉnconleseouoÊlrcrÀÊú-ÀôntricôÍRiF[Â

oARTUCHO HP 21 IRETO
]CARTUCHO HP 21 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO
CARTUCHO HP 60 COLOR

CX
UND

3 48,00
56,70

102,50
122,60
81,30

119,40

92.q,9
79,20

10

11

12

13
14
'15

6l

6
6

6.

6.

o

.CARTUCHO H

CARTUCHO H

CARTUCHO H

P 74 PRETO

?ia? c!!qB-
P ,I22 PRETOlo:17' CD-R

.l
18
19
20

ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELOPE rVErO OF|CTO 176 X 250
,EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESP

200 0 ,50

ATULA ZINCA
0,48
9,00

1,18l
0,84

26,q9
4,20,

9,75
28,00

1,60
9,50

214,00
10,70

1 ,54
2,50

200,

22

24

FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX 12 X 1O

GRAIVIPEADOR 206 26/6
5

GRAMPO 2616

GRAMPO TRILHO PúSTICO C/50
LÁPrs GRAFTTE c/144
LÁPIS N4ARcA TEXTo
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL oFÍcto A4 cx cí o RES|\,IAS
PASTA AZ LOI\i]BO LARGO
PASTA C/ TRILHO PVC
PASTA C/ ABA PLÁSTICA N" o

26
27
28
29
30
31 UND

UND

30
I

20
20
20
20

'li'rr, ol c1

<I!9

(

lã.sss.oz4iooo1-sã
lNsc. EsT. 16.244.557- r

§uadry Comércio Vuejista Ltda.0PP
Pq. Solon de Luc.nr, 96

r Cêfltro - CEP 580í3-13,|L=ü;êffi:à; " J

UND
UND

r UND
UND
u!q
UND 6,,.. ....,.,99,í015 1 ,00UND

CX
UND
UND
UND
CX

UND

2

'15

5
CX 2

CX
UND



UND 3 1

UND
UND

o
AN ,v

o

CX 1 'cP 1

UND 1 3NTA ARAP ICAR BM o 40 Lt\4 MUUP ER TO cx ct3 CX 1 12,9

33 ASTA PVC C/ ABA STICO NO 2
34 3
35 PERFURADOS M Dro
JO LIVRO DE PROTOC oLo 1t4
37 ORRETIVO QUTDO C/12
38 ITA DUPLA FACE 12 X 30

Observação na coluna VALOR . RS está intorma do o preÇo unilá o do Íespecivo item.

UND

a
t_

VALQR TOTAL: R$ 12.482,85
PROPOSTA VÁLID A ArÉ 3011112017

§f, n?íryt'p8,r,E?cPo,tlI,pe de 17.

OEPARTAME . VENDAS

sutony couÉncto vAREJtsrA LTDA
cNPJ 2í.553.674/0001-93

F' -ur:',,u,1*' !* g,1 ;f,
'*'gr:t?i*lJarejista Ltda EPP

I cêntro - cEP 58013-í31L- .loao pessoa_pi '-' 
I
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ESTÀDO DÀ
cÂMÀRÀ MuNICIPÀI

PÀRÀTBA
DE MÀMA}.IGUÀPE

TERMO DE RE FERÊNCIÀ

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presentê contrataÇão; Aquisiçáo parcelada de materiais
diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

de expêdiente

2. O . JI'STIFICÀTTVÀ
2.1.4 contrataÇão acima descrita, que será prôcessada nos termos destê instrumênto,
êspecificaçõês técnicas ê informaÇões comprementares que o êcompaôham, quando for o caso,justifica-se: Pela necêssidade da dêvida efetivaÇão de compra para suprir demandê espêcífica -
Aquisiçãô parcelada dê materiais dê expediente divet sos considerada oportuna e
lmprescindivêl, bem como rêfevante medida de interesse público; e ainda, pefa nêcessidade de
desenvolvimênto de açõês continuadas para a promôÇão de atividadês pertinentes, visêndo à
maximização do§ recursos êm rê1aÇão aos objetivos programadosT obsêrvêdas âs diretrizes ê
metas definidas nas ferramêntas de planejamenlo aprovadas. As características e êspêcificaÇões
do objeto da refêrida contrataÇão sâo:

r cóoreo
i1
t2

Df, scRrurNÀÇÁo
OI'ÀDA PARA CARIMBO

PEBXÀNEI]TE

'BORRACHÃ BRÀNCÀ

L]PS 3/0
LIPS 2/A
LI PS I

CÀNETA ESEEROG úErcA cx. c/5 o

CÀIXÀ PARÀ CORRESPONDENCIÀ EM ÀCR]LICO TR]PL-A
.CARTUCHO HP 21 PRETO

TÜCHO HP 21 COLOR

UNIDADE

6

ct{
CXI

9 l,u?
UND

6

6

6

10

11
72

CARTUCHO HP

UCI]O HP 6Ô PRETO

60 col,oR

UND

: UND

UND13

14 CÀRTUCHO HP 74 PRETO UND

15 ]CÀRTUCHO HP 122 COLOR UND

I]NI)l6 :;.ARTUCHO HP 122 PRETO

D-B
'ENVELOPE A4 MÀDEIRA 229 X 324

i.1

NCÀI]O C:{. C/12

UND

:CX
qll!.
CX

' I'ND
I UND 92A

29
CÀIXÀ ARQUIVO MORTO POLIONDAS

2APAPEL OF CIO À4 CX C/10 RESMAS

PASTA AZ LOMBO LÀRGO

.PASTA C/ TRILHO PVC

CX

UIi'D30
UND

34

PASTA C/ ÀBÀ PLÁSTÍCÀ N' O UND

ÀSTA PVC C/ ABÀ E]-ÁSTICO N" 2

ASTA PVC C/ ABÀ ELÁSTICO N" 3

UND

UND

UND35 FERFURADOS I4EDIO

36 IVRO DE PROTOCOLO 1/4 UND 10
15.ICORRETIVO LÍQUIDA C / 72 CI

]F]TÀ DUPLA FÀCE 12 X 30 ,UND.38
39 ]TÍNTA PAFÀ CAR]MBO 40 ML AZUT/PRETO CX. C/3 CX

3. O . DO TB,ÀTÀ}.{ENTO DIEERENCIÀDO PÀRÀ ME,/EPP
3.1-Salienta-sê que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferênciado e

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno PoIte, nos termos das disposiÇões
contidas nos Ârts. 4't e 48, da Lei compLêmeÍ\Lar n' 123/2A06, por estalem presentês, isolada ou

s imultaneamênte, as sltuaÇões previstas nos incisos II e IÍÍ, do Art. 49, do mesmo diploma
1ê9a1.
3.2.A participaÇâo no certamê, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive
as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da.Iêgis1aÇão vigentê'

rAlre, y)

FT üg
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C
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\uj
Yo-

10

30
1o
éa

30

UND

qliP.
UND

.U..NP.

...,c1,.
CX

\gr9

30

:FITÀ DUREX 12 X 30
,EITÀ DUREX 12 X lC
]GFÂMPEADOR 206 2 6/6
]GRÀMPO 2 6/6
]GRÀMPO TRILHO PLÁSTICO C/50

2AA
2DA

2

2l
22
it
24

25
26 ll,ÁPrs GRÀErrE c/144

.lÁprs mnca trxro

20
3o

1



ENA$ êo
4.o.DÀs oBRreAÇôss oo coNEBÀTANTE
4.1-Efetuar o pagamento relativo ao objêto contratado efetivamentê reatizado, de
c1áusulas do r.espectivo contrato ou equivalente.
4 .2 ' Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiêr êxecuÇão
presentê contratâÇão, nos termos do corrêspondente instrumênto de ajuste.
4.3.Notificar o Contratâdo sobre qualquer irreqularidade êncontrêda quanto àprodutos ou serviços, êxercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que
Contratadô de suas responsabilidades pactuadas ê precêitos legais.

o

o
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$

o

qu
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5.0.DÀS OBRIGÀçõSS OO CONERÀIÀDO
5.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concêrnentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compromissos ôssumidos, a quafquêr
titulo, perante sêus fornecêdôres ou têrceiros em razão da execuÇão do objeto contratado.
5.2.substituir, arcando com as despesas decorrêntes, os materlais ou serviÇos que apresentarem
a1têraÇõês, deterioraÇôes, imperfeiÇões ou quaisquer lrregularidadês discrêpantes às
exiqências do instrunento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcebimento ê/ou
pagamento.
5.3.Nãô transfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objetô da contrataÇâô, sarvo mêdiante
prévia ê expressa autorização do Contratante.
5.4.Manter, durantê a vigência do contrato ou instrumêntos êquivalêntê, êm compatibifldâdê com
as obrigaÇões assumidas, todas as côndiÇóes de habititaÇão e quafificaÇáo êxigidas no
respêctivo processo licitâtório, se for o casoT apresentando ao Contratante os documêntôs
necessários, semprê quê sollci-tado.
5. 5. Emitir Nota Eiscal correspondentê à sêdê ou filial da êmpresa quê apresentou a
documêntaÇão na fase de habilitação.
5. 6. Executar todas as obrigaÇõês assrmidas com observância a melhor técnica vigênte,
enquadrando-se, rigorosamênte. dentro dos preceitos legals, normas e êspecificações técnicas
correspondêntês .

6.0-DOS PRAZôS
6.1.O prazo máximo para a êxecuÇãô do objeto dêsta contratação ê quê admite prorrogaçào nos
casos previstos na legislaÇão vigente, está abaixo indicado e será considerado a partli da
êmisséo do Pedjdo de Conp-ê:

Entregia: 5 (cinco) dias
6.2.A p!:azo de vlgrência do contrato será dêterminado: até o final do exercicio financeir.o de
2017, considerado da data de sua assinatura,

?. O.DO REÀJI'STÀMENTO
7.1.G preços contratados são fixôs pêfo pêriodo de um ano, exceto para os casos previstos no
Àrt. 65, §S 5" e 6', da Let 8-666/93.
7.2.ôcorrendo o dêsêquilibrio econômico financeiro do contrato, podêrá sêr restabelêcida a

relaçâo quê as partês pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, lnciso II, Alinea d, da
Lei 8.666/93, mêdiante comprovaÇão documental e requerimento êxpresso do Contratado.

8.0. DO PÀêÀ},{ENTO
8.1.O pêgamentô sêrá realizado mediante processô rêgufar e em obsêrvância às normas ê

procedimentos adôtados pê1o Contratante, da sequintê manêira: Para ocorrer no prâzô de trinta
diâs, contados do período de adimplêmento.

9. O.DÀS SÀIrÇõÉS ÀDMrNr STRAT rVÀS
9-1.A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôês assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes pênalidadês prêvista§ nos

Arts. 86 e 87 da Lêi 8.666/g3t a - advertência; b - multa de mora dê 0,5? (zero vírgula cinco
por cento) apllcada sobrê o valot do contrato por dia de atra§o na entrega. no inicio ou na

àxecução do objeto ora contratado; c - multa dê 109 (dêz por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcia] do contrato; d - sr.lspensão temporáIia de palticipal êm

ticitaçâo e impedimento de contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dÔis) anos; ê -
declaraÇâo de inldonêidade para licitar ou contratal com a Administr:aÇão Púbfica enquanto
perdurarem os motivo§ dêterminantes da puniÇão ou até que sêja promovida sua reabllitaÇão
perante a própria autoridade quê aplicou a peoalidadê; f - simultaneamênte ' guafquer das

penalidades cabíveis fundamentadês na Lei 8.666l93.
9.2.se o vafor da mLrlta ou indenizaÇão devida nâo for rêcolhido no prazo de 15 dias após a

cômunlcaÇão âo contrâtado, sêrá automaticamente descontado da plirnêira parcela do pagamento a

que o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros morató'ios de 1* (r1m pÔl cênto) ao mês'

ou, quando for o caso, cobrado judicÍalmênte.
9.3.Ápós a aplicaÇão de quaisquLr das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão êscrita
ao Contratado, e publicado ,ru i*prurr"u oficial, excluidas as penalidades de advêrtência e

multa dê mora quando fôr o caso. constando o fundamento Legal da punição, informando ainda que

o fato será registrado no cadastro correspondênte.

Mamanguape - PB, 26 dê Outubro de 241'1 .

c\
]ÀNY DEMÀR IÀ

Chefe de cabinete
OUZÀ PAIVÀ



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ},ÍÀRÀ MtrNrcrpÀr DE MÀMÀNeuÀpE

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0 _ DÔ OBJETO
1'1 - Constitui objeto da respectiva solicitaÇão: ÀquisiÇãô parcêIada de materiais de
expêdiente divêrsos, dêstinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

2.0 _ DA PESQUISA DE MERCADO
2.1 - Com base nos custos para êxecuÇão do objêto da contrataÇão êm tela, obtidos
pesquisa dê mêrcado dêvidamênte r:ea]izada nos têmos da legistação, tegulameôtos
vigêntês, re-Iacionamos abaixo o mênor preÇo êncontrado.
2.2 - Mês que serviu de base pâra elêboraÇão da refêrida pêsquisa: Outubro dê 201l.

CODIGo
.ALMOFADA PARÀ CARIMBO
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LiO I"IA: OR

C .rê-1.: tc:al ó ecLlir,'aLenl,e a is 2.115:,15.
3.0
3.1

4. O _ DAS CONDIÇÔES DÀ CONTRÀTAÇÁO
4.i--a) prazo ináximo para a êxêcuÇão do objeto desta contrataÇão ê que admite prorrogaÇào nos
casos previstos na legisfeÇão vigente, está âbaixo lndraado e será considêrado a partir da
em i ss l_ )o óÂd :do dê o'o' d :

LnL!eqê: ) {-l'l^o (1-ês
4,2,Os preÇos contrêtados são fixos pêlo pericdo dê urn ano, êxceto parê os casos prêvistos no
Arr. 65, §S 5'e 6', da Lei 8.666l93,

4.3,Ocorrendo o dêsêquilibrio econômico-financei ro do contrato, poderá sêr restabelêcida ê

relaÇão quê as partes pêctuaram inicialmente, nos têrmos do Àrt. 65, IncisÔ II, Àfínea d, da
Lei 8.666/93, mêdiante comprovaÇão documental ê requerimento êtpresso do ContratêdÔ'
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4.4.0 pagamento será rea.lizado mediante
procedimentos adotados, da sêguintê maneira
período de adimplemento.

oro^êsso "eoulêr e êr't oosêrvâncja fa"s nor]nas e
Pàrd o o!,ê. no pr a-o d- rr.inra d:"d; ct{"Já_d!

M-1,,-
Chêfe de câbinetê

i.{arnanqualpe - pts, 26 de Outubro ciê 2011.



MAMANGUAPE - PB
Terça Íeira, 24 de outubro de 20í7

Diário OÍicial do Município
Podêr Legislativo

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

PofiaÍia no 7012017 Mamanguape/PB, 02 de Outubro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAN4ANGUAPE, ESTADO
DA PARAIBA, no uso das atribuiçóes que lhe sáo conferidas pela Constituiçáo FedeÍal, pela
Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do Município de Mamanguape e demais leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Maria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a pÍesidência do primeiro, a Comissáo

Permanente de Licitação, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal no.8666/93.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de Outubro de 2017

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

(_

C)

L'L

ADMINISTRATIVOS
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂuana lltnrrcrpar, DE MÀl,rANGUÀpE

REF. I PROCESSO T,IoITÀTÓR]o
OBJETO: AquisiÇão parcefada de
Câmara Municipal de Mamanguape.

DECLÀRÀÇÀO

Conformê solicitado, dêclaramos havêr
relativo à contrataÇào êm têIa:

Mamanguape

materiais de êxpediênte diversos, destinados as atividadês .lê

dlsponibilidade orÇamêntária para execuÇão do obieto

Recursos Próprios da câmara Municipal de Mamanguapê: 01.010 01.031.0001.2001 3390.30.00

2t ê Outubro de 2011.

ctÁulro r,srrr E tLHo
Têsourêiro

\{PL-;D
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ESTÀDO DÀ PÀR,ATBÀ
cÂlaawl utxrcrpnr, DE MÀMÀNcuÀpE

cÀBTNETE Do pREsrDEl[rE on cÂuane

ÀuroRr zÀçÃo

AuEor:izo a comissàô p-ormanente de l ic:tacão, a tea.izar orocedir.enic riciratório/ nàmodalidade exigida pela legislaÇão ern vjgcr, des:inade a:

Àqurs1Ção palceLaCa de materiais de expediente Civersos, destilados ês atividades .le cârjêrê
lulunicipa L dê Mamarrguape.

Conforme iniormaÇõês do setor ccntábil, exrsle drspcntbllidace de dotaÇão específicê no
orÇamenco vigentê par.a exêcuÇào aio objeto a ser fjcltado.

Mamanguape - PB, 2'7 de Outubro de 20lj .

JÔÃO lRA DA SILVÀ FTLH
Presidente da Cârrara

k{
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ESTÀDO Dà PÀR,ÀÍBA
cÂMÀxÀ MuNrcrpÀr DE MÀMANGUÀ?E

coMrssÃo PERI'ÍÀNENTE DE LICITÀçÀO

PROTOCOLO
PROCESSO LICITATÓRIO

Objeto: AquisiÇão parcelada de
Câmara Municipal de Mamanguape.

materiais de expediênte diversos, dêstinados as atividades da

Obse rvadô
empregada
dêspesa,
licitado
orçamêntô

o disposto na leqislaÇão pêrtinente no que concêrne à modalidadê dê ticitaÇão
em refaÇâo ao vâlor prêvisto do certame e as caracteristicas e particularidadês da

bem como o que já foi realizado até a presente data com objeto sêmêlhante ao que sera
ê ainda o que consta dos efêmentos de planejar.ento da administração, êm espêcial o
vigente. esta Comissão protocolou o processo em tela:

ooooS/ 2017 21/LO/20L1TOMÀDÀ DE N

CIÁUDIO LE]TE
Prêsidênte da

FI l,HO
Comis são

FL: lÉ' í61fr
\o
v
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. CPL.o
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

CÂMARÀ MUNÍcrpÀr DE r,ÍÀI"íÀNGuÀpE
COMISSÂo PER}4ÀNEN?E DE LIcITÀÇÀo

TERL{O DE ÀrrruÀÇÂ.O DE PROCESSO Í,rcrrÀróRro
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO NÔ 171027TPCOOO5

Objeto: Àquis.rÇão parcefada de
Câmara Municipal de Mamênguape.

materlais dê expediênte divêr.sos, destinados as atividades da

I. RECEBI}'ENTO
Nesta data recêbêmos a documenlaÇão inerente à execuÇào do ôbjeto acima indlcado, composto
pelos segulntes efementosr solicitaÇâo para rêalizaÇâo de procêsso licitatório na modalidade
exigida pê14 1êgislação vigêntê, com justificativa para a necessidadê da contrataçào, pêsquisa
de prêços colrespondente. a autorização dêvida ê declaraÇão dê existir a respectlva
disponibilidade orÇamentária.

II - PROTOCOLO
Observado o disposto na legis.IaÇão pertinente no que concêrne à môdalidade de licitaçâo
empregada em rê14ção ao valor previsto do cêrtame e as caracteristicas ê pêrticular.idadês da
despesa, bem como o quê já foi realizado até a prêsênte data com objeto semelhante ao quê sêI:á
licitado e ainda o que consta dos elementos dê pfanêjamento da administraÇão, em especial o
orÇamentg vigiente, esta Comissão protocolou o procêsso êm tê1a:
foeâda de P!êÇos ao 00005,/2017 - 27/IO/2OL7.

III - ÀBERII'RÀ DE VOÍ,U}'E
Neste ato, em decorrêncla da documêntaÇão ora recebida, abre-se o
procêdimênto administrativo em êpigrafe, que tem como primeira folha
folhas sêguintês nrnnêradas sêquênciafmente, iniciando no nÔ 01.

V - PROCED ÍMENTO
Rêmeta-se a Àssêssoria Juridica.

1o voluEe dos autos
a capa do processo e

do

IV - EI,EMENTOS DO PROCESSO

Após devidamentê autuado, protocolado e numêrado, contêndo a autorizaÇão rêspectiva, a
indicaÇão sucinta de sêu objeto ê do recursô apraopriado para a despesâ, nos termos do Art. 38
da Lei 8.666/93 e suas alteraÇões, seráo juntados posteriormente o instrumênto convocatório ê

seus elêmentos constitutivos, ínclusivê a correspondente minuta do contrato, ôs quais serào
submelidos à aprêciaÇão da Assessoria Juiidica.

Prezados Senhores,

submetemos à apreciaÇão da Assessoria Juiidica, nesta
autuado para a dêvida anáIise e aprovaÇão, consoante Art
e suas alterãÇões Posteriorês:

data, os ê1êmenios do Processo ora
38, S único, da Lei Federal A,666/93

Mlnuta do i:rstriiiento aorvocatório e'qeus eleran_-cs cans:ituilivcs;
contrato ccrresaondeite.

2i .ie Cur-ub:c ie 2011.Mamanqtuape

Minu tâ do
\
- À4,

FILHOcrÁuDro LErrE
Presidente da Comissão



ESTÀDO DA PÀRA1BA
CÂ}trARÀ MUNICIPAL DE MAMÀNGUAPE

COM]SSÂO PERMANENTE DE LIC]TAEÃO

EDITAL LiciteÇão
MINUTÀ

MINUTÀ
PROCESSO ADMIN]STRÀTIVO NO 171027TPOOOO5
r,ÍcrrAÇÃo N.. 00005/2017
MODA],I DADE: TOMADA DE PREÇÔS
TIPO: MENOR PRECO

MINUTÀ

MÍNUTÀ
O Ór:gão Realizêdor do Cer:tame acina qualificado, inscrito no CNPJ 12.720.256/OAAI.52, cloravante denominado
simplesmente ORC, torna púbIico para conhecrmento de quantos possam interessar que fará rêatizar através
da Comissão Permanente de LicitaÇão, doràvante denoninada sinp.Iesmente Comissão, as ... horas clo dia...
de ... de ... no endereço âcima indlcado, licltaÇâo na modalidade Tomada de PreÇos no. 00005/2017, tipo
menor preÇo; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei federâ.L no. 8.666, de 21 de -junho
de 1993 ê suas altelações posteriores e a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, atterada,
conforme os cr:itérios e procedimentos a sequir definiclos, objetivando obter a melhor proposta para:
AquisrÇão parcelada de materiãis de expediente diversos.

MIÀIÜTA
1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇâo: AquisiÇão par:cefada de materiaÍs de expediente diversos,
destinados as atividêdes da Câmara Municipal de Mêranguape.
1.2.4s especificaÇôes do objeto ora ficitado, encontram-se devidamente dêtalhadâs no correspondente Termo
de Referência - Anero I deste Instrumento.
1.3,À contrataÇão acimâ descrita, que será processada nos têrmos deste instr:umento convocatório,
especificaÇões técnicas e informações complêmêntares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Pela necessidade da devida efetlvaÇáo de comprá para suprir deÍranda específieê - AquisiÇão parcelada de
materiais dê expediente diversos -, considerada oportuna e impresclndíveL, bêm como refêvante mêdidâ de
interesse público, e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de
atrvidades pertinentes, visêndo à maximizaÇão dos recursos en refaÇão aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas fer.ralrentas de planejâmento aprovadas.
1.4.Sallenta-se quê na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferencladô e simpLificado
para as Microênpresâs e Empresas de Pequêno Porte, nos termos das dÍsposiÇões contidas nos Arts, 47 e 48,
da Lei ComplementaÍ n" L23/2006, por estarem presentes/ isolada ou s imuf t aneamentê, âs situaÇões previstas
nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma 1ega1. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o
tratanento difêrenciâdo e simpfificado previsto nos demaís Artigos do Capitulo V, SeÇão única, da T-C n".
123/2A06.

MINUTÀ
2.O.DO LO'A. E DATÀ E DA ]MPUGNAÇÀO DO ED IA
2,1.Os enveLopes contendo a docurnentaÇào relativa à habilitaÇâo e a proposta de preÇos para execução do
objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até as ... horas do dia... de ... de ..., no
endereço constante do preâÍüufo deste instrumento. Neste mesmo 1ocaI, data e hoIáIio será reaLizada a

sessão púb]ica para abertura dos leferldos enveLopês.
2.2.InformaÇões ou êsclarecimentos sobre esta licitaÇão, sêrão prestados nos horários normais de

erpediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.eualquer: cidadão é parte Legítima para impugnar: o ato convocatório deste certame por irr:equfaridade na
aplicaÇão da Lel 8.666l93 e legislaÇão pertinente, se manifestada poÍ escrito e dirigida a Comissão,
protocolizando o oiiginal até 05 (cinco) dias útels antês da data fixaala para realização da respectiva
sessão púbfica para abertura dos envê1opes de habilitação, nos horários de erpediente acima indicado,
excfusivamente no seguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 _ Centro - Mê-manguape - PB.

2.4.Caberá à Comissão, auxifiacla pelos setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato convocatór1o e seus
aneros, decidir sobrê a respectiva impugnaÇão, responclendo ao cldadão interessado no prâzÔ dê até 03
(três) dias úteis, considerados da datâ em que foi protocofizacla a petição.
2,5.Decair:á do direito de impuqnar as falhas ou ir.regularidades que viciar.íanl o ato convôcãtório deste
certame, o licitante gue não o i.r.. po. escrito e dirlgida a Comissão, protocolizando o orÍgÍnaf até o 2"
(segundo) dia úti1 que anteceder a abertura dos envefopes com as propostasT nos horários de expediente
acima indicado, exclusivamente no sêguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro Mamanguape PB.

},{INUTÀ
.DOS EIEMENTOS PARÂ IICITAÇÀO
.Aôs participantes, serão fornecidos os seguintes eLementos
.1.ANEXO ] - TERMO DE REEERÊNCTA - ESPECIF]CÀÇÔES'
.2.AÀt,íO ]I - MODELOS DE DECLAR-ÀÇÕES;

.].A\EYO -I1 - MODELO DO IERMO DE RENU\-IA;

.4,ÀI{EXO IV - M]NUTA DO CONTRÀTO;

.A obtenÇão do instrumento convocatórlo poderá ser feita da

.1. Pêla Internet: úrw. tce . pb . gov. br; e

.2.Impresso: junto â Comissão gratuitamente.

3.0
3,1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
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Órgão Reali zaclor do Cê}]tame:
CÂMARA MUNICTPAI, DE MAMANGUAPE
RUÀ DUOUE DE CÀXIÀS, 123 - CENTRO - MAMANGUAPE _ PB.
CEP: 58280-000 - Tef: (083) 3292-2'786.

MINUTÀ



4 .0. DO SUPORTE I,EGAI
4.1.Esta ficitação reger-se-á pefa Lei Fedej.a1
posteriores e a Lei Complementar no 123, de 14 de
ficam fazendo partes integrantes deste instrumento,

ENA

o
nô . 8. 666 de 21 de junho de 1993,
dezenüro de 2006, afteracla e legisfação

independente de transcrição.

5.0. DO PRAZO E DOTAÇÀO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do obieto
do ORC, e qLe adm.Le pror.ogaç;o nos casos
considerado a partir da emissão do pedido de

Entrega:5 (cinco) dias
5 2'o prazo de vigência alo correspondente contrato sêrá deteminado: até o finaf do exercicio finaÊceirode 2011, considerado da data de sua assinaturai
5'3'As despesas decorrêntes do objêto da presente licitaÇão, correrão por conta cla seguinte clotação:Recursos Próprios dâ câmara Municlpar cre Mamanguape: 01.010 0 1 . o 31 . 0 0 0 1 - 2 0 01 3390.30. óo

MINUTÀ
6.0. DAS COND]ÇÔES DE PARTIC]PAÇÁO
6'1.Poderão participêr deste certame, os ticitantes deviclamente cadastrados no oRC ou que atenderem atodas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista para o receblmento daspropostas/ cuja regufaridade será observada mediante apresentaÇão do certificado cle rnscriÇão deFolnecedoles e Prestadores dê ServiÇos, ou equivalente na forma cla lei, fornecido pelo ORC. Os proponentes
deverâo entregar a Comissão dois envelopes fechados indicando, respectivamente, DoaUMENTAÇÀo e pRoposTA DE
PREÇos, devidamente identificados nos termos clefinidos neste instrurnento convocatório.
6.2.4 participaÇão neste celtame é aberta a quaisquer interessados, incfusive as Microempresas, Emprêsas
de Pequeno por:te e Equiparaados, nos termos da fegislaÇâo vigente.
6.3.Nâo poderãô participar os interessados guê se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeirasque não funcionem no paÍs, nem aquefes que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a AdministraÇão PúbLica ou que estelam cumprindo a sanÇão de suspensão do clireito de licitar e contratar
com o oRC.
6.4.os licitantes que desejalem enviar seus enve.Lopes DocumentaÇão e proposta cle preÇos via postal - com
Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-1os en tempo hábil ao endereço constante do preâÍôulo deste
instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissão CIáudio Lelte Eifho. Não sendo rigorosâmente
observêdas as exigências destê item, os respectivos enve.Iopes não set:ão aceitos e o ficitante, portanto,
desconsiderado para efeito de participaÇão no certame.
6,5.Quando observada a ocorrência da êntregã apenas dos envelopes junto a comissão, sen a permanência de
representante credenciado na respectiva sessão púb1ica, é facuLtado ao licitante, não sêndo condiÇão para
sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇão, da declaraÇão expressa de renunclar ao direito de
interpor recurso e ao prazo correspondente relativo à Ease de Habi]itaÇão, concordando com o
plossequimentô do certame, previsto no Airt. 43, III, da Lei 8.666,/93, conforme modelo - Anexo I1I.
6.6.E vedada a par .c pdÇdo en consoÍcio.

MINUTA
7.O,DA REPRESENTAÇÁO E DO CREDENCIÀT.IENTO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o câso, atrâvés de
um rêplesentante, com os documentos que o credenciam a partic.ipar deste procedimento licitatório. Cada
ficitante credenciará apenas um representante que será o único adritrdo a intervir nas fases do certame na
forma prevista neste instrumento, podendo ser substituido posteriormente por outro devidanente
credenciado.
1.2.Para o credênclamento deveráo ser apresentados os seguintes documentos:
7 . 2 . 1 . Tratando-se do representante feqa.I: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Iei, quando
for o caso, devidamente registrado no órgão competente, nô qual êstêjam expressos seus poderes para
exêrcer direitos ê assurnir: obrigaÇões em decorrência de ta1 investidura;
7 . 2 . 2 . Tratando-se de procurador: a procuraÇão por rnstrumento públlco ou paiticul"ar da qual constem os
necessários poderes para, firmal declalaÇões, desistir ou apresentar as razôes de reculso e praticar todos
os alemais atos pertinentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇão da
empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuraÇão sêja
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
?.2.3.O Íeptesentante legal e o procurador deveaão ldentificar-se exibindo documento oficial que contenhâ
foto.
7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do inicio da sessão públ,icâ - em original, por
qualguer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da Comissão.
?.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quâlquer dos documentos de credenciamênto
impediiá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ôcorr.ência não
lnabilitârá o concorrente, apenas perderá o dir:eito a manifestar-se nâs corÍespondentês fases do processo
licitatório. Para tanto, a CPL receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, decfaraÇôes e

outros êfementos necessários à pârticipaÇão no certame, desde que aplesentados na forma definida nesle
instr'rmêntô- 

MrN,TÀ
B. o. DA HABTLTTAÇÁo
8.1.Os documentos necessários à habilr-tação clos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via,
dentro de envelope lacrado, contenclo as seguintes indicações no anvêrso: 

M Í N U T À
cÂ}tARÀ MUNICTPAL DE MAr4ÀNGUAPE
DocUMENTAÇÁo - ToMADA DE pREÇos N". 00005/2011
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

MINUTÀ
o ENvEr,oPE Docut4ÊNTACÃo deverá conter os sequintes elementos: 

!Í I N u T à
8.2. PEssoA JURÍDÍcA:
I . 2 . 1 . ComprovaÇão de cadastramento nos ternos do item 6.1deste instrumento.
8.2-2.Reqularidade pâra com a Fazenda Eederaf - certidão conjunta negativa de débitos refativos a Tributos
Eederais e à Dívida Atrva da União.
8.2.3.Certidôês negativas das Eazenclas Estaduaf e MunicipaL da sede do Licitante ou outlo equiva.Iente na
forma da T,ei.

s
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ora ficitado, conforme suas características eprevistos pêla Lei 8-666/93, está abaixo
Compra:

1É{.,À'ürfi;



8 . 2 . 4 , ComprovaÇão dê regufaridade relativa à Se
e ServiÇo ÊGTS-CRE, apresentando as correspo
eguro social e cairaa Econônica Federal,

8.2.5.Prova de inexistência de débitos
de Certidão Negativa de Débitos Traba]
Traba]ho, aprovada pelo Decreto-Lei no
8.2 . 6. DecfaraÇão do ticÍtante:
Eedera l Art. 27, Inciso V? da
participaÇão na licitaÇão; e de
convocató.ic, conforme modelo Ànexo II

guridade Sociaf INSS-CND e do Eundo de caran
e\l
por Tempo

C}.taclonaf do

ANE

§ FL: 20th
(
ô

ndentes certidôes fornecidas pelo Institut
respectivamente

inadimpfidos perante a Justiça do Trabalhô, mediante
histas CNDT, nos termos do Tituto VII-A da ConsolidâÇã5.452, de 1" de maio de 1943.

de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, daLei 8-666/93; de superveniência dê fato impeditivo no

prese!itaÇão
s Lels clc

que drz re
. i r,u1Ç
spelto

er-se a todas as cláusulas e condiÇÕes clo presente ins
8'2'7'Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus enveropes, sem rêpresentante creclenciado edêseiar r:enunciar ao direito de -interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à Ease dê IjabifitaÇão,concordando com o piosseguimento do certame licitatório, conforme model. - Anexo rrr.8'2,8.certidão negativa de Ea1ência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do ticitante, nomárimo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das ptopostas.
I . 2 . 9 . comprovação de capaci.làde de alesempenho ante.ior satisfaiario, ae âtavldade igual ou assemethada aoobjeto da ficitação7 feita através de atestado fornecido por pessoâ lurídica de direito púbtico ouprivado.

B. 3.DocumentaÇão êspecífica:
B . 3 . 1 . comprovaÇão cle que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3" da Lei 1-23/A6, se tor o caso, sendoconsiderada microemprêsa ou empresa de pequeno porte e recebendo/ portanto, tratanento clifer:ênclado esimplificando na forma definida pela legislâção vrgente. TaI comprovação poderá ser feita através da
apresentaÇão de qualquer ufl dos seguintes documentos, a crltério do ficitante: a) decfaraçáo expressa
formafmentê assinada pelo profissional dâ área contábil, devidamênte habifitado; b) certidão slmptificâda
enitida pela juntà comêrcial da sede do licitànte ou equivalente, na forma da legislaÇão pertinente. A
âusência da referlda declaraÇão ou cer:tidão slmptificada não é suficiente motivo para a inabilitaÇão do
licitante, apenas pêrderá, durânte o presente cêrtame, o direito ao tratamento diferenciado ê simplificaclo
dlspensado a ME ou Êpp, previstos na Lei 123l06.

8.4.Os documentos de lIabilitação deveráo ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos
por um indice corrêspondente, podêndo ser apresentados em original, por qualquer processo dê cópia
autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicação e]l1 órgão da imprensa oficiaf, quando
for o caso. Estando perfeitêmente legíveis, sem conter borrôes, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do
prazo de validade, e encerrados en enve]ope clevidamente lacrado e indevassável. por ser apenas uma
formalidade que visa facifitar os trabalhos, a ausência do indice de que trata este item, nâo inabilitará
o ficitante.
8.5.4 falta dê quafquer docuaento exiqidô, o seu vencimento, a ausência dàs cópias devidamente
autenticadas ou das vias or-iginais para autenticêÇão pela Comissão ou da publicaÇâo em órgào na imprensa
oficial, a apresentaÇão de documentos de habilitação fora do envefope especifico, tornará o respectivo
licitante inabilitado. ouando o documento for obtido vra Internet sua lega-Lidade seÍá comprovada nos
endêreÇos eletrôn-icos corre spondente s . Poderão ser utiLizados, a critério da Comissâô os documentos
cadastra.is de fornecedores, constantes dos airquivos do ORC, pâra comprovaÇão da autenticidade de elemêntos
âpresêntêdos pelos llcitantes, quando for o caso.

MIIIUTÀ
9.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1.4 proposta deverá ser apresentada em 01(uÍa) via, dentro de envefope facrado, contendo as seg\lintes
indicaÇôes no anverso:

CÂMARA MÜNICIPAL DE MAMANGUAPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDA DE PREÇOS NÔ. OOOO5/2017
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os sêguintês elementos:
MlNUTÀ

9.2.Proposta elaborada êm consonância com as especificações constantes deste lnstrumento e sêus êlementos
- Anexo I -, em papet tinbrado da empresa, quando for o caso, devidamênte assinada por seu representante,
contendo no correspondente item cotado: discriminâÇão, marcâ e/ou modefo e outras caractel'ísticas se
necessário, o quantitativo e os vaLores unitário e totaf expressos em afgarismos.
9,3.Será cotado um único preÇo, marca, modefo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decinais.
IndicaÇôes em contrário estão sujeitas a correÇões observando-se os seguintes critérlos:
9.3.1. Fafta de dígitos: serão acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o eÍcesso será süprimido,
casô contrário havêrá o arredonalamento do díg1to anterior para mais e os demais itens excedêntes
suprimidos.
9.4.No caso de aquisiÇáô de bens, a quantidade ninima de unidades a ser cotada, por iten, não deverá ser
inferior a 100g da estimativa detalhada no correspoôdente Termo de Referência - Anexo 1. DisposiÇão em

contrário náo desclassifica automaticamentê a propostâ apenas o respêctivo item será desconsiderado.
9.5.A proposta deverá ser redÍgida em fíngua portuguesa e em noeda nacional, elaborada com clareza, sem

aLternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suâs folhas rubricadas e a úItima datada e assinada pefo
responsável, com indicaÇão: clo valor total da proposta em algarisnos, dos prazos de entregâ ou execução,
das condições de pagamento, cia sua validàcie que náo poclerá ser inferior a 60 dias, ê oütras informaÇões e

obsêrvaÇões pertinentes que o licitante juLgar necessárias.
9.6.Existindà discrepância entre o prêÇo unitário e o valor total, resultado da multipficaÇão do preÇo

unitár.io pefa quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9,7,Eica estabelecidô que havendo divergência de preÇos unitários pâra um nesmo produto ou serviÇo,
prevalecerá o de menor valol.
9.B.No caso de alteraÇões nêcessárias cia proposta feitas pela Comissão, decorrentes exclusivamente de

incorrêções na unidade de medida utilrzada, observada a devicla proporci onafidade, bem como na

multip.LicaÇão e/ou soma de vaLores, prevalecerá o valor corrigido.
9.9.A não indicaÇão na proposta dos prazos dê entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagamento ou de §ua
validade, ficêrá subentendiclo que o licitante aceitou integrafmente as disposiÇões dÔ instrumento
convocatório e, portânto, serão consideradas as detêrminaÇões nêle contidas para as referidas exigências
não sendo suficiente motivo para a desclassificaÇão da respectiva pr.oposta.
9.10.É facultado ao licitante, apresen!ar a proposta no próprio modelo fornecado pêfo oRC, desde que

estei a devidamente preenchido.



9.11.Nas ficltaÇões para aquisição de mercad
A eventual falta da r:êferlda indicacâo não dÔ.f2.r.rào desclassrficaods as propos-as quê

10.0. DO CRITÉRIO PARÀ .]ULGÀI,IENTO
10.1.Será declarado vencedor cleste certame
instrumento, apresentar proposta com menor
Anexo I - Termo de Referência.

orras o participante indlcará a origem dos produ
esclassificará o licitante.
deixa:en de atender as disposiÇões deste instr

o licitante que, atendidas todas as exigência
vaLor unitário no correspondente item cotado,

o

M
ft:Í 2l

Ir )l
ofertados

NUTÀ

ANê

prese
icnêdo

í
o

10'2'Havendo igualdade de vafores entre duas ou mais propostas, e após obedecicro o ciisposto nos45 da l,ei Complementàr 123/A6 e no Art. 3., S2ô, da iei 8.666/93, a classificaÇão sê fará
Arts. 44 e
atravás de

10'3'Na presente licitaÇão será assegurada, como critério de desempate, prefêrência de contrataÇão para asmicroempresas e empresas de pequeno porte.
10'4.Para efeito do disposto neste instrúÍento, entende-se por empate aquelas situaÇões em que aspropostas apresentadas pêfas microempresas e empres.rs de pêqueno porte sejam iguais ou ate 10g (dez porcento) superiorês à proposta mais bem classificada.
10.5.ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-sê-á da segulnte forma:10'5'1'A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem c.Lassifrcada podeiá apresentar proposta clepreço inferior àque1a considerada vencedora do certane, situãÇâo em que sÀrá adjuáicado em sêu favor o
obl eto licitado,
10.5.2.Não ocorrendo a contralaÇão da microempresa ou empresa de pequeno porte, nâ forma do item anterior,serão convocadas as demais remanescentes que por ventut:a se enquadrem na situação de empate acinadeflnida, na ordem de classificaÇão, para exercicio do mêsmo dirêito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microemprêsas e emprêsas de pequeno porte que
se encontren no intervalo estabefecido como situaÇão de empate, será realizado sorteio entre êlas para que
se Ídentifique aquela que prineiro poderá apresentat methor oterta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observadâ a situação de enpate
e assegurâdo o tratamênto diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o obieto licitado será
adjudicado em favor da proposta originafmente vencedora do certame.
10.1.4 situaÇão de empate, na forma acima definrcla, somente se aplicaiá quando a mefhor oferta iniciaf não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

MINUTÀ
11.0. DA ORDEM DOS TRÀBALHOS
11.1.Para o recebir&ento dos ênvelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 (quinze)
runutos após o hot:ário fixado. Encerrado o prêzo para receblmento dos envelopês, nenhurn outro será aceito.
11.2.Dêcfarada abertâ à sessão púb1ica pefo Presidente, será efetuado o devido credenciamento dos
interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada ficitante, podendo, no
entanto, ser assistida por qualquêr pessoâ que se interessar.
11,3.O não compârecimento do represenl,ante de quafquer dos ficitantes não impêdiiá a efetivaÇão da
reunião, sendo que, a simp.Les participaÇão neste certame impfica na total aceil:aÇâo de todas as condiÇões
estabefecidas neste fnstrumento Convôcatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedldo prazo para a apresentação de documentação e/ou substituiÇão dos
envelopes ou de quafquer efemento exigido e não apresentado na reunião destinada à habilitaÇão.
11-5.4 Comissão receberá de cada representante os envefopes DocumentaÇão e Proposta de PreÇos, e rubricará
juntamente com os participântes os fechos do segundo.
ll.6.Posteriormente abrirá os ênvefopes Documêntação, rubricará ô seu conteúdo ê solicitará dos ficitântes
que examinem a documentaÇão ne.les contidas, Quaisquer impugnaÇões .Levantadas deverão ser comunicadas a
Comissão, que as consignará na Ata de reunião,
ll.T.Prosseguindo os trabafhos, ê Comissáo analisará os documentos e as impugnaÇões porventura formuladas
pelos licitantes, dando-fhes ciência, em seguida, do resultado da Ease de ilabifitação. E'rtretanto, se
assim julgar necessárÍo, poderá divulgai. o resultado numa non'a reunião, registrando-se na Ata, ou mediante
publicaÇão na imprensa oficial ou ainda emltindo aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida
antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos Licitantes ao direito de recorrer na Ease de liabr-litaÇâo,
confome prêvisto no Art. 43, III, da Lei A.666/93, na mesma sessão poderá haver a abertula dos envefopes
propostas, caso contrário será marcada nova data, com observâncla ao prazo recursal estabefecido nâ
-IegisfaÇão pertlnente.
11.9.O envefope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao ficitante
inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegaÇão.
11.10.Êncerrada a flase de HabilitaÇão e obsêrvados os ditames deste instrumento, a Comissão Procederá
então à abertura dos envelopes Proposta de PreÇos dos proponentes declaràdos habÍlitados, rubricará o sêu
conteúdo e facultará o exame da documentaÇão nefes contidas a todos os participantes, os quais poderão
efetuar impugnaÇões, devidamente consignadas na Ata de reunião, quando for o caso.
11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observaÇôes eventuafmente apontadas, declarando,
em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exlgências e considerados os critérios deflnidos neste
instrumento, âpresentar proposta mais vantajosa para o ORC.

11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na quaf serão registradas todas as ocorrências e que, ao

final, será assinada pefa comissão e Licitantes plesentes.
11,13.8m decorrência da I,ei Complementar 123/A6, a comprovaÇão dê requLaridadê fiscal e trabâlhista das

microempresas e empresas dê pequeno porte somente será e:igida para efeito de assinatura do contrato,
observando se o seguillte procedimento:
11.13.1.As microempresas ê empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitaÇão, deverão
apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os

dãcr.rmentos ênumerados neste instrumento para efeito de HabilitaÇão e iôtegrantês do envelope DocumentaÇão,

mesmo que esta âpresente alguma restriÇâo;
11.13.i.Havendo alguma restriÇão na comprovaÇão da regularidade fiscal ê trabalhista, será assegurado o

prazo dê O5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que Ô licitante for
àeclarado vencedor, pr:orrogáveis por iguaf pêr:íodo, a critério do oRc, parâ a regufarizaÇão da

documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidôes negativas ou positivas
con efeilo de certidão negatlva;
11.13.3.A não-reguLarizaÇáo da documentaÇão, no prazo acirna previsto, implicará decadêncla do direito à

contrataÇão, sem prejuizo das sanções previstas oo Art. 81, d,a Let- A.666/93, sêndo fâcullado ao ORC

convocaÍ os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou levogar a

'ícitaÇão MrNurÀ

\/



12.O.DO CR]TÉR]O DE ÀCEITAB]I,]J]ADE DE PR
12.1.Havendo proposta com valor para o
EspecificaÇôes, na coluna código,
do Art. 48, rI, da Lei A,666/g 3
automalicamente a ptoposta/ quando for
12.2.O vafor estinado que o ORC se
indicado no respectivo efemeÊto dest

tl A
EÇOS

respectivo itêm relaciônado no Anexo I Refersuperior ao estiÍrado pelo ORC ou manifestamente rn
o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não caso, apenas o item corr:espondente

propôe a pagar peLo objeto ora Licitado

(
ô

e fnsl,rumento A].]EXC I c.
P

M À

Lei
13'1'Dos atos decolrentes deste procediinento Ilcrtatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 daI"ederaf n-'A.666/93.
13.2.O recurso será dir:igido à autoridade superior do oRC, por intermédio da comissáo, devendoprotocolizado o oniginaf, nos horários normais de expediente das 0B:00 as 12:00 horas, exc.rusivamentesêguintê endereço: Rua Duque de Caliês, 123 - Centro : uu*"nguup" _ ee.

13.0. DOS RECURSOS

18 .2. o desembolso náximo

MINUTÀ14.0. DA HOMOI,OGAÇÀO E ÀDJUD]CAÇÃO
14.1.Concluido o julgamento das
trabafhos desenvofvidos no certamê
constitutivos do processo, necessá
cêso.
14.2.À àutoridade superior poderá, no entanto, tendo en
discordar e deiÍar de horoologar, total ou parcialmente, o
considerar nufa a Licitação, ciesde que apresente a devida
resguardados os direitos dos ficitaütes.

15.0.Do coNTBÀTo 
MrNUTÀ

15.1.Após a homologaÇão pefa Àutoridade superior clo oRc, o licitante vencedor será notificado para, dentro
do prazo de 05 (cinco) d.ias consecutivos da clata de Íêcebimento cla notificaÇáo, assinar o respectivocontrato, quando for o caso, efaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei Federaf n,o
8-666/93, podendo o mesmo sofrer afteraÇões na forma definida pela referida Lei.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato7 e ocorrendo esta dêntro do prazo de vaficladê de
sua proposta, o licitante perderá todos ôs dirertos que porvêntura tenha obtido como vêncedor da
ficitaÇão.
15.3.É permitldo ao oRC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo
e condiçôes estabelecidos, convocar os llcitantes remanescentes, na ordem de classlficaÇão, para fazê 10
em iguaL prazo ê nês mesmas concliÇões do ficitante vencedor, inclusive quanto ao preço, ou revoqar a
presente licitaÇão.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pefo -Licitantê venceclor, poclerá ser afterado,
unifateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e seaá
r:escindido, de pfeno direito, conforme o drsposto nos Arts. ll , 18 e 19 da Lei 8.666193.
15.5.O Contralado fica obrigado a aceitar nas mesmas concliÇões coDtratuais, os acréscimos ou sllpressões
que se fizerem necessários, até 25Ê (vintê e cinco por cento) do valor inicial atuafizado do contrato.

MIIIUEÀ
16.0. DAS SANÇÔÊS ADMIN]STRAT]VAS
16.1.4 recusa inlusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos Legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87 da l,ei
8.666/93t a - advertência,' b - multa de mora de 0,5? (zeio vírgu1a cinco por cento) aplicada sobre o vafor
do contrato por dia de atraso na entreqa, no início ou na eraecuÇão do objeto ora contratado; c - multa de
103 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou parcial do contratoi d - suspensão
temporária de pa(ticipar em licitaÇão e impedimento de contratar com a ÀdministraÇão, por prazo de até 02
{dols) anos; ê - decfaração de inidonêidade para lrcitar ou contratâr con â AdministraÇão Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniÇão ou até que se:la promovida sua reabilitaÇão perante a
própria autoridade que apficou a penalidade, f - simuftaneamente, qualquer das pena.Lidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666l93.
16.2.Se o vafor da mufta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇào ao
Contratado, será autonatlcamente descontado da primeira parcela do pagamentô a que o CoÊtratado vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês, ou/ quando for o caso, cobrado
judicialmente.
16.3.Após a aplicaÇâo dê quaisque. das penaLidádes previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficiaf, exctuidas as penalidades dê advertência ê mrrltâ de môrâ
quando for o caso, constando o fundamento legal da puniÇão, informando aindâ que o fato será registrado no
cadastro correspondente.

MÍIIUTÀ
1?.O.DO RECEB]MENTO OU COMPROVAÇÀO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.O recebimento ou a comprovaÇáo de execuÇão pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
caractêristicas, se fará nediante recibo ou equivalente emiticlo por funcionário ou comissáo êspecifica
deviclamente designados, após a verificaÇão da quantidade, qualidade e outros aspectos inerê.tês nos termÔs

deste instrumento, das normas técnicas e legislaÇáo pertinentes, e consequente aceitaÇão.
MINUÍÀ

propostas apaesentadas, a Comissâo emitirá relatório conclusivo dos
, remetendo-o a autoridacle superior do ORC, juntamente com os efementosrios à HomofogaÇão e ÀdjudicaÇão cta respectiva licitaÇão, suando Íor o

vlsta sempre a defesa dos interesses do ORC,
resultado apresentado pela Comissâo, Íêvoqar ou
fundamentação exiglda peta legistaÇão vigente,

18.0, DO PAGÀ},ÍENTO
18.1 .O pagamento será
adotados pefo oRC, da
adimplernento.

efetuado mediante pt ocesso re,lular
seguinte maneira: Para ocorrer no

ê em observância às normas e procedimentos
prazo de trinta dias, contados do periodo de

do período, não será superior ac valor do respectivo adimplemento, de acordo com
guando for o caso, e sempre en conformidadê com a disponlbilidade de recursos

pago ao Contratado enquanto pencente de liquidaÇão quaLquer obrigaÇâo financeira
em virtude de penaLidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

MÍNUÍÀ

o cronoçÍrama aprovado,
financeiros.
18.3. Nenhum valor será
que the for lmposta,
paqamento pendente, sem

19. O. DO REAJUSTÀI.IENTO
19.1.Os preços contrelaclos são fi:os pelc p-êriodo de um ano, exceto para os casos pr:evistos no Art. 65, SS

5' e 6', dâ Lei 8.666/93-



19.2. Ocorrendo o desequilibrio e conômr co_ financpartes pactualam inicialmente, nos termos do
comprovaÇão documental e requer_imento expresso

eiro do contrato, poderá seir restabefecida aArt. 65, Inciso II, Atinea d da Ler 8.66do Contratado.

ANE

aÇão que
/93, nedran

ativà
. CPL. o

FL: z-J
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2 0.0. DÀs DrspôsrÇÕES GEFÀrs
20.1.Não será devida aos proponentes
certame, qualguêr tlpo de indeniza
20.2.Nênhuma pessoa fÍsica, ainda
Licitante.

pela efaboraÇão e/ou apresentaÇão de docunentaÇão

que credenciada por ptocuraÇão ]eqal, poderá representar ma

20'3'A presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razôes de interesse público decorr:ente defato superveniente devidamente comprovado, ou anufada nã todo o, em parte, po. ii"qáiia;o., dê ofício oupor provocaÇão de terceiros, nediante pârecer escrito e devidamente fundamentaao.20'4'câso as datas plevistas para a realizaÇão dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradas feriado,e não havendo ratificaÇâo da convocaÇão, ficam transferidos automaticamenre pará à frrmeiro dra útilsubsequente, no mesmo focal e hora anteriormente previstos.
20'5 ocoLrendo a süpr'essão de serviÇos, se o contiatado já houver aclquirido os Írateriais ê postos no localde trabarho' os mesmos deverâo ser pagos pelo oRC, pero preÇo de aquisiÇão regularmente comprovaclo, descleque sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscaLizâcào.
20'6 os preÇos unitários para a reaflzaÇão de novos servrÇos surgidos durante a execução do contrato,serão propostos pelo contratado e submetidos à aprecração do oRC. A execuÇão dos 

"a.-rifo" 
nro prevrstosserá regulada pefas condições e ctausufas do cont;ato orrglnal.

20'7 o oRC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito dê parafisar a qualquer tempoa execução dos serviÇôs, cientiflcando aievidamentê o Contratado,
20'8'Decairá do direito cie impugnâr perante o oRC nos termos clo presente instrrrnento, aquele que, tendo-oaceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, fathas ou irreguraridades que o viciaramhipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos Licitantes, já deverão estar incfuidos os custos com aquisiÇão dêmaterial, mão-de-obra utilizadaT impostos, encargos, fretes e outros que venhàm a incidir sobrê osrespectivos preÇos,
20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos. estão disponibilizados emmeio magnético, podendo ser obtidos junto a Comissão, observados os procedrmentos definidos pelo oRC.20.11'As dúvidas surqidas após â apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão
única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão da Comissão, seEdo facuftada a mesma ou a autori.tade
superior do oRC, em qualquer fase dà LicitaÇão, a promoÇão dê diligência destinada a escLarecer ou a
comp.Iementar a instruÇâo do procêsso.
20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o
da Comarca de Mamanquape, Estado da paraíba.

MIIIUTÀ
Mamanguape - PB, ... de ...... de 2011,

MINUTÀ

CLÁUDTO LEITE EILHO
Presidente cla Comissão
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ESTADo DÂ PÀRÀÍBA

CÂ}IABÀ MUN]CIPAL DE MÀMÀ}IGUAPE_oNtISsÃo DFpMA\E \ rf DL L-Í-rrÉÇao

'cPr.

1.0
1,1

ANEXO I - TOMÀDA DE PREÇOS Nô AOOAS/201,.7

TERt'ío DE REFERÊNC]A - EspECrErcÀÇôEs

.DO OBJETO

.Constitui objeto desta licitaÇão: Aquisiçào
atividades da Cámara Municipal de Mamanguape.

2.O..]USTlF]CATIVA
2.l.Considerando as necessidades do ORC,
adequadâmente, os procedimentos necessários
especificaÇôes do objeto ora llcitado sãô:

MTNUTÀ

MINUTÀ

MIIIUTÀ
parcelada de materiais cle expediente diversos, destinados

vlabiLi zar
teino a finalidade de
a contrataÇão em tela.

MT!IUT

definir, técnica
As características

MINUT

À

COD]GO DISCRTMINÀÇÀo .QUANTIDADE IIi T P. TOTÀL
1

2

3

Etc

Total de itens: 39

OÊADA PÀRJ\ CÀRIMBO
r:l

ÀGENDA PERMÀNENTE

.eI,oôô paú msôúiqro
0

0'

2ta,aa
4,5 135, 00

MINUÍÀ
3.0. oBR]GAÇÕES Do CoNTRATADo
3.l.Responsabi.Iizar-se por todos os Ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇáo fiscal, civi1, tributária
e trabâlhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos. a qualquer titufo, perante seus
fornêcedores ou terceiros em razão da e:<ecuÇão do objeto contratado.
3.2.substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações,
deterioraÇões, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigênciâs do instrumento de
ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévla e
expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrLrmentos equ-iva.Iente, em conpatibilidade com as
obrigêções assumadas, todas as condiÇões de habilltação e qualificaÇão exigidas no respectivo processo
ficitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre quê solicitado.
3.5.Emitir Nota Eisca1 correspondente à sedê ou filiaf da êmpresa que apresentou a documentaÇão na fase de
habilitaÇão.
3.6.Executâr todas as obr:igaÇões assumidas com observância a mefhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos fegals, normas e especificaÇões técnicas corre spondente s .

MINUTÀ
4.0.Do cRrrÉRro DE ACETTABTLTDADE DE pREÇos

4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estinado pelo ORC ou manifestamente inexeqüívef nos
termos do Art. 48, II, da Leí 8.666/93, o nesrno será desconslderado. Esta ocorrência náo desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenàs o iten correspondente, refacionado neste ânexo, na
coluna código.
4.2.O valor estimado que o ORC se propôe a pagar pelo objeto orê ficitado - valor de Referência , está
acima indicado.

UINUTÀ
5. O.MODELO DA PROPOSTA

5.1.É par.te iotegrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo o

licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, descle que seja devidanente preenchido,
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

MIÀIUEÀ

CLÁUDIo LEITE FILHO
Presidente da Comissão

10

30
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ESTADO DA PARÀÍBÀ
CÂMÀR.A MUNICIPAT DE MÀT"IÀNGUAPE

.OV. SSAO PERMANLN-F DL ..C.-ÀÇÀO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNC]A . PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N" AOAA5/2011

PROPOS T-ê-

REE,: TOMADÀ DE PRBÇOS N" 00005/2017

MI

MI

NÜTÀ

NUTÀ

OBJETO: AquisiÇão parcefada de materiais de
Municipal de Mamanguape.

expediente di.rersos, destinados as

MÀRCÀ/IIOD

PROPONENTE:

Prezaclos Senhores,

Nos têrmos da ficitaÇão em epígrafe, apresentarnos prôposta conforme abaixo:

M

M

M
atividades

M

M

M

M

UTÀ
UIÀ
Câna ra

UTÀ
UTÀ
UTÀ
UTÀ

IN

IN

IN
da

IN

rN
IN

IN
COD]GC

.I

DISCR]M]NÀ
ALMOEADA PÀRÀ CAR]MBO

NTIDÀDE ?.IJNI TÂRIO P.TOTAL

MINUTÀ

MTNUTÀ

ÇÀo

2

.i

tc....

ENDÂ PER].trANENTE

BLOCO PABÀ RÂSCUNHC

PFÀZO - Item 5.0:
PAGÀMENTO _ ltEM 18.0:
VAÍ,I DADE DA PROPOSTA - Item 9.01
OR]GEM DAS MERCADOR]AS OEERTADAS

VALOR TOTÀ1, DA PROPOSTÀ - RS

CNPJ

Item 9. 0:

I.'INUÍÀ
MINUTÀ

de

ResponsáveI

^

MINUTÀ

UND

UND

UND

1C

30
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ESTADo DA PARAÍBA
CÂMARA MUN]CIPAL DE MÀI,IANGUÀPE

coM s Ào PERI,IêNENTE DE L-^-tAÇAo

ÀNEXC iI TOUqDA DE PREÇOS No 00005/2017

MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

REF.: TCItrADA DE PREÇOS N" 00005/2017
CAMÀBÀ MUNICIPAI DE T4AMÀNGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÀo de
8.666/93.

curnprimento do disposto no Art. 7o, Tnciso XXXIII, da CE
I'TINUTÀ

27, Inclso V, da Lei

MINUTÀ
cfáusulas do respectivo

MINUTÀ
2.0 - DECLAFÀÇÃo de supervenlência de fato impedit-ivo no que dÍz tespeito a participaÇâo na lÍcitaÇão.

MÍÀIUTÀ
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2', o proponente acima qualificado, declara não
haver, até a presentê data, fato impeditavo no que diz respeito à habilitaÇão/pa!ticipação na presente
licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentâr, estando ciente da obrigatoriedade cle
informar ocorrências posterior.es. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaraÇão de
idoneidade no àIüito da administraÇão Fecleral, Estaduaf, Municipal ou do Distrito Eederaf, ârcàndo civil e
criminafmente pela presente aflrmaÇâo.

MINUTÀ
submeter-se a todas as cláusulas e condiÇôes do correspondente instrumento3.0 - DECLÀF-AÇÀO de

convocatório.

O proponente acirna qua.Lificado declara ter conhecimento e aceitaa todas
instrrrmento convocatório e submeter-se as condiÇôes nele estipufadas.

Loca] e Data
MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

NOME/ASSlNÃTURÀ/CARGO
Representante legal do proponênte

oBSERVAÇÀo:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÂDO DO ],ICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

e.6Ã-\

MTNUTÀ
O proponente acima qua.Iificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso xxxIII daConstituiÇão Feder:a], l,ei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarâ não possuir em seu quadro de pessoal,
funciooálios menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso 

" 
n"* Inarror"" de dezesseis

anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condiÇão de aprendiz nà foma da
legislação vigente.



ESTÀDO DA PÂRÀÍBA
CÂ]4ABÂ MUNICIPÀ], DE MÀI{ANGUAPIj

COY] ^SÀO PFRMANF\TC D. L-CITAÇAO

ÀNEXO ]II TOMADA DE PREÇOS Nô AAAO5/2A71
MINUTÀ

MTNUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUEÀ

MINUTÀ

PROPONENTE
CNPJ

MINUTÀ1.0 TERMO DE RENÚNCIA ao recurso confome previsto no Art. 43, Tnciso r1r, da Lei a.666/93.
MINUTA

o proponente acima qualificado, decrara, na forma do dispostc no Art. 43, rrr, da Lei g.666/93, aceitar oresultado dil'ulgado pela coflLissão, que analisou a documentaÇâo prellminar do processo em epigràfe,efetuada nos termos do respectivo instrr.rmento convocatório, desistindo, assim, expiessamente de quafquêr
interposiÇão de recurso prevrsto na legisfaÇão vigente, bêm com ao prazo corresponalente e concordando,portanto, com o prosseguimento dô certame. DecLara ainda que, em hâvendo a ocorrência de quafquer
igualdade de valores entre sua proposta e a clos demais licitantes e após observado o disposto no Ar:t. 3o,§ 2Ô, da Lei 8.666/93, fica âutorizado a reafizaÇão do sorteio para definiÇão da respectiia classificação,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, S2", do referido diploma legat.

NOME/ASSINATURÀ/CARGO
Representante Legal do proponente

Local e Data.

OBSERVAÇÃO
O TERI.{O DE RENÚNCIA DEVEú SER ELABORÀDO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO.

É'
\e_

rt:27 Él

àY/

\:§l!9

MoDELos Do rER.l.ro DE RENúNCrA

REr.: TOMADA DE PREÇOS N" OOO05/2017
CÀMêRA !4UNTC l PAT DL IVIAMANCUAPE
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ESTADO DA PARÀ]BA
CÃMARÀ MUNICIPAL DE },ÍAMANGUAPE

CoMISSÀo PERI4ÀNENTE DE L]ClTAÇÀo

ÀNE]{O rV - TO}IÀDÀ DE PREÇOS N"

MINUTA DO CONTRATO

CONTBÀTO No: .,., /2A71-C?L

ú1005 /, !l r-

MTNUTÀ
Pelo presente instrumento particular cle contrator de urn lado cámara Munlcipal dê Mamanguape Rua Duque decaxias, 123 -. centro - Mamanguape - PB, cNP,l n" 12.i20.256/oac1 52, neste àto represerriadã peto presidentê
da Câmara João Eerreira da Sllva Eifho, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, rtsidente e domiciliado na
Rua sêverino victor, 45 _ Pfanalto Mamanguape - PB, cPF 

^' 
A37.463.444-40, carteira de Identiclade n.

2.284.944 SSP-PB, doravante simplesmente CONTBÀTANTE, e do outro tado ,...
- .. ., CNP,I no .. . .. . .. ., nestê ato representado por ... . residente ê domiciliado na . . ..,

CpE no . Carteira de Tdenticlade n. ....,
doravante simpfesmente CONTBÀTADo, decidirar as partes contratantes âsslnar o presefltê contrato, o qual se
regeraá pelas cLáusulas e condicôes seguintes:

MI!IUÍÀ
CLÁÚSULA PRIMEIRA - Dos EUNDAMENToS Do CoNTPÀTo:
Este contrato decorrê da licitaÇão modatidade Tomada dê preÇos no A0AA5/201j, processada nos
Federal no A.666/93 e suâs afteraÇões e a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006,

cLÁusuLA SEGUNDA - Do oB,lETo Do coNTRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: AquisiÇão parcêfadà de materiais de expediente divêrsos, destinados as
atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

TERI,]O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBITÀM A CÂ}IABA MUNIC]PAL
PARÀ EORNEC]MENTO CONEORUE DISCRIMINADO NESTE

EORMA ABAIXO:

MÍNUTÀ
DE I,Í,AMANGUÀPE E
]NSTRUMENTO NÀ

termcs da Lei
afterada,
MINUTÀ

O fornecimento deveiá obedecer rigorosamente às condiÇões expressas
apresentada, Tomada de Prêços n" AA0A5/2411 e instruÇôes do Contratante,
fazendo partes integrantes do presente ccntrato, indêpendenl-e de transcriÇão.

MINUTÀ
neste instrumento, proposta

documentos esses que fican

MÍNUTÀ
CI-ÁÜSUI,À TERCEIRA - DO VALOR E PREÇoS:
O valor tota.I dêste contrato, á base do preÇo proposto, é de R§ ... (...)

C],ÁUSU],À OUÀRTÀ - DO REAJUSTÀ.I4ENTO:
os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos prêvistos no
6ô, da Lei 8.666/93.
Ocorrendô o desequifibiio econômico- finance i ro do contrato, poderá ser restâbelecida a
partes pactuaram iniclalmente, nos termos do Art. 65, rnciso rr, ÀfÍnea d, da Lei 8.
comprovaÇão documentaf e requerimenlo expresso do contratado.

MIIIÚIÀ

Art. 65, SS 5o e

relaÇão que as
666l93, mediante

MÍIIUTÀ
CLÁUSULA QUINTA _ DA DOTAÇÀO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento viqente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape i 01.010 01 . 0 3 1 . 0 0 01 . 2 0 0 1 3390.30.00

}ÍlNUTà
CLÁUSULA SEXTA _ DO PAGÀMÊNTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediantê processo regufar, da seguinte maneira:
Para ocorrer no prazo de trinta diâs, contados do periodo de adimplemento.

!,{INUTÀ
cl,ÁusurA sÉTrMA - Dos PRAzos:
O prazo máximo para a execüÇão do objeto ora contratado, conforme suas ca racteri sticas, e que admite
prorrogaÇão nos casos previstos pela l-ei 8.666/93, está aba.ixo indlcado e será conslderado a parti! da
eínissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
O prazo de vigência ato presente contrato será determinado; até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura. 

M I N U E A
CLÁUSULÀ OITAVÀ - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRÀTANTEi

a - Efetuar o pagamento relativo ao for:necimento efetivamente rêalizado, de acordo com as respectivas
c, dusu.Las do presên'e contratoi
b - proporcionâr ao Contrataclo todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratâdo;
c - Notrficar o Contratado sobre quaLquer irregular.idade encontrada quanto à qualidade dos produtos,
exercendo a mais ampla ê compfeta fiscalizaÇão7 o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais. 

MINUTÀ
cr,Áusul,À NoNA - DAS oBRfGÀÇôÊs Do CoNTRATADo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dêntro
dos melhores parâmetros de qüalidade estabelêcidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, corÀ observância aos prazos estipuLados,
b - Re spons abif i zar-se por todos os õnus e obrlgaÇôes concernentês à fegislaÇãô fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumldos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou tercelros em razão da execuÇão do objeto contraLado;



c - Manter prêposto capa
reprêsente integralmente
d-Permitirefacilita
soficitados;

citado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando
em todos os sêus atos;
r â fiscalizaÇão do Contratante devenalo prêstar

da execução do

os informes e

ou a terceiros, deco
respons abilicade à fi

e - Será responsávef pelos danos causados dir:etamênte ào Contratantecufpa ou dolo na
o acompânhamento
f - Não ceder,
conhecimento e a

execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
PeLo órgão interessadoi
transferir ou sub-contratar, no toclo ou
devida âutorizaÇão expressa do Contratante,

E, por estarem
pefas partes e

d-ô
por

pleno acordô, foi .Iavrado
duas testemunhas.

g - Manter/ durante a vigência do contrato, em compatibilidacle com as obrigaÇôes assumrclas, todascondiçÔes de habilitaÇão e quafificaÇâo êxigidas n; respectivo processo tlcitatório, âpresentandoContratante os documentos necessários, sempre que soflcitacià.

CIÁUSU],A DÉCIMA - DA AITEFÀÇÃO E RESC]SÁO DO CONTAÀTO: 
M I N U T À

Este contrato poderá ser alter:ado, unilateralmente pela contratênte ou por acordo entre as partes, noscêsos previstos Êo Artigo 65 e será rescindido, dê púno direito, conforme o disposto nos artiqos :;, :a e79 da Lel I .666/93.
o contratado fica obrigêdo a âcettar nas mesrnas condiÇões contratuais, os acréscimos ou supressoes que sefizerem necessários, até 259 (vinte e cinco por cento) cto va]or: iniciaf atualizado do contralo.
C],ÁUSÜ],A DÉCIMA PRIME]BÀ - DAS PENALIDADE.: 

M I NU TÀ
A recusa iniusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assunidas e preceltos legais, sujeitará o contratado,garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades prevlstas nos Arts. 86 e 8r da Lêi 8.666l93: a -advertência,' b - mufta de mora de o,5z lzera virqula cincô por cento) apticada sobre o valor do contratopor dia de atraso na entregá, no início ou na execuçâo do obleto ora coniratado; c _ mufta de 10g (dez porcênto) sobre o valor contlatado peta inexecuÇão tolat ou parciaf do contrato; d - suspensão temporária departicipar em licitaÇáo e impêdimento de contratar com a AdministraÇâo, por prazo ae aie oz (dois) anos, e
- declaraÇão de inidoneidade parê licitar ou contratar com a AdrinistraÇão púbLica enquanto perdurarem osmotivos determinantes da puniÇão ou até que sêja promovida sua reabilitaÇão p"rarrt" 

" 
própria autoridadeque aplicou a penâlidade; f - s imultâneamente, quafquer das penalidades câbíveis fundamenEadas na Lei

I .666 /93 .

}íINUTA
CIÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ Do EoRo:
Para dirinir as quêstôes decorrentes deste
Estado da Paraíba.

em parte, o objêto deste instrunento, sem o

contrato, as partes eleqrem o Eoro da Comarca de Mamanguape,

!.{INUTÀ
o presente contrato ern 02(duas) vias, o qual vâi assinado

TESTEMUNIlAS

Mamanguape - PB,

PEI-O CONTFÂTANTE

INUTÀ
. de 2017.
INUTÀ

M

M

M

JOÃO EERREIRA DA SII,VA F]IHo
Presidente da Câmara
031.463.444-40

INUTÀ

MINUTÀ
PELC CONTRÀTADO
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^ EsTÀDo DÀ PÀFÀÍBÀ
CÀMiA,RA MUNICf, pÀr DE litÀI4ANcUÀpE

ÀSSESSORIÀ .'URÍD!CÀ

OligeD I TOD,ÍÀDA DE PREÇOS N.. 00005/201?
COMISSÃO PERMANENTE DE LTCITAÇÃO

Àssunto: ÀquisiÇâo parcelêda. de materiais dê expediente divêrsôs,destlnados as atividades da Câmara Municipal de MamanguapêÀt!êxo: Instrumento Convocatório 
"oraa"porra"r.ri" 

-ã--"a,_r" 
ela*errto",inclusivê a minuta do respectivo contrato.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal n. 8,666/93 e suas alteraÇóes, ê considerandoteor dos documentos e informaçôes apresentadas, esta Assesso!ia ,luridicã considera rêgularre§pêctivo i'nstrumento convocatório e seus êlementos constitutivos rêferente ao processote1a, os quais estão êm consonância con a legislação pertinente.

o
o

êm

Mamanguape

VIRG DO NÀSC

PB, 30 de Outubro de 2017.

GI'ES PE§SOÀ
Assessor.Iuridico

]AB-PB 22 . 6'7'1



EDITAI Licitação
PROCESSO ÀDMINI STRÀTIVO NO 171027ÍPOOOO5
LrcrrÀçÀo No. oooo5/201?
MODALIDADE: TOMÀDA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

Órqâo Realizador do Certame:
CÂMARÀ MUNIC]PAL DE MÀMÀNGUAPE
RI]A DUQUE DE CAXÍAS, 123 - CBNTRO _ MAMANGUAPE

cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'786.

Bsreoo oa pernÍsÀ
CÂMÀRÀ MUNICIPÀI DE MAMÀNGUÀPE

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

O Órgão Realizador do Cêrtame acima qualificado, inscrito no CNPJ 72.'720,256/0007-52,
doravantê denominado simplesmente ORC, torna público para conhêcinento dê quantos possam

interessar que fará reâlizar atlavés da Conissâo Permanente de LicitaÇâo, doravantê dênominada
sjJiplêsmente comissão, as 11:00 horas do dia 2o dê Novetd)ro dê 2017 no êndeleço acima
j-ndicado, licitaÇão na modalidade Tomada de PreÇos no. 00005/207'7, tipo menor pr:êço; tudo dê

acordo com este instrumento e em obsêÍvância a Lei Pederal no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e

suas altetaÇões posteriores e a Lei Conplêmêntar n' 123, de 14 dê dezenüro de 2006, altelada,
confome os critérios e plocedimêntos a seguir dêfinidos, objetivando obter a melhor pioposta
para: AquisiÇão parcelada de materiais de expediente dlvêrsos.

1.0.DO OBJEIO
1,1.Constitui objeto da presentê licitaÇão: AquisiÇâo parcelada de materiais de expêdientê
diversos, destinados as atividades da Cârnara Municipal de Mamanguape '
1.2.Às especificaÇões do obieto ora licitador encontram-se devidamente dêtalhadas no

correspondente Termo dê Referência - Ànexo I deste Instll-rmeoto '
1.3.4 contratação acima dêscrita, que será processada nos têrmos destê instrumento
convocatório, especifi-caçôes técnicas e j-nformaÇões complementare§ que o acompanham' quando

for o caso, justifica-se: pela necessidade da devi.da êfetivaÇáo dê compra para suprir deÍnanda

especifica-AquisiÇáoparceladademater.iai§deêxpedientedj.vêrsos-,consideradaoportrrnae
imprescindíve], bem como relevantê medida dê intêresse público; e ainda' pela nêcessidade de

desenvolvinento de açõe§ continuadas para a promoÇâo de atividades pertinentes' visando à

maximizaÇâodoslecu!sosenrefaçâoaosobjêtivosproglamados,obselvadasasdiretrizese
metas definidas nas ferranentas de planêjamento aprovadas'
]..4.Sa1ienta_sequenareferidacontrataÇâo,nâoseráconcêdi'dootratameotodifêrenciadoe
Simplifj'cadoparaaSMicroenplesaSeEmpresasdePêquenoPoltê,nostermos.lasdisposiÇôe5
contidas nos Arts. 4.7 e 48, aà lei comptementar n" 723/2006, por e§tarem presentes, isolada ou

s imuLtâneanente, as situaÇôe§ previstás nos incisos II e IIÍ' do Art 49' do mêsmo diplona
legal.Eica,noentanto,,asseguradoaMEeEPPotratamentodifeleociadoêsinplificado
právisto nos demais Artigos do iapitulo V, Seçâo única. da Lc n"' 123/2006'

2.O.DO LOCÀI E DÀTÀ E DÀ I}'PUGIIÀÇÃO DO EDIAÀ!
2.1,Os envelopes Contendo a documentaÇão relativa à habilitaçâo e a proposta de preços para

execuÇão do objeto desta licitaçáo, devêráo sel entrêgues à Comissâo até as 11:00 horas do dia

20 dê Novembro de 20I7, no enderêÇo constante do preâÍLbulo deste instr-unento' Nestê nesmo

Ioca1, data e horário sêrá rêaIizâda a sessão púb1ica pâra âbertura dos referidos envelopes'

2.2.Informaçôes ou esclarêcimentos sobre esta licitaÇáo, sêráo prestados nos hÔlários normais

de expediente: das 08100 as 12:00 horas'
2.3.Qua1quer cidadão é parte legitima para i-mpugnar o ato convocatório dêste certa'ne por

irregularldade na aplica;r; aa iei e'ãee/93 à legislaçâo pertinente' se manifestada por

esc!ito e dirigida u co^i'Jào, protocolizando o originat até 05 (ci-nco) dias útêis antês da

data fixada para reatizafáo da' respectiva sessão púb1icâ para abêrtura dos ênvelopes de

habilltaÇão, nos horários'àe e*p.aitt'tt acima indicado' exclusivamente no seguinte enderêÇo:

Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro - MamanguaPe - PB'

2 . 4 . Cabêrá à ComÍssáo, auxiliada pelos sêtores responsávêis pêl-a êlaboraÇão destê ato

convocatórj-ô e seus ânexos, decidir sobre â respectiva impugnaÇão' rêspondêndo ao cidadâo

interessadonoprazodêatê03(três)diasúteis'consideradosdadataemquefoi
protocoli zada a Pet iÇào.
2 . 5. Decairá do dirêito de impugnar as falhas ou irregularidades que vicialia
convocatório dêste certamê, o iicitante que Dão o fizer po! esclito ê diligj"dâ a

frotocotizanao o original a:.é o 2' (segunào) dia úti] que ântecêder a abêrtura dos

ao u" ptopo"ta", áo" horários de expediente acima indicado' exclusivamentê no

endereçoi Rua Duque de caxia§, 123 - cêntro - Mamanguape - PB'

m o ato
Comissão,
envê1opês
seouinte
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NE/v3.0.
3.1.

3.1.
3.1.
3.1.

3.2.
3.2.

DOS ELEMENTOS PÀRA LrctrÀÇâ.o
Aos particlpantes, serâo fornecldos os segÍuintes elenentos:1.ÀNExo r - rERl4o DE REFERÊNCrÃ _ ns,"cr"iôeôà"õ, '-'"'
2.ANEXO II - MODELOS DE DECIÀPA/.ÀúQ.
3.ANExo rrr - MoDELo oã ,r*o ,i"ii*or.ro,
4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO;
A obtenÇâo do instrumento convocatório pode.á ser feitâ da sêguinte fotma:1. Pela fnternêt: www, tce. pb - gov. br; ê2.Inpresso: junto a Cornissão gratuitamente.

/qvlo
íã rr
ll,

&,

5a \
õlv

cpt oY--:./

4.o.DO SUPORTE LEGÀ!
4 ' 1'Esta lic.itaÇão rêger-se-á pela Lêi Fedêraf oo. 8.666 de 21 de junho de 1993, suasalteraÇões posteriores e a 

-Lei 
complemêntar rrl-rzi, de 14 de dezêmbro de 2006, a.rterada ê

i;3i::i[;":t*inentê ' que rieam razendo pu..." i,riãi.u,,tes deste instrumento, independênte de

s.o.Do gRAzo r oornçÃo
5'1'o prazo máximo pâra a êxecuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas ê asnecêssidades do oRc, e que admite proriogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, estáabaixo indicado e será cônslderado a partii da emissao do pedido de conpra:Entrega: 5 (cinco) dias
5'2'o prazo de vigência do corrêspondentê contrato será detêrrninado: até o finat do exerciciofinancelro de 2Aú, considerado da data de sua assiôatura;5'3'Às despesas decorrentês do objeto da presente licitaçâo, corrêrão por conta da seguintêdotaÇão:
Recursos Próprlos da câmara M,nicipal de Mêmênguape i 01.010 01.031.0001.2001 3390.30,00
s. o.oes coNo:çôes or eanrrcreaçÂo
6'1'Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no oRC ou queatênderem a todas âs condiçôes para cadastramento até o têrcêiro dia anterior à data prêvistapara o recebimento das propo§tas. cuja r.egularidade será observada mediante apresêntação docertificado de rnscriÇão de Fornecedores e Prestadores de serviÇos, ou equivalentê na foüna daIei, fornecido pelo oRC. os proponentês deverâo entregar a comissâo dois ênvelopes fechadosindicando, respectivamente, DocuMENTAÇÂo e PRoposTA DE pREÇos, devldamente idêntlficados nostermos definidos nêste instrumento coovocâtório.
6 '2 .A participaÇão neste cêrtamê é aberta a quaÍsquer interessados, inclusivê asMicroempresas, Empresas dê pequeno porte e Equiparados/ nos termos da fêgislaÇão vigênte,6'3'Não poderão participar os interessados gue sê encontrem sob o reqime falimentar, empresasestlanqêiras que nào funcionem no pais, nêm aqueles que tenham sido declarados inidôneo! paralicitar ou contratar com a ÀdninistraÇão pública ou que estejam cumprindo a sanÇão dêsuspensão do direito de licitêr e contratar corn o ORC.
6.4.o§ .licitantes que desejarem enviar seus envelopes DocumentaÇáo e proposta de preÇos viâpostal - com Aviso dê Recebimento ÀR -, deverão remetê-I.s êm tempo hábi1 ao êndereçoconstante do preâmLu1o dê§te instlumento, aos cuidados do pres.idente àa CoÍnlssão - C1áudioLeite Filho. Não sêndo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivosenvelopes não serão aceitos e o ricitantê, portanto, desconsiderado para êfeito dêparticipação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos enveropes junto a comissáo, sem apermânência de rêpresêntante crêdenciado na respêctiva sessão púb1ica, é facultado aolicitante, não sendo condiÇão para sua habi.IitêÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇão, da
declaraÇâo exprê§sa de renunciar ao dirêito de interpor recurso e ao prazo corrêspondenterêlativo à Ease de HabilitaÇão, concordando com o prosseguimento do cêrtame, previsto no Art.43, lIÍ, da Lei 8-666/93, conforme modelo - Anexo III.
6.6.É vedada a pàrt-icipaÇáo em consorcio.

7.0.DÀ REeRESENTÀÇÃo E Do cREDENcTÀirENro
1.1.0 licitante deverá se apresentarr para credenciamento junto a Cornissão, quando for o caso,
através de um reprêsentante, com os documentos quê o credenciam a participar dêste
procedimênto licitatório. Cada licitânte credênciará apenas um represêntante quê será o único
admltido a intervir nas fases do certâme na forma pievista neste instrumento, podendo ser
substituído posterioimente por outro devidamente credênciado.'7.2.Para o credenciamênto deverâo ser aprêsentados os seguintes docLmentos:
7.2.1.Tratando-se do representante lêgal; o instrumento constitutivo da empresa na forma da
lei, quando for o caso, devidamentê registrado no ór.gão compêtente, no qual estejam êxpressos
seus poderês para exercêr direitos e assumir obrigaÇõês em decorrênciâ de tal tnvêstidura;
'7 .2 .2 .Tta|"an.do- sê de procurador: a procuraÇão por instrumento público ou particular da qual
constem os nêcessários poderes para, firmar declarações, desistir ou apresêntar as razões dê
recurso e praticar todos os demais atos pêrtinêntes ao cêrtame; acompanhada do corrêspondente
instnrmento de constltuiÇão da emprêsa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandantepara a outorga. Caso a proculaÇão seja palticular, deverá têr firrna rêconhecida por cartório
competente.
7,2.3.o rêpre§entantê legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto.
7.3.Bstês documentos devêrão ser âpresentados - antes do inicio da sêssâo
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório compêtente
Comissão.
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1.4,A não apresentação ou
credencianento inpedirá a
certame. Esta ocor rénc ia nào
se nês coMspoDdentes fase§
do referido concorrente s

9.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

9.1.4 proposta deverá ser apresêntada
seguintês indicaÇÕes no anverso:

ainda a j.ncorreçáo insanável de qualquer dos do
partlcipaÇão ativa do representante do licitante
inabilitará o coocorrêntê, apenas perderá o dirêito a
do processo licitatório. Para tanto, a CPL receberá

ntos de

ma
(
o

a:eae::i:
nif,-saa:-

êus ênvêlopês. declarações e outros elenêntos nec
participaÇão no certame, desde quê apresêntados na forma definida nestê insttumento.

o caso.

L 3. DocumentaÇão êsPecÍ fica:
I . 3 . 1 , coÍIplovaÇão de que o licitante sê ênquadra nos têlmos do Art' 3" da Lei 123106' §e for o

caso, se;do considerada microenpresa ou empresa de pequeno porte e lecebendo' portanto'
tratanento difêrencj-ado ê simpilficando na founa definida pela 1êgis1aÇão vigente. TaI

comprovaÇão poderá ser feita atiavés da aprêsentaÇáo de qualquêr um dos sêguintês documêntos'

a c!itério do licitânte: â) dectaraÇâo ."p..""" fo!.Inalmente assinada pelo profissional da álea
contábi1, dêvidanênte habj-litado; t ) ""iti.aao 

sinplificada emitida pela juntê comêrcia1 da

sede do licitante ou equivalênte. na forma da legislaÇâo pertinentê' A ausência da referida
dectaração ou certi-dão siroplificada náo é suficiente notivo para a inabilitaÇão do Licitante'
apenasperderá,dulanteoprêsentêceltalne,odileitoaotlatamentodiferenciadoe
simpliflcado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123106'

S.4.Osdocumentosdettabili'taçáodeverãoserorganizadosnaoldemde§critanestêinstrrimento'
precedidos por um indice cor;esPondente, podendo sêr apresentados em original' por qualquer

i.à.u""o de cópia autenticada p;r cartólio competente, meÍibro da Comissâo ou publicação em

àrgao aa imprensa oficial, quáodo for o caso' Estando perfeitamente 1êgiveis' sêm conter

boiroes, aa",.raa", emendas ou êntlelinhâs, dentro do prazo de validadê' e êncerrados em

envelopêdevidômentelacradoeindeva§5áve1'PorserapeDasumaformalidadêqr.levisafacilitar
os trabalhos, a ausência do índice dê que trata este item, não inabilj"tará o licitante'
8.5.Àfaitadêqualqueidocu$êntoexigido,oseuvencimênto'aausênciadascópiasdevj'damente
autenticadas ou das vias originais p;ra autenticaÇão pê]a comissão ou da publicaÇáo em órgào

na j"mprensa oficial, a aples;ntaÇâo de documentos de habilitaÇâo fola do envelope êspecifico'
tornará o respectivo licitante inabilitado Ouando o documênto fo! obtido via rnternet sua

Leqaliaaae sê;á comptovada nos endêreços e1êt!ônicos -corrêspondêntes ' P,ode,ráo ser utilizados'
acritériodaComissãoosdoclunentoscadastlaisdêfolnecedores,constantesdosarquivosdo
oRc,paracomprovaçãodaautentlci.dadedeele(êntosapresentadospeloslicitantes'quandofor

u I a rmen
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8. O.DÀ HÀBrLrrÀÇÃO
8.1.Os docrmentos necêssários à habi-litação dos licitantes, deverão se! apresentados
(uma) via, dêntro de envelope lacrado, contendo âs seguintes indicaçôes no aDverso:

en 01

8.2. PESSOA JURÍDICA:
L 2. 1. ComprovaÇâo dê cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumênto.
8.2 ,2. Regutaridade para com a Fazenda EedeÍal - certj.dáo conjunta negativa de débitos
relativos a Tlibutos Eedêrais e à Divida Àtiva da União.
B.2.3,Certidôes nêgativas das Fazendas Estadua] e Municipal da sedê do l-icitantê ou outro

CÂMABÀ MUNTCIPAL DE MAMANGUAPB
DOCUMENTÃÇÃO - TOMADÀ DE PREÇOS NÔ

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00005,/2011

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÀO dêverá conter os seguintes elemêntos

equivalente na forma da Lei.
B - 2 . 4 . ComprovaÇão dê regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Eundo de Galaotia
por Tenpo de ServiÇo FGTS-CRF, apresentando as corrêspondentes certidôês fornecidas pefo
Instituto Nacional do Seguro social e Caixa Econômica Federal, le§pectivamente.
B.2.5.prova de inexistência de débitos inadj.mplidos pelante a JustiÇa do Trabalho, nediânte a

apresentaÇáo de Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do T1túlo VII-A da

cànsolidaçâo das Leis do Traba1ho. aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1'de nâio dê 1943.
L2,6.Declalaçâo do licitantê: de c\.unprinento do di§po§to no Art. ?", rnciso xxxrrr, da

constituiçáo Federal - ArL. 2'l , Íncj-so v, da Lei 8.666/93; dê supervêniência de fato
inpêditivo no que diz respeito à particj-paÇáo na Ij-citaÇão; e de submeter-se a tÔdas as

cláusulas e condiçóes do presente instlumento convocatóIio, confolmê modelo - Anexo II.
8.2.l.Termo dê Renúncia, caso o particlpanLe envie apênas seus ênvelopes, sem rêpresentante
credenciado e desejar reounciar a; direito de interpor recurso ê ao prazo respectivo lelativo
à Ease de HabilitaÇão, concoldando com o prosseguimento do certame 1icÍtató!io, conformê
nodêIo - A!êxo III.
g.2.B.Certidão negativa de Falência ou concoldata, expedida pelo distribuidor da sedê do

licitante, no náxiÍno 90 (noventa) dias da data prevista para abertura da§ propostas'
B.2.9.Comprovaçãodecapacidadededêsempenhoantêriorsatisfatório,deatividadeigualou
assemêlhada ao objeto da Iicitação, feita através de atestado fornecido poI pessoa jurídj-ca de

direito público ou Privado.

êm O1(uma) via, dentlo de envelope lacrado, cof
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Cfu.ÍÀRA MUNICIPÀL DE MÀMANGUAPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N.. 00005/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 6
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O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS devêrá conter os seguintes elemêntos: \ *7vo

9.2.Proposta êlaborada em consonância com as êspêcificaçÕes constantes deste instrumênto ê
sêus êlementos - Ànexo I -, em papel tirnbrado da empresa, quando for o caso, devidamente
assinada por seu reprêsentante, contendo no correspondente iteÍn cotado: discriminaçâo, marca
e/ou modelo e outras caractêrísticas sê necêssário, o quantitativo e os valorês unitário e
total expressos en algarismos.
9,3.Sêrá cotado um único preÇo, rnarca, modêIo para cada itêm, com a utilização de duas casas
decimais. IndicaÇões em contrário estão sujeitas a corrêções observando-se os sêguintes
critérios:
9.3.1.8a1ta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
9.3,2.Excesso de digitosl sendo o primêiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será
suplimido, caso contrário havêrá o arrêdondamento do dígito anterio! para nais e os demais
ltens excedentes suprimidos.
9.4,No caso de aquisiÇáo de bens, a quantidade minima de unidades a ser cotada, po! item, não
deve!á ser inferior a 100t da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência -
ADexo 1. DisposiÇão êm contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será dêsconsiderado.
9.5,A proposta devê!á ser redigi-da em lingua portuguesa e em moeda nacional, ê1âborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou êntrelinhas. Suas folhas rubricadas e â

ú1tina datada e assinada pelo responsáveI, com indj.cação: do valor total da proposta em

algarismos, dos prazos de entrêqa ou execuÇâo, das condiçóes de pagamêoto, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, ê outras j-nformaçôes ê obselvaÇôes pertinentes que o

lici-tante julgax necessá!ias.
9.6,Existindo discrepância êntre o preÇo unitário ê o valor total, rêsultado da Ínultj-pl-icaÇão
do preÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9.7.Eica êstabelecido que havendo divergêncj.a de preÇos unitários para um mesmo produto ou
serviÇo, prevalecerá o de meool valor.
9.e.No caso de alteraÇôes necessárias da proposta feitas pêla Comissáo, decorrentes
exclusivarnente de incorreÇões na unidade de medida utilizada, obselvêda a devida
proporcionalj,dade, bem como na rÍlul. t ipl i caçáo e/ou soma de valolês, prevalêcêrá Ô valor
corrigido.
9.9,À não indicaÇão na proposta do§ prazos de entrega ou execuçâo, das condiçõe§ de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o lj.citante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, sê!ão consideladas as dêtêrminaÇôês nelê contidas
para as referidas exigências não sêndo suficiente motivo para a de§classifj'caÇáo da respectlva
proposta.
g.fô.É facuftado ao licitantê, apresêntar a proposta no pióprio modefo for:necido pelo oRc,

desde que esteja devi-damente preenchido.
9,11.Nas licitaÇóes para aquisiçáo de nelcadorias o participaote indicalá a origêm dos

produtos ofertados, À eventuâ1 falta da refêrida indicação não desclassifi.cará o licitantê.
9. t2. Serão desclassificadas as propostas quê deixarem de atender as di§posiÇÕes deste
instrumênto,

10. O.DO CRITÉRTO PÀRÀ JI'IGÀI.'ENTO
10.1,Será dêclarado vencedor deste certame o Licitante que, atendidas todas as exigências do

preseote instrumento, apresentar proposta com menox valor unitário no correspondentê item
cotado, rêIacionado no Anexo Í - Termo de Referência'
10.2.Havendo igualdade de valores êntre duas ou nai§ propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts, 44 ê 45 da Lei conptenentar 123l06 e no Art' 3', §2"' da Lei 8'666/93' a

cfassificaÇão se fará através de sorteio.
L0.3.Na piesente IicitaÇão será assegurada, como critério dê desêmpate' preferência de

contratâção para as rnicroempresas e enpresas de peqúeno porte'
10.4.para efàito do disposto neste instnmento, entênde-se Por êmpate aquelas situações êm que

as propostas apresentadàs pelaô microempre§as e emplesas de pequeno porte sejam iguais ou até
10t (dàz por .ànto) superioles à ploposta mais bêm classifj'cada'
lo.5.ocorrendo a situaÇão de empaie àonforme acima definida, proceder-se-á da sêguinte forma i

10.5.1.A microenpresa ou "npré"u 
de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar

p.opo"tu ae preio inferior'àqueta consideradá vencedora do certame, situaÇão em que será

adjudlcado êm seu favol o objeto licitado;
L0.5.2,Não ocorrendo a contiataÇâo da mj-cxoempresa ou empresa de pequeno polte, na forma do

item anterior, sêrão convocadas as demais rernanescentes que por ventura sê enguadren na

situaÇão dê empate acima definida, na ordêm de classificaÇão, para êxelcicio do mêsmo diIêito;
10,5.3.No caso de equi.vâ1ência de valores apresêntados pelâs tnicroempresas e emprêsas de

pêqueno portê que sê encôntrem no intervalo estabelecido como situaçáo de empate' será

realizado sorteio entr:e elas para quê sê identifiquê aquela que prüneiro podêrá apresentar
melhor oferta.
LO.6.Na hipótese de não-contrataÇâo nos termos acima previstos' em que foi observâda a

situaÇão cle empate e assegurado o ttatamênto difêlenciado a microêmpresa e enplesa dêrpequeno
porte, o objeao licitado será adjudicado em favor da proposta orlginalmentê vencêdora do

certame. 
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fiÊ-D10.7.À situaÇão de empate, na folma aclma definida,iniclal não tiver sido apresentada por microempresa
somente se
ou empresa

aplica.á quando a
de pequeno portê.

me l-ho r

11.0,DÀ ORDEM DOS TR,àBÀLI{OS
11'1'Para o recebimentô dos ênvelopes e inicio dos trabalhos será observada uma torLancia a",
l:Jffr;"":].1.1T?"y..": o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimen."'";;-:;il;üf_.r#
11 2'Declarada aberta à sessão pública pê10 Presidênte, será efetuado o dêvido credenciamentodos interessados. somente participará ativamente da reunião ,-r^ ,.pr."à.aurrte de cadalicitante, podendo, no entanto. sêr assistida por qua.lquer pêssoa que se interessar.11'3'o nâo comparecimento _do reprêsenrante de qualquêi dos licitantes não impêdirá aefetivaÇão da r:eunião, sendo quê, a simpfes participàçao neste certame imptica na totataceitaÇão de todas as condiÇões estabelêcidas nejte rnstrumento convocatório e seus anêxos.11 4.Em nenhuma hipótesê será concedido prazo para a aprêsentaÇão de documentação e/ousubstituiÇâo dos envelopes ou de quarquer ereraeoto exigido e não apresentado na reuniãodestinada à habi ]itaçâo.
11'5'À comissão receberá de cada representante os envelopes DocumêntaÇão e proposta de preços,
e rubr:icará juntanente com os participaotes os fechos do segundo.
11'6'Posteriormente abrirá os ênvelopes DocumentaÇão, rubricará o seu contêúdo ê solÍcitarádos ficitantes que examinem a documentaÇão neles contidas, euaisquêr i-mpugnações levantadasdeverâo ser comunlcadas a Comissão, quê as consignará na Àta de reuni-ão.11'7'Piosseguindo os trabalhos. a coftissâo analisará os documeotos e as impugnaÇÕes porventuraformufadas pelos licitantes. dando-lhes ciência, em seguida, ao res.rriado da Ease dêHabilitaÇão. Entrêtanto, se assim julgar necessário, podêrá divulqar o resultado numa novarêuÔião, r.eglstrando-se na Ata, ou nediênte publicaÇão na imprensa oficiâl ou ainda êmitindoaviso por escrito, observada, nestês casos, a devida antêcedência necessária - não inferio! a48 (quarenta e oito) horas,
11.8.ocorrendo à dêsistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Ease deHabilitaÇáo, conformê previsto no Àrt. 43, 1rr, da Lêi g.666/93, na mesma sessão poderá havera abêrtura dos envefope§ Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância aoprazo recursal estabêfecido na legislaÇão pêrtinente.
11.9.O envelope Proposta de Preços, dêvidamente fechado e lacrado, será devolvido ao lrcitantêinabllitado, desde quê não tênha havido recurso ou após sua denêgaÇão.
1l-.10.Encerrada a Ease de HabilitaÇão e observados os ditames destê instrumênto, a Comissàoprocederá entâo à abertura dos envelopes Proposta de PreÇos dos proponentes declaradoshabilitados, rubricará o seu contêúdo e facultará o exame da documentaÇâo neles contidas a
todos os participantes, os quais podêrão efetuar impugnaçôes, devidamente consignadas na Ata
de reun.iào, quando for o caso.
11.11.4 comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas,
decfarando, em §eguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigêncj,as e considelados os
critérios dêfini.dos nêste instrumento. apresentar pxoposta mais vantajosa para o oRc.
11. 12 . Da reunlâo lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registr:adas todas as
ocorrências e que, ao fina1, será assinada pela Comissâo e licitantes prêsêntes.
11.13.Em decorrência da Lei Complêmentar 1-23l06, a comprovaÇão de regularidade fiscal e
trabalhlsta das micloempresas e eÍipresas de pêqueno portê somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.4s microemprêsas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, dêverão aprêsentar toda a documentação exigida para comprovaÇão de r:egularidade
fiscal e trabalhista, dentre os docrmentos enumêrados neste insttumento parâ efeito de
Habilitaçâo e lntêgrantês do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta apresente alguma restr:iÇão;
11.13.2.Havendo alguma restriÇão na comprovâÇâo da regul-aridade fiscal ê trabalhistê, sêr:á
assêgulado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo iniciaf corresponderá ao momento em que
c ficitante for decfarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇâo da documêntação, pagamento ou parcelamento dô débito, e êmissâo da eventuais
certidões negêtivas ou positivas com efeito de cêrtidão neqativa;
11.13.3,4 não-rêgufar:ização da documeotaÇão. no prazo acima previsto, implicará decadência do
dirêito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇôes prêvistas no Art, 81, da Le! 8.666/93, sendo
facuftado ao ORC convocar os licitantês remanescentes, na or:dem de classificaÇáo, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.O.DO CRITERIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS
12.1'Havendo propostâ com valor unitário super:ior ao êstimado pê1o ORC ou manifestamêntê
inexeqüivel nos termos do Ait. 48, 11, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente, relacionado no Anexo I - Têrmo dê Rêfêrência -, na coluna código.
12.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de
Referência -, está indicado no respêctivo elemento destê instrume to - ANEXO I.

13.0 . DOS RECTTRSOS

13.1.Dos atos decorrêntes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.
109 da Lei Eêdêra1 n." 8.666/93.
13.2.O rêcr.rrso será dirigido à autoridadê supêrior do ORC. por intemédio da Comissão, dêvêndo
ser protocolizado o originê1, nos horários normais de expedj-entê das Oe:OO as 12:Oq,^horas,
exclusivamênte no seguintê endereÇo: Rua Duquê dê Caxias. 123 - Centro - Mamanguape - {a.
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14 . o.DÀ oMoLocAÇÃo E ÀD,luDrcAçÃo , 
-'i1iÀtuE'í\

14.1.conc1uido o julganento das propostas apresêntadas, a Comissào emitiiá\ refatorilÀ

f :l;:Hi:,;:-,f ,?"T''"'".'::*}:i j":'"j',"§i.t.ll*i:"ii^iJ**;:;"*:,:**ti,ffi ffi i14.2.4 autoridadê superior poderá, no êntanto, tendo em vista sempre a dêfesa Oo!Ciça.."""^"di/do oRC. discordar e deixâr, de hornologar, tota.I ou parcialmente, o ."",:f t"ãÀ-ãpr""§@q=EjWcomissão, revoqar ou considerar nufa a LicitaÇao, áesde que aprêsentê a oeviJã fundamentaÇãoexigida pela legislaÇão vigente, resguardados os dire.itos dos licitantes.

15. O.DO CONTRÀTO
15'1'Apó§ a homologaÇão pela Àutoridade superioi do oRc, o licitante vencedor será notificadopara, dentro do prazo dê 05 (cinco) d-ias àonsecutlvos da data dê recebimênto da notificação,as§inar o respectivo contrato, quando for o caso. elaborado em conformidade com as modafldadespermitida§ pela Lei Eêderal n.Ô 8.666/93, podendo o mesmo sotrer alteraÇões na fodna definidapela r:eferida Lei.
15 2'Não atendêndo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo devalidade de sua proposta/ o ficitânte perderá todos os dirêitos que po.ventura tenha obtidocomo vencedor da I icitêÇào.
15'3 É permitido ao oRC, no caso do licitante vêncedor não comparecer parâ assinatura docontrato no prazo e condiçôes estabêlecidos, convocar os licitantes ."."r,." à"r,t 

" " 
, na ordem declassificaÇão, para fazê*1o em igual prazo ê nas mesmas condiÇóes do licitante vêncedor,inclusive quanto ao preÇo7 ou revogar a presentê licitaÇão.15'4'o contrato que eventualmente vênha a ser âssinado pelo licitantê vencedor, poderá serafterado, unilateralmente pelo contratante ou por acordo entrê as pârtes, nos casos previstosno Art. 65 e sêrá rescindido, de prêno dirêito, conforme o disposio nos Arts. ii,'7g e jg daLei I.666/93-

15'5.o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ousupressôes que se fizerem necessários, até 25\ {vinte e cinco por cento) do va-Lor inicialatualizado do contrato,

16. 0.DÀs saNçõns aou:r'rtsrRATrvÀs
16' 1.4 rêcusa injusta em dêlxar dê cumprir as obrigaÇões assumidas e p.eceitos lêgais,sujej-tará o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes peoalidaáes previstas no§Àrts. 86 e 87 da Lei 8.666/93t a - advêrtência; b - multa de mora de O,5g (zêro virgula cincopor cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no ioício ou oa
execuÇão do objeto ora contratado; c - multa de 1OE (dez por cento) sobre o valor contratadopê1a inêxecuÇão total ou parciar do contrato; d - suspensâo temporária de participar emlicitaÇào e impedimento de contratar com a AdministraÇáo, por prazo de até 02 (dois) anos; ê -dêcLaração de inidoneidadê para licitar ou contratar com a AdministraÇão pública ênquanto
pêrdurarem os motivos deter^minantês da puniÇão ou até que seja promovida sua rêabilitaÇãoperante a piópria autoridade que aplicou a penalidade; f - simuftaneamente, qualquer daspenalidadês cabiveis fundamentadas na Lei 8.666l93.
16.2.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será autonaticamentê descontado da primeira parcela do pagamento a
que o contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros morâtórios de 1t (um por cento) ao nês,ou, quando for o caso, cobrado judicialmentê.
16.3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês previstas, realizar-se-á comunicaÇão
escrlta ao contratado, e pubficado na imprensa oficiar, êxcluídas as penafidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da puniÇão,
lnformando ainda que o fato seiá registrado no cadastto correspondente,

17.0.Do REcEBTMENTo ou coupRovÀÇÃo or a:ocuçÃo Do oBJETo
1?.1.O recêbimento ou a comprovação de execuÇâo pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
carêcterística§, se fará mediante recÍbo ou equivalente emitido por funcionário ou comissào
especifica devidamente dêsignados. após a vêrificação da quantidadê, qualidadê ê outros
aspectos inerente§ nos termos deste instrirmento, das normas técnicas e 1êgisIaÇão pertinentes,
e consequente aceitaÇão.

19. O. DO REÀJUSTÀMENEO
19,1.Os prêços contratados sâo fixos pê1o
Art. 65, §§ 5" e 6", da Lei e.666193.

periodo de um ano, exceto pala os casos prev 'f""
$

no

18.0.DO PÀGÀIIíENIO
18.1.o pagamento será efetuado mediante processo rêgu]ar e êm observância as normas e
procedimêntos adotados pelo ORC. da seguintê maneira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias,
contâdos do pêriodo dê adimplemento.
18.2.o desembolso máxino do per:iodo, não será supêrior ao valor do rêspectivo adimplemento, de
acordo com o cronogramâ aprovado, quando for o caso, ê semprê êm conformidade com a
disponibilidadê dê tecursos financêiros.
1B.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendênte de llquidaÇâo qualquer obrigaÇáo
financêira que the for imposta, em virtude dê pênalidade ou inadimplência, â qual podêrá ser
compensada com o pagamento pêndentê, sem que isso gere dirêito a acréscimo de qualquer
natureza.
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19.2,ocorr.endo o desequilibrio econômico-f inancei ro do contrato, poderá ser res
relaçâo quê as partes pactuarâm inicialmente, nos têÊnos do Art. 65, Inciso II,
Lei 8.666/93, mediante comprovaÇão documental ê requerinento expresso do Contrata
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o
20. 0.DÀs DrgPosIÇõEs GERATS
20.1.Não sêrá devida aos proponentes pela efaboraÇâo e/ou aprêsentaÇâo de
relativa ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda quê ciêdenciada por procuraÇáo 1êgaI, poderá represêntar
mais dê una Licitantê.
20.3.4 presente 1i-citação somente poderá vir a ser revogada por razôes de intêrêsse púbfico
decorrente de fâto superveniêntê devidamente comprovado, ou anulada no todo ou êm partê. por
ilegalidade, de oficio ou por provocâÇão de terceiros, mediante parecer escrito e devidamêntê
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitaÇâo sejan
decfaradas feriado, e nâo havendo ratificaÇão da convocação, fican transferidos
automaticameote para o primeiro dia útil subsequênte, no mesmo loca-I e hora anteriormentê

20.5.Ocorrendo a suprêssão de serviÇos, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no Iocal de trabalho/ os mesmos deverão ser pagos pefo ORC, pefo preço de aquisição
regularmênte comprovado, desde quê sejam dê boa qualidade ê aceitos pela fiscalizaÇão.
20.6,Os preÇos unitários para a realizaÇão de novos serviÇos surgidos durante a execuÇão do
contrato, serão propostos pêIo Contiatado e submetidos à apreciaÇão do ORC. A êxecuÇáo dos
serviÇos náo previstos sêrá regulada pefas condiÇôes e c1áusulas do contrato orig]-nal.
20,7,O ORC por conveniência administrativa ou técnica, sê reservê nô dir:eito de paralisar a
qualquêr tempo a execuÇão dos serviços, cientificando dêvidamentê o Contrêtado.
20.B,Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos temos do presente instrumento, aqueie
que, têndo-o acêitado sem objeÇâo, vênha a apÍesêntar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades quê o viciaram hipótesê em que taI comunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos vaforês apresentados pelos licitantes, já devêrão estar incluidos os custos com
âquisiÇâo de materiâ], mão-dê-obra utifizada, impostos, êncargos, frêtês ê outros que venham a
incidir sobrê os rêspectivos prêços.
20.10.Este instrr]mento convocatório e todos os seus elemêntos constitutivos, estão
disponibilizados em mêio magnético, podêndo ser obtidos junto a comissão, observados os
procedimentos definidos pelo ORC -

20.11.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇão das piopostas e os casos omissos oêste
instru.'nento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a lntêrprêtaÇão da Comissão, sendô
facuftada a mesma ou a autoridade superior do oRc, em qualquer fase da licitaÇâo. a promoÇão
de diligência destinada a esclarecer ou a complementa! a instiuÇão do procêsso.
20.\2.Para dirimir controvérsias decorrentes deste cêrtamê, excluido qualquei outro, o foro
compêtente é o da Comarca de Mamanguapê, Estado da Paraíba,

de/ ort.,bro de 2ol'7 .

C DIO LEI F]LHO
Presidênte da Comissâo

r\
docunren:a;ãc
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de expediente diversos,

100,00
90,00

9,00 18,00
1, 10 5,50
o,15 3,1

26, A 130,00
4, 00 60,00
9,00

30
9

2A

2A 10, l0 274, AA

2A 1,50 30, oo
2A 2,44 48,00

00 90, 00
110, 0

84, 0

I 92, A

211 15
I 55, s

1

12.455,l

ÀltExo I - TOMÀDÀ DE pREçOS Nô OOOO5/2017

TERMO DE REFERÊNC]A - ESPECIEICAÇÕES

1. O.DO OBJETO
1,1.Constitui objeto desta ticitaÇãor ÀquisiÇâo
dêstinados as atividades da Câmara Municipal de

2.O.JUSTÍFICÀTIVÀ
2. 1. Considerando as necessidades do
e adequadamente, os procedimentos
caracteristicas ê espêcificaçôes do

parcelada de materiai s
Mamêoguape .

ORC, tem o prêsente têrmo a finalidadê de dêfinir, técnica
necessários para vlabilizar a contrataÇão em tefa. Asobjeto oia licitado são:

UNIDADE QUÀNTIDÀDE
ÜND

UND

UND

UND

CX

CX

10

3

6

3
1

8

9

11

LI PS O

TÀ ESEEROG EICA Cx. C/50
IxA PARÀ coRRESPoNDÊNCIA EM ACRÍLICo TRIPLA

TUCHO HP 60 PRETO

P 60 COLOR

TUCHO HP 122 PRETO

DR
LOPE A4 MADEIRA 229 X 324
LOPE MEIO cro 116 x 250

ITA DUREX 12 X 30
F]TÀ DUREX 12 X 10

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

L2
13

L4
15

16
17

19

2A

2L

22

UND

UND

-l UND

UND

BÀToR DE GRÀMPo TlPo ESPÁTU],A ZII]Cê-DC CX. C/12 CX

I UND

UND
23 ]GRÀI,IPEADOR 2A6 26/6 11 UND
2q
25

RÂMPO 26l6 CX

UND
ÍBÀMPo TRl],I]o PLÁSTICo C/50

26

36
3l

PIS GRAEITE C/144 CX
21 PIS MARCA TEXTÔ UND
2B IXA ÀRQUIVO MORTO POL]ONDAS UND
29 PAPEL OE CIO A4 CX C/10 RESMÀS CX

PÀSTA AZ LOMBO LÀRGO UND

31 PASTA C/ TRILHO PVC UND
32 PASTA C/ ABA P STICÀ NÔ O UND
33 PAsrA PVC c/ ABA ElÁsrrco N" 2 UND

34 PÀSTA PVC C/ ABÀ E STICO NO 3 UND
35 PERFUBÀDOS MEDIO UND

IVRO DE PROTÔCOLO 1/4 UND

oRRETÍvo LÍOUrDo c/12 CX
E]TA DUP],A FACE 12 X 30 UND

39 TINTA PARÀ CARIMBO 40 ML AZULIPRETO CX. C/3 CX

3. o.oBRrcAçõEs Do coNrRATÂDo
3.1'Responsabllizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concêrnêntes à 1êgislaÇáo fiscal, civi1,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado.
3.2.Substituir, ârcândo com as dêspêsas decorrentês, os materiais ou 6ervlÇos quê apresentareÍr
alteraÇôes, dêterioraçõês, imperfeiÇôes ou quaisquêr irregularidades discrepantes às
exigênciâs do instnrmento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimênto e/ou

P. UNIIÀRIO P. TOTÀI
6,3A 31, 5

3,8

21A,0
135,0

0, 38

21 ,A
4,5

2,25 135 / 00
6',7 ,5A

30, 2,25 6t,5a

56,00
1.440,00

280,00
564,00

30

6

6

94,00
122,04 '7 32, AA

6 75,00
ÜND 6 110, 0 0

450,00
660, 00

6 90,00 540,00
6 12,00 432,00
6 65,00 390,00

15 1,00 15,00
2AA

0 ,15
0,50

200
2

15

2 26,80
1,50

45, t0

45,00
53,60

78,308,70
210,00 4 ,204,04

2ol 5, 50

1

9

18 5

28, 00

3,',l
72 12,33

pagamento.

,{

10 CARTUCHO HP 21 PRETO

CARTUCHO HP 21 CO],OR

*- 94B1!lcêo HP 7 4 PSEro_
ICÀRTUCI{O HP 122 COÍ,OR



3.3.Nâo transfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, saprévia e êxpressa autoilzaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durantê a vigência do contrato ou
as obrigaÇõês assumidas, todas as condiÇõê

instrumentos equivalentê, êm compat

respectivo processo licitatório, se for o c
s de habilltaÇão ê quafificaÇão
aso, apresentando ao contratante onecessários, semprê que sol icitado.

3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou
documentaÇâo na fase de habifitação.
3 . 6. Executar. todas as obrigâÇôes assumidas com observância ê melhor técnica
enquadaando-se, rigorosamênte, dentro dos praecêitos legais, noImas e especificaçõês
correspondentes .

filia1 da empresa que apr

vigente,
técnlcas

4.O.DO CRIEÉRIO DE ÀCEITÀIIILIDÀDE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta con valor unitário superior ao estimado pelo oRC ou manlfestamente
inexêqüivel nos termos do Art. 48, rr, da r,el 8-666/93, o mêsmo será dêsconsidêrado. Esia
ocorrência não dêsclassifica autoioaticamente a proposta, quaôdo for o caso, apenas o item
correspondente, relacÍonado nestê aoexo, na coluna código.
4.2.o valor estimado que o oRc se propôe a pagar pefo objeto ora ticitado - varor de
Referência -, está acima indicado,

deste Termo de Referência o modelo de proposta dê prêÇos
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
prêenchido. conforme faculta o instrumênto convocatório - Anêxo 01.

c ÚDIO LEITE Fi o
Presidentê da Comr s sào

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5. 1. E parte lnteorante
correspárSente, y'oáenao o
dêsde que"sêja dFvidamentê



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂMÀRÀ MT,NICIPÀT DE }ÍÀMÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO TEBMO DE REFEÚNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMÀDÀ DE PREÇOS N' 00005/201?

PROPOSTÀ

REE.: TOMÀDA DE PREçOS NÔ 00005/2017

OBJETO: ÀquisiÇão parcelada de materiais dê expediente diversos, dêstinados as atividadês da

Câmara Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE:

P!ezados Senhores,

Nos termos da IicitaÇâo em epigrafe, aple§entamos proposta conforne abaixo:

FADÀ PARA CARIMBO ÜND

l
DÀ PER],]ÃNENTE

LOCO PARÀ 8ÀSCUNHO

UND

UND

I
30

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTÀ - R$

PRÀZO - Item 5.0:
PAGÀMENTO - Íten 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTÀ . IIEM 9.0:
ORIGEM DAS MERCADOBIAS OFERTADAS - Item 9.0:

CNPJ

Responsável

XÃFtrv\

rt: 4 tÃl

-:.i

CODIGo Dr scRrMrNÀÇÁo MÀRcÀ/!,loDELo uNrDÀDE 9uÀNTTDADS p. uNltiÁR:o P.torÀ!
5

/ 

-q"--dt-

,r



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
eÂT',ABÀ MUNÍCIPàI DE MÀ}.,ÀNGUÀPE

CoMIssÃo PERM,ANENTE DE LIcITÀÇÃo

ÀNEXO II - TOMADÀ DE PREçOS N" OOOO5/2017

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REF.: TOMADÀ DE PREÇOS N. 00005/201?
CÂMÀRÀ MUNICIPA]. DE MÂMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLê,RÀÇÃO de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso XXXIII, dê CF
V, da Lêi I .666 / 93.

O proponente acima qualificado, sob pênas da Le.i e em acatamento ao disposto no Art. 7ô inciso
xxxrrr da constituiçâo Federal-, Lei 9.854, de 27 de outublo dê 1999, decrara nâo possuir êm
seu quadro de pessoal, funcionários mênores de dêzoito anos êm trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezessêis ênos, em quafquei trabalho; podendo existir menores de
quator.ze anos na condiÇão de aprendiz na forma da legisfaÇão vigente.

Art" 27, Inciso

supervêniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaçâo na2.0 - DECLARÀÇÃO de
Iicitaçáo.

O proponente acima quafificado declara tel conhecj-mento e
respectivo instrumento convocatôrio ê submêtêr-se as condiÇões

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇões do corrêspondente instrumento
convocatório,

aceitar todas as cláusulas do
oele estipuladas.

Local e Datâ.

NOME,/AS S INÀTURÀ/ CARGO

Rêpresêntante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÂÇÔES DEVERÃO SER DLABORÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTB, QUANDO FOR O CÀSO.

Srr.4L

u"#

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, 52o, o proponente acima qualificado,
declara não havêr, até a presente data, fato impeditivo no que diz respêito à
habilitaÇáo/participaÇâo na p.esêntê licitaÇâo, não se êncontrando êm concordata ou estado
fallmentar, estando ciênte da obrigatoriedade de infolmar ocorrências posteriorês. Ressalta,
ainda, não estar sofrêndo pênalidade de dêclarâÇão de idoneidade no &nbito da administraçâo
Eêderaf. Estadual, Municipal ou do Distrito Fêdêra1, aicando civil ê criminalmente pefa
presente afirmaÇâo.



c
o
ãrr
o

í_

o.
CPL .o

ssrÀDo oa pÀxAÍBÀ
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cou'rssÃo IERI{ÀNENTE oe lrc:raç.ão

ÀNExo rrr - To!ÍÀDÀ DE pREÇos N" oooos/201?

MODELoS Do TERMo DE RENÚNCIA

REE.: TOI,IADA DE PREÇOS N. OOO05/2017
CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPVT

1'0 - TERMo DE RENúNCIA ao recurso conforme p!êvisto no Art. 43. rnciso rrr, da Lei 8.666,/93.

O proponentê acima qualificado, dêc1ara, na forma do disposto no Àrt. 43, lII, da Lel8'666/93, acêitar o resuftado divulgado pela conissâo, que analisou a documentação pre-rimÍnardo processo em epigrafê, efetuada nos termo§ do respectivo instrumênto convocatór:io,dêsistindo, assim, exprê§§amente de qualquêr interposlÇão de recurso previsto na -Lêgislaçãovigênte, bem com ao prazo correspondente e concordando, portanto, coi* o pao"""g,rimento docertamê. Declara ainda que/ en havendo a ocorrência de quarquer igua.ldade de va1ores entre suaproposta ê a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3o, s 2", da Lei8.666/93t fica autorizado a realizaÇão do sorteio para dêfiniÇão da respêctiva classificaÇão,
não sendo necessário a sua convocação para o correspondente alo público, conforme pxevisto noAr.t. 44, § 2o, do referido dlploma lega1.

Locai e Data.

NOME /ASSINÀTURA/CARGO
Representante lêgal do proponente

oBSERvAÇÃo:
o rERMo DE RENÚNC]A onvrnÁ sen ELABoRADo EM pÃ.pEL TTMBRADo Do LrcrrANTE, euANDo EoR o cASo.

Ár-\

,l
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"yESTÀDO DÀ PAITÀÍBÀ
cÀ,íÀRÀ MrNrcrpÀ! DE !,íÀMÀNGuÀpE

coMrssÃo PERITANEIITE DE LrcrtÀÇ.áo

ÀNEXO fV - TOMÀDÀ DE PREçOS No OOOO5/201?

MINUTA DO CONTRÀTO

CONIRÀTO N": ..../201?-CpL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À CÂMÀXA MUNICIPAL DE
MAMÀNGUAPE E ........., PARA EORNEC]MENTO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FoRI,]A ABAIXo:

Pelo presente
Rua Duque dê
reprêsentada
Conerciênte,

doravante sirnplesmente CONTRÀTÀDO,
contrato, o qual se regerá pelas cfáus

instrumênto particulâr de contrato, dê
Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - pB

pelo Presidênte da Câmara João Eêrreira

um lado Câmara Municipal de Mainanquâpe -
, CNPJ n' L2.720.256/0007-52, nêste ato
da Silva Eilho, Brasilêiro, Divorciado,

Victor, 45 - planalto - Mamanguapê - pB,
2.288.944 SSP-PB, doravaote simpfesmente

rêsidente e domiciliado na Rua Sêverino
CPE no 031 . 4 63 .444-4A , Caiteira de Ídêntidade no
CONTRATANTE, ê do outro lado ,...

nestê ato rêpresêntado por: .... residênte e domiciliado na
.... CPF no ........., Carteira de Idêntidade no ,...,
dêcidiran as partes contratantês assinal o presentê
ul as e condiÇôes seguintes:

processada nos
123, de 14 de

CNPJ nô

no Art.

cúusIII,À sEGUltDÀ - Do oBJETo Do coNTRàTo:
O presente contrato tem por objetor ÀquisiÇão parcelada de materiais de expedientê diversos,
desti-nados as atividades da Câmara Municipal dê Mamanguape "

o folnecimênto deverá obedecêr rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresêntadar Tomada de PreÇos no AAAAS/2Al'7 e iostruções do Contratante, documêntos
esses que ficam fazendo par:tes integrantes do prêsente contrato, lndependênte de transcrj-ção.

CI,AUST'LÀ TERCEIR,à - DO VÀIOR E PREqOS:
O vafor total destê côntrato, a base do preÇo proposto, é dê Rg

CI.ÀUSU!À PRIMEIRà - DOs FUNDÀI.{E!ÍIOS DO CONTRÀTO:
Este contrato decorre da licitaÇâo modatidade Tomada de preÇos n" AOOO5/2,lj,
termos da Lei Eederal o" 8.666/93 ê suas alteraçôes e a Lei Comp1êrnentar no
dezenüro de 2006, alterada.

CLi(USULÀ oITÀvÀ - DÀs oBRIGÀçõES Do CoNÍRÀÍÀNTE:
a - Efetuar: o pagamênto re.Iativo ao fornecimento êfetivamente
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contr:atado todos os meios necêssários para o

crÁusur,À QUARTÀ - Do REAWSTÀI.{ENTo:
Os preços conlratados sãô fixos pêIo período dê um ano, exceto para os casos prêvistos
65, SS 5" e 6o, da T.ei 8.666,/93.
Ocorrendo o desêqui1íbrio econômico- financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pactuaram iniciafmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinêa d,
8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requerimênto expresso do Contratado.

cúusuÍ,À eurNTÀ - DÀ DorÀÇÂo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamênto vigentê:
Rêcursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguapê: 01.010 01.031.0001.2001 3390,30.00

CLÀUSI'LA SEXTÀ - DO PAGAUENTO:
O pagamento sêrá efetuado na Têsourarla do Contratantê, mediantê processo rêgu1ar, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de tiinta dias, contados do período de adimplemento.

crÁusuLÀ sÉTrr'íÀ - Dos pRAzos:
O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogaÇáo nos casos previstos pela lei 8.666/93, êstá abaixo Índicado e sêrá
considêrâdo a partir da emissão do pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
o prazo de vigência do presênte contrato sêrá delerminado: até o final do exêrcício financeiro
de 207"1 , considerado da data de sua assinatura.

realizado, de acordo com as

§

fiel fornêcimento contra do;

àt



c - Notificar o Contratado sobre quafquer
produtos, exercendo a mais anpla e completa
responsabifidades conttatuais e legais,

cúus(IlÀ NoNÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do coNrRÀTÀDo
a - Executar devidamente o fornecimento
contrato, dentro dos melhores parâmetros de
relacionada ao objêto contratual, com observ

i!:regÍularldade encontrada quanto
fiscalizaÇão, o que não êxime o C

t

d

NA

e
osf" $4"ont.uft

Ii,r)

qu
í
o

Yo r\
descrito na CIáusu1a correspondênte d

qualidade êstabêlecidos para o ramo de

gislaÇão fiscal, clvi l,
ompromissos assumidos, a qualquêr
ecuÇào do objêLo conLra!àdo;

ntratante, quando da exêcuÇão do

prêstar os informes e

presente contratô em 02 (duas) vias,

pre s
ativi

b Responsabi f I
tributár:ia e tra
til-u1o, perante

TESTEMUN}1AS

Mamanguape - PB,

PELO CONTRÀTANTB

ância aos prazos estipufados;zar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à lêbalhista, bem coÍLo por todâs as despesas e c
seus fotnecedorês ou têrceiros em razão da êx

c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Cocontrato, que o represente integ,ralmente em todos os seus at
d
escl areci nentos sori ciEados;

Permitir e facilitax a fiscalização do Contiatante dêvendo

e - será responsáve] pelos danos causados diretamente ao contrataote ou a terceiros,decorrentes dê sua culpa ou dolo na execuÇâo do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essarêsponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgâo intêressado;f - Não cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou em pêrte, o objeto deste instlumento,sen o conhecimeôto e ê dêvida autorizaÇão êxpressa do Contratante;g - Mantêr, durante a vigência do contrato. em compatibilidade corn as obrigaÇôes êssumidas,todas as condiÇôes de habilitação e qualificaÇâo exigidas no respectivo p.o"á""o licitatório,apresentando ao contrâtante os documentos necessários, sempre que solicitado.
cuiusur.a DÉcrtdA - oa ar,reneçÃ,o B asgcrsÂ.o Do coNTB,ÀTo r

Este cootrato poderá ser alterado, unifateralmênte pefa Contratante ou por acordo entrê aspartes, nos casos prêvistos no Àrtigo 65 e será rescindj-do, de preno direito, conforme odisposto nos Artigos 1'1 , '78 e ?9 dê Lei e.666/93.
o Contratado fica obrigado a acêitar nas mesrnas condiÇões contratuais, os acrêscimos ousuprêssões que se fizeren necessários. até 25* {vintê e cinco por cênto) do valor inicialatualizado do contrato,

cr,iiusulA pÉcrr,le pnn stRÀ - DAs pENÀuDÀDEs:
A rêcusa inju§ta em deixar dê cumprir as obrigaÇôes assumldas e preceitos legais, §ujeitará oContratado, gar.antida a prévia defesa, às sequintes penafidades previstas nos Atts. 86 e g7 daLei 8.666/93: a - advertência; b - mufta de mora de O,5E (zero viigula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do conttato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuçâo doobjêto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valo1] contratado pefa
inexêcuÇão total ou parclâl do contrato; d - suspensão têmporária de participai em licitaÇão e
impêdimento de contratar com a AdministraÇão7 por. prazo de até 02 (dois) anos; e - dêclaraÇão
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Púbfica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabifitaçáo perânte a própria
autoridade que aplicou a penalidadei f - s imultanêamente, qualquer das penalidadês cabiveis
fundamentadas na I,ei 8.666l93.

cr.iiusurÀ oÉcrua seeuxDa - Do FoRo:
Para diraimir as questões decorrentes dêstê contrato, ês partes ê1êgem o Foro da Comarca de
Mamanguape, Estado da Paraiba.

E, por estarem Cê pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duâs testemunhas,

qual

de

vat

de 2017.

JoÃo TERRETRÀ DA srÍ,vA EILHô
Presidênte da Cânara
431 .463 .444-40

PELO CONTRÀTADO

§
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.loâo P€ssoâ - Quarta.foira, Ol. dê NovêmbÍo dê 2Of Dià{o

Câmara Municipal
dê Mamanguapê

Prefeitura Munlclpal
de Mamangluapê

IIEST, LIADO J ULGANIE\IO IMPT]CNAçÃO
coNcoRRÊrcl{ N. oou2oti

ÍraJ0t(): coN rR^T^ç,lo DE ENIpRE§^ E§pECt^Ltt^D,^. p^R^,\EXEaU(t^O DOS §ER!t-
çÔs Drl I tMPtzÂ LTRIIANA NO Nl!iilCiPrO DL MANj\NGl ,\pb,pU
A PRIFEITÜR{ M!"NICIPÀI DE MÀMÂ§_GUAPE toma público pea coúe(nn.trto dos iúcr.s
iados. alEvés do Comlssào PemanedLe de lLcrkçào, qu. apõs ânallse d6 rMPUCN.\ÇÇÔE§ xo edrril
.'. raâ.eç.nrô nur ê..,1ôl li\dnfr+j. PLÁ\. O\ Pl \\lJCl\ll\lOrO..\ltL,qÓt\.1{\l-
\ n\ t IRI.Ll LPP. lllR(,'Nstk ( io I TDÀ LPP.n I I tVDt /.\t tB \:A-t D \ D-alD4
l,.lo CONÉECTMENTO e o Mé.no pero NÀO PRo\'tMENTO DA rMpLC\,\CÀO pera.usên.ia
de tu rnc ação leêal. úáÍendô INALTLTLADO o edihl lvlaiúEs urfomâçóes n. d?r,MM€nô de
lcita!õcs.n Ru.Àficnor Nc\ sro, tr']0. Ccn@, \{AMÂNGI APE Ph.nohorirlodâs08:00arLlr00
ou no ste on.iâl: hitp://Mvw.na'nan8uape.pb.€ovbL

MÀiir'IA \f{GD_{LA To§cÁ\oMDàú8la,e 
l I de outubro dê 201_'

Pr€siderte dr CPr,

PRET EIT'I II4 ]4T]\ICP1L DI] ]!I.\trÍ,\\G LÁPI

PITlj['!II'L ll\ .!ILNICIP {L I'E I\IA\L\\GI. APf

PRí)ít:Ít tiR \ \,tLNtctPrL DF: t\t {\tÀ\Gt ÁPF

§,tso READtrRtuRÀ DE LIC[açÀo
coNcoRRiNcI.{^-'ool/2017.

A PREFEITUR\ MITNICIPÀL DE IL{]UÀN(;UÀPE, lorna rúbl'.o que li rrlizrr rkàvéi dr
all p r conhecmeDto dos iDteEssados ros remoi da I-ei Fede6l !'8.666rS3 ê Juas rhiúçõês pôs-
enores. Lei conplemeít rn.' I ?:1,,2006 .lremçô§ € de'nais nomas incEDt.s a 6Écie- !tre Éaliz a
IicrtaÇiona modalidade Con.onéncra na lomri d. Eae.uçÀo lrldircta sob o eglN n.úlprelbdaÍlor
lreço lll.UTARIO. do Iipo oenorpeçollohl. oo dia ll de Nolenbtu de 20lr rs 08:10 bomr. reffio
coDo ôbrcrivo: con_T&ATAqÀo DE gMl'REs-A !srEcr.{rzAD-{. ?Ara{ A ExEcrrÇ-Áo Dos
SER\'ICOS DE LIMPÉZA LRUAN^ \O l\lU\lCIPlO DE MAMÁNCUAIE-PB. A.eünjrio o..Íe!á
.r sàlà.h CPLno prédio sede da PElêiuàMunicrpal dê Maúarsúpe, N Rlr Àntenorr-artrro- n'10,
Ceüro- MÀMA:\-CUAPE Pb M.iorcs inlimaç.ier í. CIL óo endeeço &úni üêscnro. no horário
de.xledienle nonnol de08:00as ll:01) HoÍâs.

n ÂRiLIa NíacDÂr.aroscÁymyuap' 
?B lI Jc'»tubrodcl0l''

Pre§idente d. cPt,

RrsuLTADo JULG.{MI,NTo I}IpLrcN^Oio
PtEGÃo ÊREsE\cr \L N'04?/2or?

oBJETO:^QLilStCÀOPÂRCLLADAD[ALr\1ENrO,§[§pECrArS(rftTfSrSLptt\fl]NTOS)
DFSTTNADOS AO ATENDIMENTOAIESSO-{S CARLÀTIES DO IVILN1CIP() D! Y,\ MA\C(JA}[

Á IRIFEIIüR MúnlCtPÁI DE MAM^NGU.ÂIE t,,ma púbtico prB conh€iscnro dor ntu
re".âÍl q dr?\. danÊ3.e íot..,t qle.Tó.dn,tnpodÍ\tpL',\A(.iO " iríldd^- re.,. "."r,e ,.
NtsA coNFct ro rlF pcôt)r tos \lÍ nk.o\, {ost.tat aR .\ I rn \. \l R. s,\t I Ê sioR
IIDA E?l: COMER( lO \ AREISTA DE PRODLTIOS |\UTRICION^IS E CIIIDADOS MEDICOS
LTDÀ.DECIDOPelo('ONHECIMENTO!noiúéntotelopROv|\,tNTOD1IMpU(;\AÇÀO.tar.
que s.lo Eümrhdo o edir.l. Vârores nloúrçõci inltusile opaÊúerd.jrleaôlenloda inrDuÊ aci;no
J.'nrír'(.r',Llr,rJ!,"{.n,RuAxr.nu.\,rnv,'.tO t.nrr,. \l\,Mq\r,UA?L po_; ,r.r .,
dssl)irl)Í|?s I2 00ou.!siteon.iaLrhr.p:irsw*rmsrmngu.Ír.Ib.go\:b,

M^RTLIA MÁcD-.[À r,osclrlo 
\htrg,àpc i I dê ourubrc d' ]0lr'

Í,!sidm.t da cPL

avtso DE I-IcrrÂÇÀo
PRFjCÀO PRESa\CrÂL No 00014101?.

Tom! túbhuo quc lúá rcalizd alFr as do Pr.go.iro O,icialc tquipc dcApoiô, súlLld! ru Rlu Mdlocl
Al! ino dc ltloaã. 5ó Cenúo Pilõe?iúhos PB - PB, is 09ho0htn. dô dra t, de Nortnhrcd€20t7.
licit çÀôDôdalidadePÍegãoPresen.ial,dollarm o.|k1.ô.!ârâ:ConlÍ.raçaodccnfEsaÍ!^rninmeci
mcnnrs ú movcÀr cauiFmcÍlos J.slinalos a Escola MuicipdlE. l. IÍütcnc Allcs Mcrdcs. contonn.
(.nrénio n" í]ll,'2017 Go\enrodo F$âdo da PaBibatircrs ÊeassâdÕs ticjhçâoanl.rto4. Recu6oril
Fevrnos nô ol§,menro ritdrc Fundâmcnto legll: Lei Fedeml n" l0 520iíl? e Dúrelo Municip,l n.
0.1/1010. Iú'ormacôcs: !o horúi. da3 l4h00nü ds l3t00min Llor diâs útcis. ro ctrJ.rcç. supracirrrlo
Enrail: adnrinistnc&(4lpiloe7inh6.põ gov.br Teleloie: (083) ló:7 I 0rO.

Pilõ.zinhôs PB.ll deOütuhind.20l7
JosÉ TERRETR{ Dos s {Ntos JíNIoR

PÍ.go.iro

Prefeltura Munlclpal
de Pilôezinhos

Prefeitura Municipal
dê Lagoa de DentÍo

I]R[! EITI'RÀ ]4U\I('IP{I Df PTDR 1 I,I\'R.\D:\

PREFTITL-RA 1,I, NI'IP,\I- DF, PfÍ'R.{ I,,$'RADÀ

Áyrso DE rÀaBll,trAÇÃo
PR.EGÂo PRESf, t\cLrL N" oooz9/2017

objelo:;\qni§ição Oc Lm \ei.ulo O K.1, Iipo Ninri Van. Pirâ Al$derAr Necessidâdcs Da S.cr.k.ia
Nlxni.ilal De Sáúde. Na I tsSF Dina De Azevedo Melo Lr.ilante lnabilitado: ECMÁRTINS ME \.
!úasiào. !r,lvouúor a scgurd. coleadu PEDR OON AUTOS LTDA, a oldrpaNcr no ú, 08110/-l0l I,
oo ilesnr ioráno dnpniÊiÉ euniâô, a6m de negocia. pRços. Uos aLos decmnles do FNcedinleúlo
li.itâtóflo, caberão Etrsos nos temos do An 109. dâ Lei Fcdúa I nq I 666/91 e surs âlrera4ões lhfor-
oraqôos: no horario 08:00!s i::00 horN dosdia úrcis. TJlcíoncr (083) 11175,1345. E-inJil: I.ücaoal

PêdD l.,rr.di - Pll lOneOnhrhôn..7(1,7
YAN:TA M-ARL{ DE ]IIEDEIROS

Pregoeir. Oli.iâ1,

- HoMoLocÀçÀo
PRIGAO PRf§f,NCtAL t{' 0001í2017

:. os lümos do relaLório n ral ap.Esc.lÀdu pela lrreguena Oliclal c obseryado pôrecer d. \slesso.ia Ju
íiúcr, refeEnrs s Pregiô Presdcilt í'000] I,2017, que objerie: CONTTL{TAÇÀO D[ EMIiIESA,
PARA TORNECER. DE fORIIA PARCELÀDA. MEDICAM!\]OS DO TIPO PSICOTRC'?ICOSi
HOMOLOGO o.orcsponde'rre procedinreút,l.iutórlo eír fàvôr de: CIRUFARMA COMERL-IÀL
LJDA RS 6.166.47: CI&L:RGICAlloNIÊBELLo LmÀ- RS ll949.41i.

Pcdrâ Lârn.la - PB. I I dc oúuhrô dc 20 I 7

JARAÂS DU MELO AZEl.[l]O
Prcf.itn.

PRCII[lTfRl ]ÍLNIalla[-DE t--\GOA DE DEf,_TRO

Avlso DE LIc[-{ÇÀo
(4" §.I§o)

pRIicÀo pREstNcrÂL- sRp l": 033/10t7
Á PRIIFIITUILÀ IÍtnilCtPÁL D[ I-Â(;OÀDE D[,NTRO. rômâ nnb]icô quê ínr:i Ealizàr rtrâ.iél
do pFgo.to ôh.úlp.râ connecimc.t dôs i.icres3d.r" no. rerm.s dx L.i n ' 10 t2.0,?0ol aLteÉiô.s.
!úb!di irmenli a lcderal n' rr 666,/91 c suas rltelaçnes postcriores, L.r conplcnrntâ' ! l2lr?{)rna\
alE6çô:§: dcmÁ nômd imrcntN d clpéc,.. ,tü. .c,l i2â,á liritaçàô na môdâlLdàlc ntcsào Drücícirl
do lipD meno. pftçô pôÍ it.h, F\Cr,USt\.o ptr. €nrDrcrls en.lúâdrrdâs nos brn.Êcio6 da LC n-'

26

cÂMAR4 nttÍNIctpAt. oE MÂllta\GUApE

Avlso DE LtctraÇÃo
TOI!| a Da DE PRECO§ N' 00004/20' 7

Tom, público qu nri lcdizr âravós dr CoDisâo Pcroecrtc dc LiciBçào. §tiad, m Ru Duqu!
dê Ca\iâs, 123 - Ceítro - Ltam,flguanê PB, às 09:O(] horas dD diá 20de Novmtbrô de 10t?, iicit2;ào
nroülidade Tó'nâdâ de lrcços, do lipo n.nor peço, !À i: Exr.uçâo dôs scdiços de .ecuperáçâ. da scd.
d! C:inm NÍuni.ipal d. MúDmgupc. R.cúÕs: prcvistos nô ôrçamnro ri-qctrtc. füd.nríb lcgrt:
IÉi Feddâl n§ ,l 66t 91 ê sDs àlreações pcrdidei Infomçõe§: nô hônínô .tã§ 0n:00 ar lt ÍrO hdas
dos diaúreÀ, no.n&Êço supÍacikdo
Tdefônêi (083) 3292,2786. Elisl: {salt ..pb.Eôvbr

cr-iuor. r-rrre rrYff _{upe PB l0 dN outüo.' de l.t 7

pr§idêílê d. ( odirsno

cÂNtARA [Íu\rctpAL DE MArtÀ\c!iApE

À\,tso DE LI(t t 4ÇÁo
TOII|ADA DE SREçO§ N! 00005/2017

Tona públjco q{e Iail.ealizârârúlas dô Conissãô Pemrâ.enle de I icil!çào. sedildc na Rua t)uquê
dc C8ias. 12: - Ccntro - Mrnaosupc ' ?8, ài l l.o0 bo.as Jo ilia l0 d. NolcnbÍo dc:01?,licirrçào
rtudaüdade Tomadâ de ft!ços. do tipo nfr,Í $eÇo. Jlara: Aquisçào parcelada de úatenan de .apedimre
divetlos. Rectrtsos: previ$os ro ol1àmenlo vigenl. Eundam.nro legâl LÊi acdeÉt n,, 8 666/!u e §6
dllcÉçõss postc.iors. InIonuçõcs: no loríio ús ô3]00 a 12.00 ho.Js dos diâs ülci!, ío cndq.ço

Íelenrne: í083) 3?92 2786, Edialr swvre.pb.goubr
MuHglapo PB. 30 dc Outubro dc 201?

cLÁuDIo LftTE FtLHo
Peidenrt dr Cumi!sào

PRtaIItTt R{ \t(r\lctpAL DE ptLÕEzt\Hos

Prefeltura Munlclpal
dê Pêdra LavÍada
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§p TRAMITA - Sislema de T.amilação de

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 0411112017 às 09:04:29 foi protocolizado o documento
sob o No 74276117 do Aviso da Licitação n" 0000512017 referente ao exercício de , exetcicio 2017, reíerente a(o)
Câmara l\4unicipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00005/2017
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 12.055,75
Objeto: Aquisiçáo parcelada de materiais de expediente diversos
Data do Ato: 0111112017
Data e Hora do Certame: 2011112017 11:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

NFORÍMAÇÃO DO SISTEIVAI Envio Fora do Prazo: Náo

IPDFI Edital da Licitaçáo b6b239984dBb6bbc4Íc1 Í35aa334a7 20

Assinado Elêtronicamente
conlome LC 1&93, altereda 0êlâ Lc 9!/200s e

peló Regimêi1o lnleno, !(e.ado pelâ
RA rC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. DoÇ.74276117 . Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 04h'112017 09:04
tmô.^ôê^ ^^. /-râ,.,1i^ I ôilô Eilll^ ôtn a1,l llal'ri1-7 

^o.^^ 
\/^riz.l-^ã^. 1^1tr aacl ,l'laa 'l^Ân n/_a7 EI70tr l-ro77 r{Írr\

16

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Ib

Documento

lsi.

João Pessoa, 04 de Novembro de 20't7



19t10t2011 Comprovante de lnscriçáo ê de Situâção Câdastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍicaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n'1 634' de 06 de maio de 2016

o
r\

CPL.c

I

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÂO

2§.,t65.390/000í-69
MATRIZ

COMPROVANTE DE TNSCRTçÂO
CADASTRAL

E DE SITUAçAO
01t11t2016

NOÀ,IE

IVANILTO OA COSTA VIEIRA . ME

DO ESÍABELEC ENTO (NOME OE FANTASIA)

DELMAQ

IGO E DAATIVIDAOE

47.6í.0-03 - ComéÍcio de dê papelaria

GO E I)AS VIDADES FC oNÔ CAS SECUN

46.42 7 -02 Com rcr o átecadisla d rou pa e acêss orl os paía so profiss onâ I ê d segum ç do Laba ho

47 1 -0 I comerct arejista especia Iizado de equipamentos suprint entos de níormática
47.à 'I -02 Recarga d ca rtuchos para equipamentos de Informática
47 53 -9 -0 0 Comérc I afejista especia lizado de elêtíodomésticos e qurpa mentos d e aúd o víd êo

47.53.6.02 - ComóÍcio vaÍejlsta de artigos eaporllvos
77.33-'l{0 - Aluguel de máqulnaE e equipamêntos para escrltórlos
47.55-5-03 - Co;êrcio varojista dê aítigos de cama, meaa o banho
47.55-5{2 . Comercio var4ista dê attigos de armarinho
az.ió-i-ss - er"p"r"ção de-documênto-s e Eerviços eapêciallzados do apoio administÍativo não espêciÍicados

ahteriormenle
lO.lS+AZ . Comércio atacadistô de aparelhos êlelrônicos de uso peEgoal e doméstico

47.63.6{1 - Comércio varerista de brinquedos e anigoa recreatlvos
82.30í,-01 - Servlgos de organizaçáo de feiras, congressos, exposiçóes e festâs

li.iz.6oo - co.d."io varelsta dã cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe§soal

it7.8í.1{}O - Comérclo varejlsla dê aÍtigos do vêstuário ê acê§sóíios
,l 8.22"9-01 Servi ços de dernaçã o e p lastificaçào
47.82"2{ 1 Comérci o varêj ista d ca çados
95 1 1 -8 .0 0 Re pa raçã e manútê 9ã de computadores d 6q u pamentos pêrif ncos

1 LI 3-041 mpressão de materi al para U so pu blicitá ri o

Re ntantes ícta ts e agentes do comelc Io d têxteis vestu ano, cal çad os e artigos de ãgem
46. 1 6{ -00 presê come

nteri ente
47 59 I Comêrcr ista d outros arti de so ssoal dom ésti co nao dos a

o lndivid
DA NATUREZAJU

2í3.5 - Em
ÉD

LOGRÀOOURO

R t3 DE MAIO

NÚMERO

148

CEP

58.780400

ENDEREÇO E lco
IVANI AIL.COM

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

ÍÍAPORANGA

ÍEIEFONE
83 s907-7043 i 9395-70?0

OATA OA S CAOASTRAL

01/í1/20í 6

ESPECIAL

PB

ESPECIAL

NioÍtvo DE slÍLl

!€L (EFR)ENTE ÊEDERAÍIVO

ÇAOASTRÀL

ATIVA
SITUA

http://www.receita.Íazêndá.gov br/PessoáJuridicai CNPJ/cnpjreva/Cnpireva-Solicitácáo asp

Pâgina:112

1t2

éÁ--ED\

-----# 
rt:4 í

ÀYi

\

Emitido no dia 1 e/1 0/20í 7 às 1st33t13 (dl: 
:: 

yle Br asítia).

It-



1911012011 Comprovanlê dê lnscriçáo e de Situação Cadâstral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAC]ONAL DA PESSOA JURIDICA

,z'/A \ANE,!i
\

ü

4s (_

o

ta9r.u\:::-/
NúMERo oE rNscRrÇÀo
26.465.390/000'1.69
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERTL]RA

01/1112016

NOII'E EIqPRESARIAL

IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME

ICO E DESCR DAS ATIVIDADES ÉCON tc^s
E2.194{1 - Fotocóplas
95,29-1€9 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais ê domésticos não especiíicados
anteriormêntê
47,89.0.07 - Comércio va ista dê e entos escritório

IGO E DE lCA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBÁ

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM ,I888

PR|ÍúE|RO REGI§ÍRO CIV|L DE iIASCÚTENTO E ÔBITOS Ê PRTVATIVO DE CASÂÍUENTOS, INTERDIçÔES E TUIELAS DA
JOÁO PESSOA

rcP
Elct
--EZ:.2

tr
5l

DE
. CPL o

o

l<
lç1

,.
FL

(_
(')

il:{

Av. Epitácio PeÊsoa, 1145 Bairo dos E6tados 58030-00, Joáo Pê6soa PB
Tel.: (83) 3244-904 / Fax: (83) 32{4.5484

httpr ww,azevedobaslos.not.br
E-mall: cartorlo@azevodobastos.nol.br

DECLARAçÀO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÂO DIGITAL

O Bel. VálbêÍ Azevêdo de Miranda Cavalcantl, OÍlcial do Prlmeiro Registro Cfull do Nasclmentos e Óbltos ê Prlvaltuo de Casamentos, lntcÍdiçóos e
Tutslas com atÍibuiÉo de âutentcar a recoÍrhocer fiímas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude de Lei, ê1c...

DECLARA para os devidos fins de direilo que, o doümento em ân€xo idenüficsdo individualmente em câda CAbo de Autentjcaçáo Digilal'ou na
refeÍida sequênciâ, foi ãutentlcados de scordo com as LegiglaÉes e normas vigentês'.

DECLÀRO sinda quê, parÉ garântir tránspâr&lcia ê s€guránça jurídlcá da todoô os atos oriundos do6 râspêctivos serviços dê Notâs e Registros do
FstÂ.ln.lâ Pârâíàâ â Cône.re..lDÍia GErâl rlÀ.h'stií.á ÊdÍdr n Previmenln CGIPB No 003/r-n1á. dp-lernin1ndl5 in5qrçiq 

'iq 
t-tm ç{'di08 Erh l.rÍioÊ o§

atos notoriais e rBgisEáis, assim, cadâ S€b Digital de FiscálizâÉo ExtrâJudicial cortém um códlgo únko (por exemplo: Selo Drgia.r: A?C12U,
XíX2) e dB6§â ftlIma, câda aut€nticaÉo pn}ce8sádá pela nossa Sgrvgrüa pode ser corfirmBdâ 6 voriffcada t6ntrs vêzos quanto íor nccessário
atravês do slte do TribunÉl de Ju8tiça do Estado da PâraÍba, onderego htlpJ/coÍrsgodoria.tjpbJus.br/selo-digitau

A autônticaçâo dlgital do documento Ísz prova de que, na dala B hom em que ela íoi reelizada, I empÍesa lVAfllLfO DA COSÍA VEIRA ' ME tjnhâ
posse dE um doc-umênto com as mêBmas carecterísticas quo funtm repÍoduzidse na cópia aúenticads, sendo da amprcsa IVANILTO DA COSTÂ

úEIRA - lrE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do doqJmento apresêntado a este Caítódo.

Ests DECLARAÇÃO fol emitida em 1gn}n0.17 12120,07 lhori local) atrsvés do slstBmâ de âulênticaçáo digilâl do CaÍtório Azev_êdo q8_stos, dê

acordo com o Ai. 1o, 10" e seus ss 1o e ? dâ MP 2200/2001, como tâmbéÍn, o dooJmento êletrônico autendcâdo contendo o Certficado Digital do
titular do Câúôio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitrado dirclàmsnte a empresa IVANILÍO DA COSTA VIEIRA - ME ou âo Cartórjo pêlo êndoreço

de e-Ínail sutentica@âzevedobastos.not.br

parÊ thÍormsç688 meis detalhadas do6to aloi aco66e g sltts h!!p§!4ÊqtÍ lqjElgzgygdgbg$g§Jdtr! e lnÍorme o CÓdlgo da Consulte desto

Códlgo da Consultã desta Doclaráção: 745328

A consulte dBsta DsdáÍáÉo estará dlsponívÊl êm no6so sita âtê 26105/2018 ll:58:28 (hora local)'

!Códlgo de Auter lcsgão Digttal: 7399260517í12927050&1

"rãir'""iãiOi" üiàlii"ã, l"i F"O"rai n;ãsa5/94, ad Federal no 10.406/2002, Mêdlda Proüsória n' 2200/2001, Lei Federal no '13.105/2015. Lei

çç1i4qat-"o 6.ttíogt-t8 I BitrEtadua, no í0.1.3rl2013 e PrôvimÉntn CG.!N'003DA1t-

O refêÍido á verdade, dou Íé.

CHAVÉ DIGITAL

0000Sb1d734ídg4í0S7f2d69r€6bc05b143acod14bE72932620b18ebggl5aa693aa91cO13êâ2010d9íO6bgc78a9759ac€í4594cs4e0cgdc7g6cb2í 
d5e

805768bo905d5944031í9665308953ê7177 8í

htEs://áutdlgltaláz€vBdobâBtos,nolbr/homê/câmprovantê/739926051 71 1 29270500
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https://autdigital.azevedobastos.nol.brlhom€/comprovanter3992605171126220984

INTERD§ÔES E TUTELAS DA C

Av, Epitácio PBEsoa, 1145 Baino dos Estados 5803U00, Joáo Pess@ PB
Í€1.: (83) 32,t4§404 / F8x: (83) 324.1-5.í84

http:/ir rw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azsvedobastos.nol-br

DECLARÂÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

q
óo

REPÚBLICA FEDERÁTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CÀRTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EiI 188E

PRI EIRO REGETRO CVTL DE NASC{IIEi{TO E Ó8ITOS É PRIVATIVO DE CASAÍIiENTOS,
JOÀO PESSOA

a
o

FL: 57 í_
o

O gel. Válber Azevêdo de Mirânda Cavâhanü, Olicial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Intoídiçõe§ e

iut6l8s com slribuiçáo de autentic€r e reconhscer firmas da Comarcâ de João Pessoa Capitaldo Estado da Paraíba, em ürtudg de Lei, etÇ...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documento em anêxo identificado individualmente em câda CódUo de Autenticacáo Digila,'ou na

.eíeÍlda sequência, íoi autenticados dê âcordo com as LegislaÉes e normas úgentes''

DECLARO ainda qu8, pâra garantir transpeÍência € segurança jurídica de todos_os atos oriundos dos respeclivos seNiços de Notas ê Rêgistros do

É"taAo a" paraiUã, a óoneíedoria OEralde Justiça edi-tou o Piovimento CGJPB N" 00312014, determinãndo a inserção de um ódigo enitodos os

,t;""ú"ü ã idiiúii, iliú, caoa sero oig ãioã riscatização extrajudicial contém um código único (por exemplo: salo Digita,: AFc12u5'
iiia e Aessa roá,a, caia autántcaçeo prod,ssaoa peta nosia Serventia pode ser cohfirmada e verillcada tantas vezes quahto for noces§ário

ãi ir"ár aói]i" O" friUunat de Justiça áo Estado da Paraíba, enderego htlp://corregedoria.tjpb.ius.br/sêlo-digital/

A autonticaçáo digital do documento faz prova dê que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa lvANlLTo DA cosTA vlElRA ' ÍtlE tinha

oosse de um doqrm€nto -m as.usmJs 
""raaeiisticas 

que foram reproduzioas nB cópia autenücâda, sêndo da êmpresa lvÂNILÍo DA cosTA

ü-íRA: úÉ;ã-ú""Oitú"a", Uni". 
" "rctuslva, 

pela idónoidads do documento aprosentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃo Íoi emitida em í909f20í7 15:59:/t8 (hora locEu através do sistema de autênücaçáo dlgital do csíórlo Azevédo qastos, de

acoÍdô com o Art, 10, r oe e seus 95 r" Já i" i,fíiãooiàdof , -rno támbém, o docuento eletÍônico autenücado contÉndo o certificado Digital do

titular do csrtóno Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado diretâmente â emprêsa IVANILTO DA COSTA VIEIRA ' llE ou 80 Cartorio pelo endereç'

dâ e-rnail sutentica@azevedobssto§.not.br

P8râ inÍormações mais detalhadas deste ato, aces§e o site httDs:/autdioital.azevêdobastos.not,br e iníorme o cadlgo de consl!üa desta

Docla.açÃo.

Côdlgo do Consülta dê3ta Declar.Éo: ?45324

A consulta desta Oeclaração êstaÍá disponÍvel 6m nosso site atô 26/05/2018 ít:58:28 (hore locsÍ)'

'Códlgo de Autentcrção Dlgltal: 7399260517112622098+1 a7399260517112622098Á-5
,Lêo*ticóês vloentes: Lei Fed.rat no 8.935,!14, Lsi Fedeíal n" 10.406/2002, Mediàã piovisOria n" 22ool2oo1' Lei Federâl no 13 105i2015' Lei

e-"-tãá-"ãi""ã.2iiãoog, Loi Estadual n'10'1322013 e Provimonto CGJ N" 00312014'

o rererido é verdade, dou íé.

CHAVE DIGÍTAL

000o5b1d734{d9,íf057Í2d6Sf86boo5b8258't8713046672c4f8486eaec8661Í378083í031b53b75248a53côed83365cd614594c34e0c9dÇ796çb21d568
06768bdtud€6dl elb38Mfl dâ0672b7bd405S
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ANDRADE MITILENE

UDIÁNE DA SILVAANDRÁDE

Rua Frederico Chopin, 267 João Pessoa-PB - CEP 5 8020- I 20

CNPJ: 24.238.Ss6/0001.68 INSCRIÇÃO ESTADII l.J.-: 16.267.393-0

Fones: (83) 99926-6657 I 9867 6-6641

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Eu, LIDIANE DÀ SILVA ANDRÀDE,CPF:059.425.5ó+3rÀG:2846295 - SSP/PB'

proprietária da AÀIDRADE MITILENE CNPJ: 24J3t.856/m0r-6& I quem

confcre poderes ao scu bestante procurador, o Sr- DARCWALDO DE LIMA
ANDRADE,RG 9{rr279 S§P/PB, CPF:374.016.37572' btasilciro' casado e

domiciliado na Avenida Mer Negro ,133 Intermarcs-CeMelolPB' pare no§

repr€§enter perante todas as rcpaúições públicas federais, estadua§ municipais,

autarquias, fundações, ministórios, poderes judiciários, ceix, Econômica, Receita

Federal, SESC, §ENAI, SESI podcndo os melmct participar de pregõcs

presenciais, cletrônicos e demris modalidadc licitrtória§, âprBentâr e assinar

propostâ§ de preços, assinarem em coniutrto ou separadlmcnte, todâs as

deelaraçôcs que o edital exigir, DAR LAI\ICE DE PREÇOS' n€gociâr preços com

pregoeiros, rcq[erer câdestro§ junto aos mencionados órgíoq essinar contrâtos,

apresentâr e retirar âmostrâ§ de produtos, impugnarcm edite§ aprcsentar e

assinar recursos administrativos.

Joâo Pessoa, 13 de Junho de 2017. L
N

CONFOR
O ORIGINAL

PRESIDÉNÍÉ DA CPL

-\.>*J*o^.1 Ào t!.no rl.^daáJ{
tidism da silva Andradê

Proprietária
RG. 2845295

CPF: 059.425.564-31

o Dc. CPL.

süz{70atu@À.2*€ítu.
Bà r!;Ékqdsetuá..

t?rmhÉto.
LIDIf*E Sà

r{s;a I

E! +-eçt,di veídêde. '-Ioio
iár{l ''.

.I:Eí 1,8t iS§rt! 0.4ó

funlira a autentiridt& er httsE: #:€ldiqital, t-ip!. jm. br
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Comprovante de lnscrição e de Sifuação Cadastral
c

o
ãru,@ tn

Contribuinte,

Contra cE dados de Hentificação da Pess@ JurÍdica e, se houêÍ quahuer dirrergêneia, pÍoüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

ApÍor€do pele lnstruçáo NoÍmeti\a RFB n' 1.634, de 06 de mdo dê 2016

H$6:/llrrr{ÍecejlakeíIÍLgorrbÍrPe6se,JrriücactlPJsliÍEtdirlFEssefríT.intÉfàgiÍL.q
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t REPUBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACPNAL DA PESSOAJURíDrcA

NúMERo DE lrscRtqÃo
24.238.856rÍ1001-68
i'ATFNZ

GOLPROVÀNTE OE TNSCRÇÃO E t E STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ÂAERTURA

unznol6

NOME EMPRESÂRIAL

LIDIÂNE DA SILVA AMRADE 05942556431

DO ESIAAELEC rIEirÍO (NOiíE DE FA^rtÂSA)

ANDRÂDE i'ITILENE

E DEscRÇÂo oÀ AT|VDÀDE Ecor,róriflca pRôtcpAL

4z-61-0-113 - Comércio varejistâ dê artilos de papebíia

cóolco E DEscRçÁo oAS ÀrvDÀDEs EcoNüafÀs sEcuNDÁFras
Í4.í3r(-(t3 - Facçâo de Íoupas profisslonais
/t7.44-G99 - Comércio ya.êjisla de mãteÍiais de clnstÍuÉo em gêÍal
95-1í-E-lN, - &paraçào e manutênção dê com putadores ê de equiparentos oEriféricos
47-41-5-00 - Comércio varêjistâ dê tint6 ê matêÍiâis para pintuÍa
47-59-E-01 - Comércio yarejÉta de aÉigos de tapsçaria, cortinG e persianas
it3.30-+99 - Outras obÍ6 de acabamentq da constÍu!áo
47,63-6-{12 - Comércio varcjlsta de artlgos esporüvos
47.4+0-0'l - Comércio yarêj'rs'tâ dê feÍÍagens e tu.Emêntas
47.42-3-00 - Comércio yarêjista de matêrial elétrico
38-32-7-00 - &cuperaÉo dê mâtê.iâis p&lsücos
4753-9'{X, - Comércio yaÍeristô especbEzado dê êbtrodoméstkos e equipa[entos de áudto e vídeo
!+i,:z-3-lrz - lnstabção e manutensão de sÉtem6 ceBtrais de ar condicaon.do, de yêúilasáo e .efrigeração
47.89-GO5 - Comércto yaÍêiista de pÍodutos sanGantes domlssanitários
,17.89-O-{t7 - Comércio vàrêiista dê êquipamêntos pa.ã êscritóÍio
475í-2-0í - Comércio vaÍeibta êspêGbE: lo de êquiramentos e suprire[tos atê inÍormática

CÓDIGO E DA NÁÍURaA JURbEÀ
213.5 - Einprêsário (lndiyidual)

IOGÂÂDOT,RO

R FREIEÍ{CO CI{OPIII
rlúMBo
2i7

CEP

58-020-120
BARRO'D§IRlrO
ROGER

MUNIC

JOAO P6SOA

ENDEREÇO

tidi k âil.com
TELEFOI{E

(83) 9869-3s58

ENf E FEDÊRÁII/o RESPoI{SÀ\,ET {EFR)

stÍuaçÀocÂD srRAL
ATNíA

DÀTÂ oa stluÂÇÃo car,Á§rR.AL
24n2l'2016

Morvo oE sÍruAçÃo cADÀsrRAt

stTUAÇrô ESPCCTÀL oaTA oa slTuÀÇÀo ÉsPÉctAL

PA

1n

Y:SIIP

{@-
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Certificado da Condição de
Microem preendedor lndividual

ldentificação

rt -6.L_ 'a

0. c

Nome Emprêsarial
LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431

Nome do Empresário
LIDIANE DA SILVA ANDRADE
Capital Social
5.000.00
Número ldentidadê Orgâo Emissor UF Emissor
2U6295 SSP PB

Condição de Microempreendedor lndividual

CPF
059.425.564-31

CNPJ
24.238.8s6/0001-68

Endereço Gomercial

NIRE
2*üO10't8774

CEP
58020-120
BairÍo
ROGER

Número
267
UF
PB

Logradouro
RUA FREDERICO CHOPIN
Munícipio
JOAO PESSOA

Atividades

Data dê lnício de Atividades Forma de Atuação
2410212A16 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Papeleiro(a)

Atividadê Principal (CNAE)
47.614/03 - Coméício varejista dê aÍtigos de papelaria

OcupaçõesSecundáÍias AtividadesSecundárias(CNAE)
Comerciante de produtos de -^-^--r^-,r^-i---^irá..
limpeza 47.8$0105 - comérÇio varejista de pÍodutos saneantes domissanitários

Comerciante de equipamentos e 47.51-2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
suprimêntos de informática informática
Comerciante de material elétrico 47.42-3loo - Comérdo varejista de material eléhim
Comerciante de eletrodoméstims e 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletÍodomésticos e
equipamentos de áudio e video equipamentos dê áudio e vídeo
Comerciante de artigos esportivos 47.634/02 - Coméício vareiista de aÍtigos esportivos

Comercianle de Íerragens e
Íerrâmentas 47.4441O'l - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

ComeÍciante dê materiais de
construção em gera, 47.'14-0199 - Comércio vareiista de materiais de construÉo em geral

Comerciante de tintas e mateÍiais
para pintura 47.41-5100 - Comercio vareiista de tintas e matêriais para pintura

Comerciante de artigos de ,7 Eô o,ô. ..^-Â.-i^ .,â.ôiiêrâ áâ âái^^ê ÀÁ râh'ãriâ -^áinâê À ^,tapeçaria, cortinas e persianas 47 598/01 - Comêrcio vâreiista de artigos de tapeçaria' cortinas e persianas

Comerciante de equipamentos para
escritório 47.8S0/07 - Comércio vareiista de equipamentos para escritório

Vidraceiro de edifcaçóes 43.304/99 - outras obras de acabamento da construção

RecicladoÍ(a) de materiais plásticos 38.32-7lOO - Recuperação de materiais plásticos

Situação Cadastral Vigentê
ATIVO

Números de Registro

Data de lnício da Situação Cadastral Vigente
24n2t2016

t

w1--



Fabricantê de partes de roupas
proÍissionais - fucção
lnstalador(a) e reparado(a) de
sistemas centrais de ar
condicionado, de Yentilação e
refrigeraÉo
Técnico(a) dê manutenção de
mmputador

Y

Ot
lo

6\
o

\Y/43.22-3102 - lnstalaçáo e manutenção de sistêmas centrais de ar condicio de D
ventilação ê refrigeraÉo

95.1 1-8,i00 - Rêparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenc e Funcionamênto
Provisório - decla ração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais êxigidos pelo Estado e pela PrefeituÍa do
Município para emissâo do Alvârá de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O náo-alendimento a esses requisitos acarretará o cancelamênto deste Alvará de Licença e
Fu ncionamento Provisório.
Este Ceatifcádo compmvâ âs inscri@s, alvaÍá, Iicençás ê â sitJaÉo de enquadrameÍ*o do empreúrio na condiÉo dê Microempreendedor lndiviiual. A
suê acêitação està condicionada à vedfcaÉo de sua autênlicidade nâ Intemet, no êndereçoi htQjlwww.portáldoempreendedoa.gov.bí C€rtiÍcado emitido
com basê nâ Rêsolução no 16, de 17 de dezêmbro de 2OO9, do Comitê paÍa Gestão da Rêde Nacbnal para a Simpliarcâção do Registro e da LegâtizaÇão de
Empresas e Negócio§ - REDESIM. ATENçÃO: qualquer râsurâ ou emenda invalidará este docum€nto. PaÉ pesquisar a inscrçà estadua e/óu municipat
(quando convenentes dô câdastÍo sincronizâdo nâcional), informe os elementos abaixo no endeÍeço eletÍônico
htto://wwyr.íêcêitá.Íãzêôda.oôv,b'/PêssoaJuaidicarcNPJ/fcoi,tcoísulta-aso

nado,
Pr .O

Número do Recibo
ME961 t 7969

Número do ldentiÍicador
24238856000 1 68

Data de Emissão
1711112017

6fiÃlNE-DN

14Í34t03 - Facção de roupas profissionais

\y,y--



k.}-)

ffi
NÚMERO DE INSCRçÁO

16.267.393{ ATIVO
FlRÍÀ OU RÂZÃO SOCtÁf

LIDIANÊ DA AIVA ANDRADE 05942556431

ANDRADE MÍILENE

24.238.856i0001{8

ll{sc JUma coi/rEriclAt

2*O101AT|4

R FREDERICO CHOPIN x7

ROGER

JOAO PESSOA 5ao2G.t20

í761{/03

t761{/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PÂPELARLÀ

14134!03 FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS

47444t§

9511{/00 RÊPARACAO E MÂNUIENCAO DE COMPUTAOORES E OE EOUIPAMET{IOS PERIFERICOS

4741-5tN

4759-8/01

433G4/99

4763-6tO2

47444t01

4742.3tm

43223tO2

3432-7rn

4753§/OO

COMERCIO VAREJISTA DÊ FÊRRAGENS E FERRAMENÍAS

INSTALACAO E MÂNUIENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4789-{v05

47494n1 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4751-zl$',l

EMPRESÂR|O (tNDTVTDUAL)

COO. NÀIUREIA JURIDICÀ

2135

NPo DE ESTAAEIECIMENIO

MAIRIZ

SIMPLES NACIONAf, 2qwno16

SUBGERÊNCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GERÊNCI,À 17to5tâ14

201711í7153,t494693 1 11f2O17 15:3Á149

ATlv|DADE ECONÔUlcA

ESTAAELECIMENTO FIXO

LIOIANE OA SILVA ANORÂOE

M/
t I

\)

óÁ-NE-DN

GOVERiIO DO ESTADO DA PAR/ÀiBA

SEGRETARI,A DE ESTATX) DA RECEÍTA . SER
CADASTRO DE CONTRIBUIiITES DO ICTS

FrcHA DE tN§iCRçÃO DO CONTRTBUTNTE

I

ICOMERCIO VAREJISTA DL AR NGOS DL PAPELARIA

I 
cournco vmelsrA DE MArERrArs DE coNsTRUc^o LM GEnnI-

lcourncro venurs rl DE TrNrAs L MA rERrArs eARA eTNTURÂ

lcouencro vnrus re DL ARr roos DL rApLcARrrA, coRTrNAs E eERsTANAS

lomnes oams or ecaaluÊNro DA coNs rRUcAo

I courncro vanrusn DE MATERTÂI ELErRtco

Inrcueemclo or urrrRnrs PlAsncos

I couencro vmrlsrn ESpEcrALtzADo DE ErETRoDoMESTrcos E EeutpAMEtITos DE AUDto E vtDEo

I couencro vanersrA DE pRoDUTos sANEANTEs DoMtssANrrARlos

lcotuencto veneltsrA EspEctAltzAoo DE EoulpAMENTos E supRlMENTos DE tNFoRMATtcA

INTDADE PRoDUTtvA

l8Ino,,*-.,

AFIXAR EM LOCAL VISíVEL



6' SIMPLES
HÂCIONÂt

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: lT lLt/2O17

E Identificação do Contribuinte - CNP, Matriz

CNPI : 24.238.856/000I-68

E situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optãnte pelo Simples Nacional desde 24lO2l2A16

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 24l02l2016

E Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

E Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Nâo Existem

4lo
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. CPL.

aí-ANF,v}t

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431

E Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem
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EsrÀDo DÀ pannÍeÀ
cÀlrna uuNrcrpnr. DE MAIIANGuApE

courssÃo eERMÀNENTE oe r,rcrraçÂ,o

CERTIEICÀDO DE INSCRTçÃO DE EORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIçOS
NúrúERo oE NscRr
2646538000169

lvANtLTo DA cos rA vtelne uÉ

LOGRAOOURO

RUA í3 DE MAIO NÚIÚERo

148

BAIRRO

CENTRO
CEP

58780000

COI\,1PLEi/lENTO
INSCR ESTADUAL

162828438

OBJETIVO

PAPELARIA

ElorssÃo
'17 .1't .2017

VALIDADE

60 nta) dias

C D]O ],EIT EILHO
Presidente da Comi s são
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrctarla da Rêcelta FadEral do Brasil
Procuradorla.Geral da Fazenda Naclonal

Novâ Consultâ

cERTtDÁo NEGATIVA DE DÉBlTos RELAXXoS 4os rRlBuros FEDERAIS E À DlvlDA ArMA

Nome: IVANILTO DA COSTA VIEIRA ' ME

CNPJ: 26.465,3901000í'69

Re8Êalvãdo o dlreito de a Fazenda Nacional cobrar o lnscrevor quaisquer dÍvldas de

ã.iiiri""oú4"-,1" ú" suJelto passlvo aolma ldentlÍicado que vlerem a ser apuradas' é cortlficado.que

náo constam oendâncias ,m 
""u 

nor", rêlativaB a créditos trlbutários administrados pela Secrolaria

il"nãJà]iã'i,io"ii,iâí'â;G;;itiÉrFÉi ;-à'insórrçoss em Dívida Ariva da unráo lunto à Procuradoria-

Geral da Fazenda Naclonal (PGFN)'

Estacertldáoéválldaparaoostabeleclmentomatrizesuasíllal§B.nocasodeentefederatlvo'para
todos os ómãos e fundos puuucãã;;;;ilÉi;"çil direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do

:"ü,;.i,";;"T;; ffiiü ãcfii;uÊôÊú ; àbrange inclusive as contribuiçÓes sociâis previsla§

nr, 
"ifntrt'a 

a 'd' do parágraÍo únlco do art' 11 da Lel ns 8'212' de 24 de tulho de 1991'

AactltâçáodsstÊüsfttüáo€8tácondidÚllãÚãàvgriílÜàç&']rlgguaautsnticitladsnal|lten]gt,nos
;ffiõ:h$pi/-il;;eita.razenda' gov'be ou <httpllwww'psrn'Íâzenda'sov'bÊ'

CertidãoomlldagratuitamentgGlmbagenaPortarla.conjuntaRFB/PGFNnsl'751,dé02]1012014.
#lffi üi1'24 iião dla 11/07/2017 <hora e datr de BrasÍllá>'

il:Ínl}:, *,*:tt:,1;**::833:xJiJ,i E prrotnr plgln.

§ prti Impr"nlo

^^1êÉ.dnônr 111

, Acesso à lnformação

À
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAíÉA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER

CERTIDAO

cóDtGo: 289c.3o9D.3s4B"B9oB

Nome Empresarial:
IVAT,IILTO DA COSTA VIEIRA . UE

Enderêço:
TREZE DE MAIO

Baino: Município:
CENTRO ITAPORANGA

lnscr. Estadual: Situação Cadasüal:
16282.E43§ ATIVO

Emitida no dia 19/10/2017 às1241:03

Complemêntô:

CEP:
58780-000

Número:
148

CNPJ/CPF:
26.{65.390/000í -69

Certifico, observadas as disposiÇÕes da legislação vigente e de acordo cqm os
assentamentos êxistentes neste órgão, que o Contribuínte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fi§çais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa'

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensal nem

exclui o diieito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emigsão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Déblto na

página www.receita.pb. gov.br.
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CeÉldão de Déblto emltida via 'lnternet"
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l.uto-\
EsrÂDo DA PARAÍBÂ l,i Ft. t:, -l

cARTóRto AzEvÊDo BAsros \,,r _- -/
FUNoADo EtÍ í888 \,'a. .r-/

pRrMErRo REGrsrRo cwrL DE NAscrirENTo E ôBtros E pRrvATrvo DE cASAMENTos, TNTERDTçôEs e rureus oa Qmçâ oqV
JoÁo PEssoA \j_: j:;-.

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joâo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244- 04 / Fa* (83) 3244-54U

http://www.azevedobastos,not.br
E-mall I cadoío@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeko Registro Ciülde Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atÍibuiçáo de autenücar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude de Lei, etc..,

DECLARA para os devidos íins de direito que, o documênto em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digilal' o! na

referida sequência, íoi autenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentess.

DÊCLARO âindá quê, pâra garantir Aânspârência e segurança iurídica dê todos os atos oriundos dos rêspêctivos seryiços de Notãs e Registro§ do

Estêdo da Paraíba, a Conegedoria ceralde Justiça editou o Provimehto CGJPB No 003/20'14, determinando a inserção de um código om todos os
atos notoriais e registrais, aÊsim, cada Selo Digitâl de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgital: ABC1234*
XrX2) e dessa Íorma, cada autenticagão processada pela nossa Servehtia pode ser confirmada e veriíicada tantas vezes quahto íor necessário

através do site do Tribunal de Justiça do Estâdo da PâraÍba, endereço http://conegedoía.tjpbjus.br/seloiigitali

A autenticaçáo digital do documênto faz prova de que, na data e hora em que ela foi rêalizada, a empresa MNILTO DA COSTA VIEIRA 'ME tinha
posse de um documênto com as mesmas caracleÍísticas que foram reproduzidas na cópia autenticadê, sendo da empresa IVANILÍO pA COSTA
VIEIRÂ . ME a responsabilidadê, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do docomento apresentado a este Cartório.

Estâ DECLARAÇÃO Íoi emitida êm 02110/2017 1Di51t,Á (hora local) através do sistema de autenticâÇão digital do Ca(ório Azevêdo Bastos, de

acordo com o ú. 1., 1oe e sêus §§ 1' e 2" da MP 22Ool2OO1, como também, o documento eletrônico autenticado contêndo o Cêrtificãdo Digital do

titulaÍ do CartóÍio Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado diretâmenle a emprêsâ IVANILTO DA COSÍA VIEIRA - iltE ou ao Cârtório pôlo endêrêço

de e-mait autenticâ@azevedobastos.Rot.br

Para ihÍormações mais detalhadas destê ato, ace66e o site h!!p§:4ê$dig!!g.Lgzgy 9§J9!u e inÍorme o código de consul,a dêslá
Declaíaçao.

Códlgo dê Consulta dêsta DêclaraÉo: 826922

A consulta desta Declaração êstará disponível êm nosso sito ãté 02/10/20í I 10:15:01 (hota local).

rCódlgo de Autentlcagão Digitôl: 73990210,!70957350520-1
.Legi5-f8çôes Vtgenteá: Lei Éederal no E.935/94, Lei Fêderal n' 10.406i2002, t\redida Provisória n' 220012001, Lei Federal n" 13.105/2015' Lei

Estadualno 8.72112008, Lei Éstadualno 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014

o reÍerido é vêÍdade, dou íé.

CHAVE DIGÍTAL

00005b1d734íd94f057Í2d69fe6bc05b6535da'1278bÍ6a290ô3d8885e2c326c567cdc883e8ee7b6dgfege7a5d426e505614594c34e0cgdc?96cb21d5e
806768Mícd76395506í 069ÍY40'Í f329í0e60

&r
ftürlda'lor d. Rãpiblk

t'hdrc. Prov!ô.!. À í l,!Í!o L
dí ?l (r tC(e ô 2m1.

rcP
BÍadl

https://âutdiOitá1.âzevedobástos.not.br/home/comprovante/73990210 170957350520 1tl
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26465390/0001-69
Razão Social: IVANILTo DA cosrA VIEIRA ME

Nome Fantasaa:DELMAe
Endereço: R 13 DE MAIo 148 / cENTRo / TTAPoRANGA / pB / ss780-000

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.

Validade: OL/7L/20t1 a 3OltL/2Or7

Certificação N úmero: 20 17 7 LO lO7 082382800683

Informação obtida em l3llU2O17, às 11:46:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

(@-

A
https:rl,vww.siÍge.caixa-gov.br/Ernpresa/CrílCílFgeCFSlmprinirPápel-âsp?VARPessoáMatriz=4'1781373&VARPessoá=41781373&VARUf=PB&V.. . 1/1

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

M----
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PODER JUDIC]ÁRIO
,]USTIÇA DO TRABA],HO

CERTIDÃO NEGÀfIVÀ DE DÉBITOS TRÀBATHISTAS

NôIflê: IVANIL,TO DA COSTA VIEIRA - ME

(MATRIz E FILIAIS) CNP,I: 26.465.390/0001-69
Cer!1dão n": L3606823 5/2077
Expedição: 26/oe/20]-7 , àe 1"5:52:13
validade: 2L/02/20]-8 - 180 (cenLo e olCenta) dias, contados da data

de sua êxpêdiÇáo '

Certsif ica- se que rvAl{rr,To DA cosrÀ vrErRÀ - M§

(!,ÍÀTnIz E FrLIÀr§) , inscriEo (a) no CNP'f sob o n!
26.465.390/0001-69, NÃo coNsÍÀ do Banco Nacional de Devedoreg

Trabalhistag.
certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das L'eis do

Trabalho. acrescentado pela tei n" !2'440, dê ? de julho de 2011' e

na Resolução AdminiBLr;tiva n" :-.470/201-7 do Tribunal superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011-'

os dados consEantes àesta Certidão são de re sponsab i l idade 
-doç

Tribunais do Trabalho ê estão atualizados aEé 2 (dois) diap

antêriores à datsa da sua expedição '

*o "a"o 
de pessoa jurídica, a Certidão agesEa a empreBa ên relaçã9

a Eodo§ oB Éeus estabelecimentos ' agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sug

autenticidadenoportaldoTribunalsuperiordoTrabalhona
Internet (hLtp: / /ttww 'tst' jus'br) '

Cêrtídão emitida gratuitamente '

TNFORIíÀÇÃo IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadoP

necessários à idenE ificação das Pessoas nagurais e jurldicaP

inadimPlentes Perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõeB

estabefecidas em senEenÇa condenat6ria transitada êm julgado ou em

acordos judiciaiE !rabathistas, inclusive no concernenEe aoÊ

recolhimentos Prevíden ciários, a hono rár i os '

lumentos ou a recolhimen tog dêEerminados em 1ei; ou decorrentes

de execução de acordos Í dos Peranle o Mini sEéemo

Trabalho ou Comiseão de Conciliação Prévia '
t rma

»ú'.ridJsí e §ügÊÊEõeê' cndt'et'eL ' iuê br

rio Público dq
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PREGOE IRO DÀ
CÂMARÀ MUNrcrpAt DE ]"íAr,{ANGuÀpE/ pB
REE.: TOI.ÍADÀ DE PREÇoS N" 00005/2017
ÀBERTURÀ: 2O/7L/2O|7 ÀS 11h0Onin

Rua 13 de Maio, 1 Centro
80-000 

--ITAPORANGA - PB - CEP. 5
cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) ogggoz-zoll I g93957070 / 21468

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hot
IVANILTO DA COSTA

Delmaq Panetaría
CNPJ: 26.4 65,39u/uuurdl

lnsc. Est, 16.282.843"9
Rua 13 de Maio, 14{1. Centro
Itaporanga.PB CEp 58.7g0"000

o (

r)
o

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7o,

INCISO XXXIII, DA CF - ART. 27, INCISO V, DA LBI8.666193.

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

ITAPORANGA 20 de Novembro de20l'1.

Lv1nilto da Costa Vieira
Tel. : (83 | 59907 -t 043 I ss3ss-7 07 o

98722.r.468
Ernaii; iuaniitopa lmeíra@hotniail.com
[\,tail: deh:qpapelaria6omail.com

Propr letár.irr - Delmaq

1..

âú.

IVANILTO DA COSTA VIEIRÁ
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
CIC:692.L08.374-87

))7

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7' inciso XXXIII
da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara 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 anos na condição de
aprendiz na forma da legislação vigente.

-4

DELMAQ PAPELARIA
E-MAI L: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) §gggoz-zo+g / 993957070 / 987221468



tr Iôo

Rua 13 dê Maio, 148 - Centro: i

ITAPORANGA _ PB . CEP. 58.780-OOO

cNpJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) 999907-7043 1993957070 1987221468 
,

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com
IVANILTO DA COSTA VIEIRA

c
\1

'/

PREGOE IRO DÀ
CÂI,ÍARÀ MuNrcrpÀr DE MÀMÀNcuÀpE,/ pB

REF.: TOMADÀ DE PREÇOS NO OOOO5/2017
ÀBERTURÀ: 20/L1/20r7 ÀS 11h00nin

Delmaq Papelarla
CNPJ: 26.465.390/0u01-ú3

lnsc. Est. 16.282.843"8
Rua 13 de Maio, 148 - Centro
Itaporanga-PB CEP 58.780-000

DECLARAÇÃO OP SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
NO QUE DIZ RESPEITO A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO,

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRÁ
CNPJ : 26.465.390/0001-69

Conforme exigência contida na Lei 8.666193, Art.32, §2', o proponente acima qualificado, declara não

haver, ató a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente

licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de

informar ocorrências posteriores. Ressalt4 ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de

idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Dishito Federal, arcando civil
e criminalmente pela presente afirmação.

ITAPORANGA 20 de Novembro de 2017.

"rtõ

"t$.§
,[[n?JlIs,$1ff1lg,ylgitr

t-,\

98722.1468
Imali: ir,aniltopalmeira@hotniaÍl,com
trtai!: deh:qpapelariarôomail.com

Prcprirtá.i', - Delrnaq

RA'IVANILTO DA COSTAVIEI
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
CIC:692.108.374-87

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) §g9902-ZOag I I93957070 I 987221468
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Rua 13 de Maio, í - Centro 7+

ITAPORANGA-PB-CEP.
cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fonê: (083) §gggOZ-ZOne I g93957070 /

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmêira@h
21468

IVANILTO DA COSTA

o780-000

D)

PREGOE IRO DÀ
cÂMÀR A MuNrcrpÀr DE I"íÀr"ÍANcuÀpE,/ pB

REE.: TOMÀDA DE PREÇOS N" 00005/2017
ÀBERTURÀ: 20/tt/2lL'l Às 11h00nin

Delmaq Panela'ria
ão|I'":Ê,Í:i,'j8í:u'o','","'

nua ta Oe Malc, 148'Centro

rt'aBorinea'Pg CEP 58'7804t1C

DECLARAÇAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

A EMPRISA MNILTO DA COSTA VIEIRA - ME , inscrita no CNPJ sob o no: 26.465.390/0001-

69, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade fnnCÀO PRESENCIAL n'
0003412017, por intermédio de seu representante legal, o Sr. IVAIIILTO DA COSTA VIEIRA,
portador da Carteira de Identidade no 1.487.317, (órgão expedidor SSP/PB e do CPF n' 692.108.374-87,

DECLARA, para fins legais, ser microempresa,{Empresa de pequeno poÍte, nos termos da legislação

vigente.

ITAPORANGA 20 de Novembro de 2017.

lvanilto cla Costa Vieiril
Tel. : (33) 99907 -7 043 | 9939s-7 a7 0

98722-1468
Email: ivaniltopalrneira@hotniail.com
Ernail : delnaqpapelaria@gnrail.com

Proprietário - Delmaq

IVA

DELMAQ PAPELARIA
E-MAl L: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) Ggggoz-zoag I 993957070 I 987221468
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Rua Í3 de Maio, I Êentro lí
ITAPORANGA-PB-CEP. 780-000

cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) §gggOZ-ZOIS I g93957070 / 21468
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hot

í

o
IVANILTO DA COSTA

DECLARAÇÃO UN, SUBMETER-SE A TODAS AS CLAUSULAS
E CONDIÇÕES »O CORRESPONDENTE INSTRUMENTO

CONVOCATORIO.

ROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

O proponente acima quali{icado declara ter coúecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo

instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

ITAPORANGÀ 20 de Novembro de 2017.

PREGOE IRO DÀ
cÂI4ÃRÀ MuNrcrpÀr DE MAI-íÀNGUÀPE / pB

REF.: TOI'íÀDÀ DE PREÇOS N" 00005/2017
ÀBERTUR A: 20/7L/2077 ÀS 11h00nin

Delmao Panelaria
õUÍ' Ze,aeS.r90/ttuor'üJ

lnsc. Est, 16.282.843"8

Rua 13 de Maio, 148 " Centro

ftaporangafB CEP 58'780400

â,
lvanllt
Tel,: (83)

da Costa Vieira
99907.7043/9939s.7070

98722.1468
Emailt ivaniltopalÍneira@hotÍiaíl.coÍn
t!,rail: del:r:qpapelarta@email.conr

Prcprietári" - Delmaq

IV

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) í9gggoz-zoag I 993957070 I 987221468
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REpúBLrca FEDERÂTIvA Do BRASTL /ti <-,-1 X\

"^"i3l13:ffÊâHlt,", ll "' " !J
pRrMÊrRo REGrsrRo crvrL DE NAS,MEnro , o",ro, iH[f^?$5BllTror.Nros, TNTERDçôES ,.rr.,-o. otfraqra*"o qqo)i'JoÂopEssoA \-ty)'

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-904 / Fax: (83) 3244-984

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

oEcLARAçÃo DE SERvIço DE AUTENTICAÇÂo DIGITAL

O Bel. Válbêr Azevêdo de Miíanda Cavalcanti, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Câsâmentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecê. íirmas dê Comaíca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA pôra os devidos Íins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em âda Código de Autetúcação Digital' ou na
teferida sequência, íoi aulenticados de âcordo com as Legjslaçóes e normas vigêntes'.

DECLARO áindá quê, pará gârântir transparência e segurançá iurídica de todos os atos oriundos dos rêspêctivos serviços de Notas e Regislros do
Estêdo da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimehto CGJPB No 003/2014, determinando a inserçáo de um Çódigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Sêlo Digital de FiscalizaÉo Exftajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgital: ABC12U5-
XíX2) e dessa íorma, cada autenticâção processãda pela nossa Serventia pode ser conÍirmadâ e veriíicada tantas vezes quanto foÍ necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço httpi//corregedoria.tjpb.ius.br/selodigitau

A autenticaÉo digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa MNILTO DA COSTÂ VIEIRA - ME tinha
posse de um documento com as mesmas caracterÍsticas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada. sendo dê empresa IVANILTO DÀ COSTA
VIEIRÂ . ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresêntado a este Câítório.

Esla DECLÂRAÇÃO Íoi emjtida em 19l1OnO17 12127t15 (hora local) atÍsvés do sistema de autenticação digitâl do Cartório Azevêdo Bastos, de

acordo com o Art. '1', 10" e seus §§ 1" e 2" da MP 2200/2001, como tâmbém, o documento eletrônico autenticado contendo o CeíiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dirctamente a empresa IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME ou ao Cartório pelo endereÇo
de e-mâil autenticâ@azevedobastos.nol.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h!!p§;4g.Uldlg!!9trêZ.qy e iníorme o Codigo de Con§ul,a desta
Declarcçáo.

códlgo de consulta desta Dêclaração; 745326

A consulta desta Dêclaração estará disponívelem nosso site ãlé 26/0512018 í1:58:28 (hora local).

rCódlgo de Autenticação Dlgltal: 7399260517'1127120578-1
,Legislaçóes Vigentes: Lei Fêderal n" 8.935/94, Lei Federal n'10.406/2002, Medida Provisória n'220012001, Lei Federal n'13.105i2015. Lei

Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

o reÍerido é verdâde. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd941057Í2d69Íe6bc05b'l43acod 14bc?2932ô20b18eb9915aa69'172e37deafga989d48b651Í87S6c987614594c34e0cgdc796cb21d5e
806768b508Í2d5r/ 8o4273Íab7Íe336895a9c1
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POOER JUDICÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARÂíBA
TELEJUDICúRIO . CENTRAL DE CERTIDÔES

Prâça Joáo Pessoa, s/n - CEP 580'13-902 - João Pessoa (PB)
Telefonê: (83) 32'16-'1440

I

EI

CERTIDÃO NEGATTVA

FALÊNCIA / RECUPERAçÃO JUDtCtAL E EXTRAJUDTCTAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuiçáo de feitos de falência e Íecuperaçáo
ativos nos cartórios comuns e/ou espêcializados, em todas as comârcas do Estado da Paraíba, nada consta
contra:

CNPJ: 26.465.390/000 1-69

Razão Socral: IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME
Nome Fantasia: DELMAQ

Certidão emitida às 10:59 de 1711112017.

Validade 30 dias

1' Esta certidão Íoi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução no 17i2010, da presidência do TJpB

e na Resolução no 12112010 do CNJ.

2. O número do documento constante nêsta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá sêr
conferida pelo interessado conÍrontando com o documento original(ex: CpF e RG).

3, Esta certidáo náo tera validâde para Íins de instruÉo de processos judiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de Íorma diversa.

5. A pesquisâ Íoi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autenticidâde desle documento acesse http://app.tjpb.jus.br/cê
vâlidaçáo: 9yAP.W3VU. Você pode tãmbém têÍ o codigo QR apresentado no cabeÇatho

rto/validarcertidao e insira o código de
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ADO DA PARAIBA
PREFEITÚRÀ MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CNPJ : 09.940.694/0001 -59

Praça João Pessoa, no 31, Centro - ITAPORANGA-PB,
CEP: 58.780-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto, para os devidos fins que, a empÍesa IVANILTO DA COSTA

VIEIRA ME (DELMAQ), (endereço de e-mail eletrÔnico

ivaniltoPa lmet ra@ho tmail.com e delmaqpapelaria@qmail.com), inscrita no

CNPJ: 26.465.390/0001 -69 ln cri oEs dual:16.2 2.843-8 , sediada na

Rua 13 de Maio, no 148 - Centro - ITAPORANGA/PB' a empresa aclma

mencionada é fornecedora de MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL

ES PORTIVO a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA' referente ao

PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE NO

ITAPORANGA - PB, localizada à Praça Joào Pessoa'

MUNICiPIO DE

no 31 , Centro -

ITAPORANGA-PB, CEP: 58.780-000, não havendo até o presente momenlo

nada que desabone a conduta da empresa acima mencionada'

Esse documento nâo contém rasura e verdadeiro e dou fé

ITAPORANGA - PB, 02 DE AGOSTO OE2017

r.r.r#alt9t,!4

Douglas Leite de Ara

etárt unicipal de Cultura, Juventude' Desportos e Lazer

Rêconheço e fiíms Por S
dO DOUGIÂS LEITE OE

Consult8

2017
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÔRIO ÂZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EIU 1888

PRüUE|RO REGTSTRO CtVtL DE NASCT ENTO E óB|TOS E PRTATVO DE CASÂMENÍOS
JOAO PESSOA

, INTERDIçÔES E TUÍELAS

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 59030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

httpr,l/ww.azeVedobastos.not.br
E-mail: cartorio@âzevedobastos.not,br

DECLARAçÂO DE SERV DE AUTENTTCAçÃo ororal

o
T

D

E
DE

a
posse

-MEaVI

Esta

lâr

atos e registrai§, assim, cada Selo Digital de contém um código úníco (po. exemplo: Seto Digital: ABC1234í
x1x2\ e dessá Íorma, cada autenticaÉo pÍocessada pela pode ser confrmâda s vermcada tantas vezes quarfo Ío, necessário

do site do Tíbunal de Jusliça do Estado da ParaÍba, endorBç! oria.tjpb.jus-brAeloiigitaU

digital do documento faz pÍova de que, na data e hora e que ela foi realizada, a empresa IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME tinha
ocumerto clm as mesmas caraclerísticas que foram
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade

das na cópia autenticada, sendo da empresa MNILTO DA COSTA
dod monto apresentado a este Cartório

com o Art. 1",
foi emitida êm 3011012017 '17t19i41 (hora local)
10" e seus §§ '1" e 2 da MP 2200/2001, como ta , o documento êletônico autenticado contendo o Certificsdo Digital do

do sistema de aulenücaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de

Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitâdo direiamentê á
I autentica@azevedobâstos.not.br

wÂNILTO DA COSTA VIEIRA - ME ou ao Cartório pelo enderêço

rnais detalhadas deste ato, acesse o site e lnÍorme o Côdtgo de Corsulta dêsta

de Consulta dêsta DeclaraÉo: 793037

desfaDe€J"râqão êstará disponívelem nosso sitê até 07 'í8 l7:09:4.{ (hora local).

deàur'ôh'liêção Dtgital: 739902081 71 64145001 3- j

umd

ütu
de

Para

oo 8.
: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal h" 10.40
Lei Es(adualno 10.'13220í3 e Provimento CGJ 00312014

o é YeÍdadé, dou lÉ.

CHAVE IGÍIAL

, Medida Provisória nõ 22OO2OO1, Lei Federal n" '13.105/20'15. LeiVr§ente-s
7? 1-(200ii

v

1 d734fd94í057f2dôgfeObÇ05ba6c89ebsce0d79076d461
06768b02675a1a

1 Í620bc9ô2bâ9í23bd 1 dc990ed85961 4594Ç34e0csdc796cb21 d5e8
1â8094490e505ab

https://a igital.azevedobastos.not.brlhome/comprovante/739907081 71 64 1 0013
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1,1'000.000.092

sÉnlr: t

IVANILTO DA COSTA VIEIRA
ME

Consulta de auterticidade no portal nacional da

NF--e www.nfe.fazenda.gov.br/portâl ou no site

dâ Sef^z Autorizadora

RtJÂ 13 Df, MÀlO. 148 - - Cf,NTRO. ltaporenga, PB - CEPI
58780000 - Fore/Fâr: 0E399!)077043

rRoro.or.(, oÊÁrÍoftrzÁ( Á. Dr !e
325t100t9530t32 - 07 tt,n0 t1 08131
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N" 000.000.092
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PágiÍâ 'l de I
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N" 000.000.087

sÉnre, t

IVANILTO DA COSTA VIEIRA
ME

RUA ll DE MAIO. 148 - - CENTRO, ltsporlng!, PB - CEP:
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDEA

NúMERooE tNscRtÇÃo
28.465-39010001.69
MÂTRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRTçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ÀBERTURA

0 1112016

NOME

IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME

IGO E DÀS ATIVIÔADÉS

82.'19-9.0í . Fotocóplas
95.29.í-gg . Rêparação s manutençâo de oulros obiclos ô êquipamêntos pessoais e domésticos não espêcíricados
anteriormentê
47.E9-0-í17 . Comércio dee mêntos êsc.ltórlo

IGO E OESCR DANATUREZA

2í3§ - E rlo ndivid

LOGRÂDOURO

R 13 DE MAIO
NúrvERo
148

COMPLEMENTO

CEP

58.780.000
BARRODISTRITO

CENTRO
Í\IUN

ITAPORANGA PB

ENDEREÇO ELETRÔNJCO

IVANILÍOPALMEIRA@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(E3) 1907.7043 / (83) 939S7070

ENÍE FEoERATTvo REsPoNsÁvEr GFR)

CADASTRAL

ATIVA
OATA BA SITUAÇÃO CqOASTRAT

01111t2016

MoTIVo DE stÍuAÇÃo cAo srRÂL

SITUÁÇÃo ESPECIAL OAÍA DA SÍTUAÇAO ESPECIAL

http:/ À/ww.r€cêitâ.Íâzenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpireva/Cnpjrêva-Solicitacao.asp 2t2
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Comprovante dê lnscíçâo e de Situação Cadastrâl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral í
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ESPECIALDAÍA OA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DÉ lNscRtÇÃo
26.,1ô5.390/000í69
IIIATRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABÊRÍURA

01t11D01§

EMP

IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME

OO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)

DELMAO

E DAATIVIDAOE PRINCIPAL
,17.6í{-Í13 - Comércio sta de a de ana

cóDlco E oEscRlÇÃo DAs arMDÀDEs EcoNôMtcas sEcUNoÁRtÂs
46"42-7{2 - ComéÍdo at sadista de rcupa5 e ece§sórios pãíá u8o proÍksional e dê sogurança do lrabalho
17.511.o1 - Comérclo vsÍêllsta êspsclallzado de êquipamentoe e suprlmentos d6 lnfolmátlca
17 .51-242 . Reçarga d6 cartuchos pa.a squlpamentos do infoímátiea
47.53{.00 - Comérclo vaÍejlsta eEpecl€llzado dê elêtrodoméaticos e equlpamêntoB de áudlq e vídeo
47.6.:t6.02 - Comórcle vsr€jlsta de artlgos êspoílvos
?7.33.í{0 . Aluguel de máquln88 ê êquipamentoa para eacÍltórlos
47.556.03 . Comerclo vâr€jlsta dc aíigoa de sama, mesa e banho
47.55-5{2 . ComêÍclo varellsta de aÍtigoÊ dê aÍmaÍlnho
82.í9-9{9 . PropaÍagão de documentos s seÍvlços e3poclallzados de apolo sdmlnlstÍatlvo não €specif,câdos
anterlormente
46.49.4{2 - Comérclo atacadista de apar€lhoa eletrônlcos de uso peasoal ê doméstlco
47,636.01 . ComéÍcio varsiiEta de bÍlnquedos e aÍtigos recreativos
82.30.0{rí . Ssrviços d6 orgânizaçáo ds felÍas, congrêssos, êrposiçóês e fe8ta§
47,72§{0 - ComéÍclo vôrêllsta de cosmétlcos, produtos dê peÍíumarÍa e de hlglene pessoal
47,8'14{0 - Comérclo varqhta de artigos do vêstuáÍlo ê acessórios
18,22-9.0í . Serviços de sncadoÍnação c plastiÍicação
17,82-241 - Comárcio vârêJlstâ de calçados
95.í1{.00 - Reparação s manutangão de computadoÍe5 6 de êqulpamento3 porifárlcqg
í8,13.0-0í - lmpessão dB mate.ial para ueo publicitárlo
46,í6.,8.00 . Rôpr6sêntantês comsrclals ê aggntês do qomárcio dê têxtels, vÉtuárlo, calçedor o aÉlgos dê viagêm
47.59{€9 - Comércio varojista de gutros arggos de uso pessoal e domástico não oapeclticador antêriormonts

IGO E DA NATUREZÂ tcA
2'13{ . o ndivid

LOGRAOOURO

R ,I3 DE MAIO
NúMERo

í48
coMPtÉl\lÉNTo

CEP

5E.780400
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
lo

ÍÍAPORANGA

ENDÊREÇO tco
IVANI TMAIL.COM

ÍELEFONE

9S07-70,13 / 9395-7070

FEDERATIVO vEt

S CADASTRÂL
ATIVÂ

OATA OA

0í/ííi 2016

MOÍIVO DE S

ESPÊCIAL

PB

Contribuintê,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

http:/^flww.rêcêitá.Íazênda.gov.br/Pessoaluridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva-Solicitacâo asp
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GOVERNo Do ESTADo BA PARAIBA
SECRE-TAR]A DE F§rADg DA REqEÍTA - sER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS
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N0UERO OE 5CÀç^O

.6S 251

tNsc. ]uriTÀ co ERoÀI

R 148

CENÍRO

761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PÀPELAR'A

761-0/03 COMEÂCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DÊ PAPELARIA

1813.0/01

oENOMNÀçÀO

IMPRESSAO DE MAÍERIAL PAFÁUSO PUBLICIÍARIO

SERVICOS OE ENCÀDERNACAC É PLÀSIIFICÀCAO

REPRESENÍANTES COMERCTÂIS E AGENTÉ§ DO COMERCIO DE ÍEXÍEI§, VESTUARIO, CALCADOS E461ô-8/O0

4612-1t02 COMÊRCIO ÀTACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA U§O PROFISSIONÀL E DE §EGURANCA DO

COMERCIO ÀTACADISÍA DE ÀPARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E OOMESÍICO4à49-4tO2

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZAOO OE EQUIPAMENÍOS E SUPRIMENTOS OE INFORMATICA

RECARGÂ DE CART!C}]OS PARA EOUIPAMENÍOS DE INFORMATICA4751-2142

VÀREJ D VI oBEtoDEEOE IPAIúENTOSUisT PECtÁLlZA00ÉSloCOMERC4753-9/00

COMÉRCIO VAREJISTÁ DÉ ARTIGOS DE ARMARINHO4755-5/02
VAREJISTA DE ÀRÍIOOS DE EAMA,IVESA E BÀNHOcoMERCIO4755-5/03

475S-8/99

4763-6/01

ISTAVAREJ
ENTETERIORMANFICADOSNAOo ESPECIED sou DONIESTICARTos lGosOUÍRDEcoMÉRclo

RÉCRÉAT tvosOSD ARTIE GO3BDE NRI OUEAREJcorvERclo
VÂREJIET vosARE GII osDioCOI\,iERC4763-6/02
VÂREJIST

SOALE }IIGIENEE DPDÉ ERFUIúÀRDUTOSPROE cosMETtcos.DCOMERCIO4772.5nO
ACESSORIOSEVESTUARIOD oARÍiGOSÍS OEVAREJCOMERCIO781-4/00

coMÉRCIO VÀREJISÍA OÉ CALCÀDOS
4782"21A1

EscRtToRloOSEOUIPAMENTAREJ T DEoCOMÊRCI4789.0n7
CR losITORosASN ÉouE ,PÀMENTDÉEL tYlAOUlUALUG7733.1100

FOÍOCOPIAS82'! 8-9/01 RATIVOADIVINISToÊD otALIZADOS§PECIESERVICOE SN-to5DOCUMEPREPARACAO82'19-9199 ASSTÉ FEsEXPO lcoEsORESSOScoNDE FEIRAS,tzACÀ0ORGANDÉSERVICOS8230-0/01
COMPUTÀDORES

cosÊERITOS PÊRIÉNDÉE EOUlPAlvtDEMÀNÊ UTENCAOARÂCAOREP NAOlcosOIúESTDE6SOAISPEAMENTOSiPEOUEEÍOSOBJOUTROSDEcA0MÀNUTENEARACAOREP

s511-8/00

s529.1/S9
CTô. NAÍURE'À JIJRIOICÀ

EMPRESÁRlo {lND IVIDUAL)

ÍIFO OE EEÍÂAÉIEC§IENÍO

MATRIZ

ESTABÉLECIMÉNÍO FIXO

INÍERNET
EM LOCAL F lxo FORA OÉ LOJA

08111/2016

SIMPLES NACIONAL

692.108.374-87

IVANILTO DA COSTAVIEIRA

2A102nO18
DE ITAPORANCA.2' CLASC. E.

28m8/2017 0a:60i48

20170828085048§125
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a)Rua 13 de Maio, '148

ITAPORANGA-PB-CEP.
cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) §99907-7043 / 993957070 / 98 468

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotma m
IVANILTO DA COSTA VIEIRA

Delmaq Papelaría
CNPJ : 25.4 65.390/Ouut-ül

lnsc. Est, 16.282.843-8
Rua 13 de Maio, 1il8 - Centro
Itaporanga-PB CEP 58.780-000

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

A empresa MNILTO DA COSTA VIEIRA - ME, inscrita no CNPJ son o no 26.465.390/0001-69,
sediada à Rua 13 de Maio, 148 - Centro - ITAPORANGA,/PB, como representante devidamente
constituído do Sr. IYANILTO DA COSTA VIEIRA porlador (a) da Carteira de Identidade n" 1.487.317
SSP/PB e do CPF n"692.108.374-87, doravante denominado DELMAQ, para f,rns do disposto no item
7.5.1. do Edital da Tomada De Preços No 0000512017, declar4 sob as penas da lei, em especial o ul.299
do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada De Preços N" 00005/2017 foi elaborâda de

maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro paÍicipante potencial ou de

fato da Tomada De Preços N" 00005/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para paÍicipar da Tomada De Preços N"
0000512017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Tomada De Preços N'00005/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada De Preços No 00005 12017 qranÍo a participar ou não

da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada De Preços N' 00005/201 7 não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
paÍicipante potencial ou de fato da Tomada De Preços N" 00005/2017 antes da adjudicação do

.o

PREGOE lRO DÀ
CÀlÀRÀ MUNIcIPÀI DE MAMANGUÀPE / PB
RXE.: TOMADÀ DE PREçOS No 00005/2017
ÀBERTURÀ: 20/7r/2077 ÀS 11h00Ein

dobjeto da reierida licita

Il,aniíto ú C.

DELMAQ PAP A
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) ('gggOZ-ZO+3 / 993957070 / 987221468
\J

,ll a
tTr

DECLARAÇÀO DE ELABORAÇÃO TNOPPENDENTE DA
PROPOSTA

I



o
Rua í3 de Maio, 1

ITAPORANGA-PB-CEP. 7

cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) ogggOZ-ZO+S I 993957070 / 9
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotm

IVANILTO DA COSTA VIEIRA

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada De Pregos No 00005/2017
não foi, no todo ou em paÍte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante

da Câmara Municipal de Mamanguape antes da abeÍura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para fi rmá-la.

)

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL' delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmelra@hotmail.com

Fone: (083) §99907-7043 / 993957070 I 987221468

))7

du'\

ITÀPORANGA 20 de Novembro de 2017.

,.)I

CNPJ:

Insc. Est, 16.282.843-8
Rua 13 Ce Maic, 1rl8 - Centro
ItaBoranga"PB CEP 58.780-fi 0C

lvanilto da Costa Vieirâ
Tel.: (83) 99907'70â3/9939s-7070

98722-t468
Emailr ivaniltopalmeira@hotniail.com
Enrail: delnaqpapelariaôamail.com

Froprietári+ - Delmaq M
w\

(

ü



CNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083)
delmaqpapelaria@gmai

PREGOEIRO DÀ
CÂMARÀ' MT,NICIPÀL DE MÀMANGUÀPE / PB
REF.: TOIiÍÀDÀ DE PREÇOS N' 00005/2017
ABERTURÀ: 20/L7/2077 ÀS 11h00Ein

Delmaq Papelaria
CNPJ: 26.465.390/Ouui-ü,

lnsc. Est. 16.282.843-8
Rua 13 de Maio, 1tl8 - Centro
Itaporanga-PB CEP 58.780-000

DECLARAÇÃO OP REGULARIDADE PARA HABILITAÇÃO
PREVISTO NO ART. 4O, INCISO VII, DA LEI IO.52OIO2.

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4', Inciso VII, da Lei
10.520102, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo

instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

ITAPORANGA 20 de Novembro de 2017.

lvanllto da Costa Vieira
Tel.: (83) 99907'7043/99395'7070

98722-1468
Email: ivaniltopalmeira@hotniail.com
tnrai!: deln:qpapelariaôomail'com

P;opriatá'i', - Delmaq

)

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) §gggOZ-ZOa3 I g 93957070 I 987221468

\E '(
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a
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IVANILTO DA COSTA
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB --

CtC: 692 .7OA 37 4-87' .
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delmaqpapelaria@gmai

PREGOEIRO DA
cÂIiÍARÀ MuNrcrpÀr DE MÀMANcuÀpE/ pB
REF.: IOMADÀ DE PREÇOS N" 00005/2017
ÀBERTURA: 20/17/2Or7 ÀS 11h00nin

FOTOS DA EMPRESA

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

Figura I Interior da f,mpresa

Figurâ 2 Interior ds Empresâ h'onitíndtC.Wru
cPF.Ês:.1ü8.374-87

Iolr (t3) 099Íi"?0i"tii9l§5.?070

Delmao Panelaria
cN PJ : 26.4d5,390/0001-u9

lnsc" Est, 16.282.843-8
Rua t3 de Maic, X,48 - Centro
Itaporar,ga"PE CEP 58.780400

-/

Figura 3 Interior dâ Empresa - Maquinas

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) §gg90z-zo+3 I g93957070 / 987221468
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Rua 13 de Maio,

IVANILTO DA COSTA

â
CNPJ 26.465.390/000í -69 - Fone: (083)
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Figura í Fachada da Empresa

Figura 5llaquinas da Empresa

Rua 13 de Maio, 148

CNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) §9ggOZ-ZO+3 / 993957070 / 98
delmaqpapelaria@gmail,com / ivaniltopalmeira@hotma

IVANILTO DA COSTA VIEIRA

Figura 6 Nláquinas da [impresa

Figura 7 lnterior da Empresa - Mercadorias

ITAPORANGA 20 de Novembro de 2017.

Delmao PaPe!aria
CNPJ : 26.465.390/ouur'ür

lnsc" Est, 16.282.843'8
Rua 13 de Malo, 1tl8' Centrcr

Itaporanga*B CEP 58.760400 IV

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) íDgggoz-zo+g / 993957070 I 987221468
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.to'17 https://autdigital,azevedobastos.not.br,homê/comprovanter/3992605.l7i i 29Z70SO0

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESÍADO DA PARAÍBA

CARTôRIO AZEVÊDO BÂSTOS
FUNDADO ETT 1E8E

PRIi'EIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIiIEI{TO E ÓBÍTOS E PRIVAÍIVO DE CASÂMENTOS
JOÁO PESSOA

, INTERDIÇÔES E TUTELAS

ô

Av, Epitácio Pe6soa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joào Pessoa PB
T€1.: (83) 3244-#04 / Fax: (83) 3244-5484

httpr^rr\M,.azevedobastos. not.br
E-mall: cartorio@azevedobasto§.not,br

DECLARAçÃO DE SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO D|GITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Csvabantl OÍicial do PÍimelm Regish! Civllde Nascimentos e Óblt6 e Pívatlvo de Cassmentos, lnteÍdições ê
Tutelas com atÍibuigão d€ auteotic€r e reconhecú firmas da Comaí6 de João Pessoa Capital do Eslado da Paraíba, em ürtude de Lêi, elc...

DECLARÂ pâÍa os devidos fins de direito que, o doqjmento em anexo idenüfic€do individualmente em câda C igo de Aúenticaçáo Digltatl ou na
refeÍida sequêncis. íoi autenticôdos de aoordo com as Legislaçôes e nomas vigentes'.

OECLARO âinda que, para gaIanür tãn6pârânciá 6 s€gurança jurÍdlca d6 lodos os atos ofiundos dos respêctivos sêrviços de NotâÀ ê Ragistros do
Estado r-18 paraiba, a Cqnegedoria Garal ,le Jr"rsriça ecííor.r o Provirnentn CG,]PB No Q0.1/r-Q1r', detarmin'hde a ihÊer!ãa de r,!m cariigo em todor os
atos notoriais e rcgistrais, assim, cada S€lo Digital do Fiscalização Exbajudicial corltém um código único (por exemplo: Selo Dlgital: AAüBI*
XíX2) 6 dessâ forrBa, cada autenticaÉo procassada pela nossa Serveflth pods ser confirmada o vorifcada tantaS vêzês quanto íor necessário
ãkávés do site do Tribunal de Justiçâ do Estâdo da ParaÍba, endereço htlpJ/conegedoria.tjpb-lu§-br/selodigitau

A autenücaçáo digilel do documento faz prova de que, na data ê hora em que ela Íoi realizada, a emprcsa MNILTO DA COSTA VIEIRA . ÍtlE tinha
posse de um documênto com as mesmas caracterisücas gue foram reproduzidas na cópia autênticada, §endo da empresa IVANILTO DA COSTA
VIEIRÂ - irE I responsabilidade, únicB e exclusiva, pela idoneidade do dosjmento Epresêntado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÁO Íoi emitida em 1gn1nll7 12t20:07 Íhorô local) aravés do sistema de âúenlicação digitsl do Cârtório Azevêdo Bastos, dê
acordo com o Art. 1o, '10o e seus §§ 1" e 2ó da MP 2200/2001, como tambêm, o documento êletrônico autenticado contendo o CertiÍcado Digital do
titular do CadóÍio Azevêdo Bãstos, podeÍá ser solicilado diretamente a êmpresa IVANILTO DA COSÍA VIEIRA . irE ou âo CârtóÍio pelo endereço
de e-mail auterücâ@azevedobãstos.not.br

P8ra inforÍnaçôe€ mals detalhadas de6te ato, acsssê o 6ite httpsJ/autdltital.azevodobastos.nol.br e InÍorme o CôdÍgo de Consults desla

códlgo do Consulta dslta Dsclaraçáo; 745328

A consuha desta DodãráÉo estará disponívêl6m nosso sit€ atô 26/05120í8 íí i58:28 (horô locâl).

rc&lgo de Auteíllcsção Digital: 7399260517112927050Gí

'Legfslaçórs Vlgrnteli Lei Federal no 8.935/94, LBi Fede.El no 10.406/2002, Mêdidã ProüEôria no 2200nú1, Lei Federal n' 13.105i2015, Lei
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CARÍÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FTJNDÀDO EM 1888

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairo dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Far (83) 3244-5484

http://www.azevedobaslos.not.br
E-mall: carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTíCAÇÃO DIGITAL

u2

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÔBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, TNTERDIçÕÉS E TUTELAS DA COMARCA PE
JOÃO PESSOA

O Bel. Válber Azevêdo de l\,4iranda Cavahanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos € Óbito§ e Privalivo de Casamentos, lnterdiçõês e

Tutelas com atíbuÍção de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude dê Lei, etc...

DECLARA pâra os devidos Ílns de djreito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autetllicaçào Digital' os na

reíerida sequência, íoi autenticados de âcordo com as Legislações e normas vigenles3'

DECLARO ainda quê, pâra garaniir transpârência e sêgurança jurídica delodos o§ atos oriundos do§ respêctivo§ serviços dê Notas e Registro§ do

àsia,:à Aa paraiOa, atune{erJoria GeraÍ'de Justiça edi{ou r:-Provirrrento CGiÊ8 iio 003i2014, rietenrrinanÚo a inseÍção de uÍr uddigo enr iotir)s oB

ãG ""ú"ir e registrais, aisim, cada sêlo Digidl de Fiscalizaçáo Extrajudicial. contém um codigo único (por exemplo: selo Dlgital ABc1234*

XíX2) e dessa Íorma, câda autenticaçao procõssada pela nossa Serventia pode ser confirmadá e verificada tantas veze§ quanto íor neces§árlo

"i "ri" oãiiü oá rrtunat de Justiça do Eitado da ParaÍba, endereço http://conegedoriâ.tipb.jus.briselodigita,/

A autenticaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa lvANlLTo DA cosra vlElRA ' ME tlnha

Dosse dê um documento .0, ,. ,""rJtáiJ"iÀii*i qr" ro,", repÍoduz,das na cópia autenticada, sendo da errpresa IVANILTo DA coSTA

üiE iÂ:üE ;;;;;."u ü"0", ,tni". 
" "rclusiva, 

pela idàneidade do documento apresêntêdo â e§te cârtório

Estâ DECLARAÇAO foi emitida em 28/08/2017 09t54:16 (hora local) aúaves do sistema de aulenticaçáo digital do cartório Azevêdo Bêstos' de

acordo com o Art, 1', 10. e seus ss r'" ã" a" frfíZZoolZti01, como támbém, o documento eletrônico âutenticãdo contendo o Cenificado Digitaldo

titular do Cartório Azevêdo Bastos, podêrá ser solicitado diretamênte â êmpresa lvANtLTo DA coSTA VIEIRA . ME oU ao câdório pelo endereço

de ê-mail âutentica@azevedobastos.not.br

Para lnÍormações mals detalhadas deste ato, acesse o sile httEsj/autdlqital.azevedoba§tos not br e inÍorme o cÓdigo de consulta dôsla

Declaraçáo.

código dê consulta desta Declaração: 781931

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2110712018 12i14t31 (hora local)'

,CódloodeAutenticaçãoDIgital:73992107171239200114.1a7.3992107,r^23s200114.8

"üi3rl;,il"ü;ilü:ii'"-#:f::i:ii1,,#.,r-.1'r",i"Tfjt'J,'lf*ffi;; 
""u'u 

'a 
n'22oat2oot' Lê Fedeíar-" '3105/2015' Lei

Es{áúuBin'ô.i2 Íi2ÚÚô, Lei ÉstaouaÍ n'

o Íeferido é verdade, dou íé.

CHAVE DIGÍTAL
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ANALIÉE MON§

/f,rlTo DÁ co§TA vtÊti^ . ME
Á 10 DE MÂ10, 118 - CENÍRo - CEp : 6st60^000
ITÀPOIIAiIGA 

' 
Pg

CNPJ:2ê.(0ô.500/00014e l.E:182r2t138
Loc.l dâ Rre ltltor JUI{FA COMEBÇIAL Olla do RaelttÍoi 01/11/2016
Pôílodo M0vlminlo' NOVEMBROt20Iô r DEZFMBRO/2010

lNDrc nÀúo ÊAÉstvo

INolcÊ DE vÀRlÁÇÁo Dos REcuF6os FRÔpRlos

P.lrlmônlo Llqudí

00{8

N" do R.gltlmi 251019281?E
FOLHA; 0001

39.t03.3€
IVRF IVRP .

trrlrlmónlo Llquld$ AhlErlor 0,00

700,8,t

lt)

0,00000

o,0tr54

lNDtcE oE DÉBrÍü

Pr.alvo clrcularrlo+ Paíilvo nào Clrclrhoto
ID rt)
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lnp

lNolcE nF cAPlral DE ÍERcElnos
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., ILTO DA CO9TA VIEIRA. MÉ

ANÁLI§E OEMON é"\
'§ rr, ll4 '-)
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í3 DÉ MÀlo. ,,{8. C€NÍRo - cEp : 6n780-000
ITÁPOFÂNGA/ P8
cl{PJ 26,dê6.3go/ü00 t.sI t.E.t 162A2A13A
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RENÍABILIDADE DO ATIVO

LucÍoíPÍdüllo do Éiirclclo 4.28316

Jo.t$.t,r0

0048

llo do Regl6lro: 2610íUB Í28
FOLItA . Ot 03

MO: 0,19t71

0,10t6ô

'10,0í837

,|,248{3

5r,ollzo

0,00{00

IiIAROEM OPERACIONÂL

MO
IuoÍo/Prqúlro Op6riclonrl

R*ãllà.
_- - ._--_ .ru1r6

2r.t64,20

RENTABTLT0ADE oo pÂTRr ôNto LleulDo
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Prlrlmônlo Llqülilo

lNDtcE DE solvÊNctA aEnAL

All!6
tsG

Í§rllqo Clrcültntê + Ptrrlvo nào ollr0hnlt

INDIOE ÔE 6 úE ti

lNorÇE oE cnÍ\u DE lmoBlLlzAQÁo

^tlvo 
hoblll'ido

t0t
tGt

Petrlmánlo Llquldo

.. (\j "-

lvorriíto íd C. l,ieirít
cpF.692.t08.17{-87

lel: l8!l 09$0Í'10(319!$in0l0

,t26.330.00

39.2ô3,38 RPL :
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MO

RFL
ll
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IPD 0.08331IPÍ.)

IPÉ 0,11666IPEIPE

lõ,301,í |

t!.084.20

tt,0t3,09

3!.0ôa,m

lNorcF oE pARTlclPAÇÃo oo Dl§PoNlvEL

0lsPonlv!l

iNDrcE oÉ pARÍlclPAÇÂo DoB EaroQUes

Êtloqq€

[NDrcÉ 0E PÂRrlclPAÇÂo Do ÂTlvo clRÔulÁt'lÍE

30.904.20

IPAC - 1.0q000lPAc "
Allvo Ckolllinle

INotcÊ oE pARTlclPAçÂo DÉ oREDoRES

0,00

IPC 0,00000
3g.eoa,2otPc tPc

ILTO LIÂ COSTA VIEIRÁ. ME
13 DE lrtAlo. 110 - cEtíTRo . cEP: 58780"000

,vNE

ll5
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(-
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fl
IIAPORANGA / PB
cNPJi 26.485.!90/0001-80

DEIâ do R6glsl.o:0Íi 11/2018

0048

l.E.: r 62828,í38

Locsl dD R6gltlro: JUNIA COMERCIAL
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t0

67,02329
ILG .

lNDtcÊ DÊ LloutoEz coRRENÍE
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700,81
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ÂNILÍO DÀ COSTÂ VIEIRA . ME

R 13 OE ÍttÂlo , Í{6. CENTRo ' cEP : §878tr000

162828438
Oatâ do R8glstro: 01/'l 1/2016

â DÉZEÀ|BRO/20í 6

No do Rosktra: 2510í32&q
FOLtiA : 0004

!c[

,4

tlJITi§r,*'c RG : ete,?t

c.R.c. :PB0o4S{1OI

2

4
5
6
"t

B

'10

80,01 a 90'00

ro.ot à so,oo

80,01 a 70,00

50,01 â 60,00

40,01 a 50,00

3§,01 a 40,00
30.0í a 45,00

25,0í â 30,00

2O,o't a ZS,oo

0 2§

0,00 s 9,99

10,00 a 16'99

17,00 a 20,99

21,00 a 2{'89
25,00 a 34,99

35,00 a 14,99

45,@ a 54,99

55,00 e 69,9s

?0,00 É 80'00
Mals do 00,00

Nê

0,30 e 0,4S

0,§0 â 0,59

0,60 ã 0,69

0,70 s 0,89

0,90 â 1ps
1,10 . 1,29

1,30 a 1,4S

1i50 â 1,79

1,80 â 2,00
dB 2,00

â

0,40 ã 0,69

0,80 a 0,79

o,ao a 0,99

1,00â t,19

1,20 ã 1 ,39

1,40 a 1,69

1i60 â 1,79

1.80 a í,gg
2,00 e 2,m

,39

i,lai I d6 2,20

0,00 á 1,09

2,00 r 3,89

4,00 a 5,9s

6.@ a 7,99

8,00 s gB9

10,00 a 11,9S

12,00 â 13,99

14,00 { 15,90

16,00 â m,00
Mel3 ds 20,00 mEed proSââlficas§ açáocnacdtérlo Pâbrá8PetroItãl,dmcooecotdDe

\t/

ITAFORANEA / PB
t.E.:

CNPJ: 2e.406.190/0001€9

-Eõãtó eo'Úo

EMPRESARIO
c.P.F. :692.í08'374.87

R.6. :1.487.317
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hflpsJ/autdigilal,azevedobâstos,not,br,/home/comprovanter3990708171701550984

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA. PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE GASAMENTOS, INTERDIçÕÉS E ÍUTELAS DA CO
JOAO PESSOA

Ay Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pes§oa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedoba§to§.not.br

E-mail; cartoío@azêvedobastos,not br

CHÀVE DIGITAL

O Bel, Válber Azevêdo de Miranda cavahanti, oÍici8l do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privaiivo de casamêntos' lnterdiÇóes 6

Tutelãs com akibuiÉo ou 
"rtun1.r, " 

r"àã],t'""ãliÃái a, cor"rote João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc. .

DECLARA oara os devidos Íins de direito que, o documento em anexo idenüficado individualmente em cáda codigo de Autettticação Digilal'?tt Í\a

;-ftr;ã;;í;il;;"l auiunii"auos a" a*ido com as Legislaçóes e noÍnas v:senlesi'

DECLARQaindaque,párâgárantirtrânsparênciaesegurançajuídicadetodososatosoriundosdosrêspêCtivosseryiçosdeNotaseReqistÍosdo
Êsraúo <ia Êaraíba, a conegeuoriu oe,,l'a"ir"G;,i#;;;;;;rã"u ccea il;oosizoia, ,iuiruni,rando a iÍ16eÍção de Úír cÚúillo énr todos os

aros notodais e registrais, "."i., ""0" 
ôuiã óiü,iíai"'illãr""ê" Éiàirãi.i"t 

"onte. 
rrn código único (por exemplo: seto Disitat: a8c12345-

xíx2) e dessâ forma, cada aut"nti"açaãp-rÃãsJai" puiu nor". s".runria pooJ1", 
"o.rnrmãoJ 

e vcrincáaa tanlas vezes q'ranto íor necessárlo

âlfflJd; .iÜ#i;ilr;i;" i;;rtia#Hiroãáu É",ãiu", u"uereço hup.//cor Íesedor ia.rjpb.jus.br/serodisital/

AautenticaçáodigitaldodocumentoÍazplovadeque,nadataehola:T-.c:-e.:.1?Íoirealizada,aemprêsa[vANlLToDAcosTAvlElRA.MEtinha
oosse de um documento com as m""n'ás 

"ara"t"iísti"as 
que foram 

'"ptoO"iaá" 
ni 

"opiu 
iutenriüda' senoo da empresa IVANILTo DA CosTA

fiÊiil: ü'j ;;;;;;;"riiüra" '"i* ã 
"ãu"l'ã' 

pài" loà"'0"0" do documento apÍesentêdo â estê carrório

Esta DECLARAÇÁO Íoi êmitida êm 2atÍl8l2§17 09145:37 (hora locâl) atrsvés do sistema de autenticaÇáo digital do cartório Azêvêdo Bastos' de

acordo com o Aí. 1o. 10" e seus ss f l;ãü iUÉ;àài,õr,jõi, corno támfem, o io",,"'t"l"ttO"i"" 
"'tenticãdo-contendo 

o Ceíiflcado Disital do

titulsr do carróío Azevedo Bastos, poaãia ã iotcitado diretamente 
" ".pru",-úiüiiiõ 

óÁ-ioira vrernn ' mE ou ao cêrtório pelo endereço

de e-mail autentica@azevedobastos'not bl

Para iníormaçóes mals detalhadas deste ato, acesse o site htt0si//autdiqital.azêvedoba§tos.not.br e Iníorme o Çódigo de consulla desla

Declaraçáo,

côdigo dê consulta de§ta Declaraçáo: 793083

A consulta desta DêdaraÉo estará disponívêlem nosso site até 07/08/20í8 í7:09:41 (hora local)'

,códrso de Autenricaçãg ?rgirilj 1l?:0"7:lllJ,rrl3,t93li;1,""Í31T:l3ilJJí',J',"',,td:apraovisória n" 22oot2oo1. Lêi Tederar no 13 r05i20r5' Let

ilerlislacões visentes: Lei t"o"'", 
T" 

.,"d].,",'j,';,ãi '#rr,r""" ce j *" üüJizü Ír.
Estãü,ralif 6.72 íi2006, LBi EEtaduai r

o referido é verdade, dou fé'

:i.:"::êl-Ji* -.,-- *,, *-., ffi $|

iw;m;;,ik

5cd I dcb26e0cg46 594c34b6c0c3dd56bB023c2ea4d7364b2 e3 5e0e3bd0B ca03bb6b3 dI 096863b44e6í2d 9fe6bc05b75 5548cd 4í0I 5dccgd734 7 df400 5b 09700 d630dee 36576Bb6eB0
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Certidão de Regularidade proÍissional
Página
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CPLg
CONSELHO REGI OI{AL DE COI{TABI LI DADE . PARAíBA

GERTTDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REG|ONAL DE CONTABTUDADE - PARA|BA certifice que o(a)proftssional identiÍicâdqa) ft, prssente documento enconià-sã em situação regular.

1^r*:1"--q!lltplo náo quita nem inv€tida quaisquer débitos ou infraçóês qu€po$enormêntê, vênham a ser apurados pdo CRCPB contra o reÍerido registro.

A falsificaçáo deste documenro constitui-se êm cÍime previsto no código penar
Brasileiro, sujeitando o aúor à respediva ação penal.

Emissão: JoÃo PESSOA, 06.11.2017 a§ 19:35:04
VáÍido até: A4.02.2018.
Código de Controle: 160982.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

IDENTIFI cAçÂo Do REGTSTRO
NOME...........
REGISTRO-,.
CATEGORIA.
cPF... .. ..... .

: REGIIIALDO DOMA DE ALEXANDRTA
: PB{0431Í/O-7
: CONTADOR
630.920.934-53

http ://www3. cfc. org. brlscripts/sql_consultav03pB. dlylogin 06n1/2017
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ÇOM A SEG

4 t6

DATA EMISSÂO
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lmail:lyani
Email:

NAN Á\s

cÔD. ATtvloAoE

vrsTo

(
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987t2-1,{68 o h
o

m4il,com
- Oelmâq

DE L|CENçA PARA LOCALTZAçÃO e rUrCtONAiilEHtO

c.N.P.J. / C.P.r.
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^TÉ.i 
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO ER,ASIL
ESTADO DA PÂRAÍBA

CARTóRIO AZÉVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRlirElRo REGlsrRo clvll DE NASCIMENTo E óBtros E PRMATMo DE cAsAMENTos, INTERDtçôES E TUTELAS DA
JoÁo pEssoA

Av. Epítácio Pessoa, 1'145 Baino dos Esrado§ 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cávalcanli, OÍlcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuição de au{enticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capitâl do Estado da paraíba, em virtude de Lei, etÇ...

DECLARA para os devidos Íins dê direito que, o documento ern anexo identiÍicado individualmente em cada codigo de Autenticaçâo Digitat. oú na
reÍerida sequência, Íoi autenticâdos de acordo com as Legislaçóes e nonnas vjgentes3.

DECLARO ainda que, pâra garantir transparÊncia e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respec-tivos serviços de Notas ê RÊgistros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de JustiÉ editou o Provimento CGJPB No 003/20í4, determinando a inserçãó de um código om"todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Sêlo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudicial contém um código único (por exempto: Selo Dlgii;l: ABC1Z345-
XrX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmadã e veriíicada tantas vezes ouanto Íor necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://conegedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticaçâo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi reâlizada, a empresa IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo dâ empresa IVANILTO DA COSTA
VIEIRÂ . ME a responsabilidâde, única e exclusiva, pela idoneidade do documento aprêsentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇAO foi emitida em o2l1ol2[17 íO:5413E (hora local) através do sistema de aulenticaÇáo digilal do Csrtório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1', 10' e seus §§ 1" e 2a d,a MP 22OO|2OO1, como tâmbêm, o documento eletrônico autenticãdo contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Aaevêdo Bastos, podêrá ser solicitado diretâmente a emprêsa IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME ou ao Cartório poio enáereço
de e-mail autentica@êzevedobastos.not.br

Para informaÇóes mais detalhadas deste ato, acesse o site htt0§://autdiaital.azevedobastos,not.br e inÍorme o Código de Consu/ta d6sÍa
DeclaôÇão,

Código de Consulta desta Declaração; 82692'1

A consuha desta Declárãçáo êstá.á dispon ível em nosso sitê âté O2l'10/20'18 í 0:í 5:01 (ho.a locâl).

!Código de Autenticação Digital: 73990210170957350619-1
'Legislôções Vigentes: Lei Federal n" 8.935i94, Lei Federal no 10.406/2002, N,ledida Provisória no 2200i2001, Lei Federal no 13.105/2015, Lêi
Estadual no 8.721i2008, Lei Estadual n" 10.13212013 e PÍovimento CGJ N" 003/2014.

O reÍerido é verdadê. dou fé.

CHAVE DIGIÍAL
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REPÚBLICA FEDERÂTMA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBÂ

CARIÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrRo crvrl DE NAS.TMÊHro e oeros iHIo'á?lrSTJlT.o*r*ro,
JoÃo pEssoA , INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCÀ DE

22I

Av. Êpitácio Pessoa, 1'145 Baino dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-s404 / Fãx: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.hot.br
E-mail i ca.to.io@azevedobastos.not,br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

o Bel' Válbêr Azevêdo de l,4iranda cávalcanti, oÍlcial do Primeiro RegisÍro Civil de Nascimentos e óbitos e privâtivo de casamentos, lnterdiçóes e
Tutêlâs com atribuição de autenticar e Íeconhecer firmas da Comarca-de João Pessoa Capital do Estado da paraíba, ;m virtude dê Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em ânexo identificado individualmente em cada código de Autetlicação Digitalt ou na
referida sequência, foi aulenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentês3_

DECLARO aindã que, para garêntir transparência e segurança jurídica de todos os átos oriundos dos rêspectivos serviços dê Notas e Registros do
Fstad! Íla Paraíb?. a Corregeíloria Ger?l r.!e ,lusliça editoL' n pravimênlo CG..!PE No (|r!3/2014. dê,rer.,inai'.io a iiseiçaà te ,r* çó,iigo enircdos os
atos notoriais e regastrai§, a§sim, cada Selo Digital de Fiscalização Exkajudicial contém um código único lpor exemftJ: Seto Digiíat: ABcizi4i
XJXZ) e.dessa Íorma, cada autehticação processada pela nosja Servehtia pode ser confinnadj e veriÍicàda tantas vezes quaÀto íor necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço httpi//corregedoría.tjpbjus.br/selo-digitali

A autenlicação digitâldo documênto faz prova de que, na data e hora em que ela foi reatizada, a empresa ÍVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME tinha
Posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzida§ na cópia autenticada, §endo da empresa MNILTO DA COSTA
VIEIRA ' ME a rêsponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esla DECLARAÇÃo foi emitida em 1911012017 í2118:í0 (horâ locãl) atraves do sistema de autenticaÇão disltal do cartório Azevêdo Bastos, de
acordo.com o Ad. 10, 10" e seus §§ 1§ ê 2! da NIP 2200/200'1, como tambêm, o documento eletrônico aútenticãdo contendo o Certificâdo Digitai do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dirêtamente a empresa lvANlLTo DA COSTA VIEIRA - ME ou ao Cartório pelo en-dereqo
de e-mail âutêntica@azêvedobastos-not.br

Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site httos://autdioital.azevedobastos.not.br e inÍorme o Código do Consu/ta desta

Código dê Consulta desta DeclaraÉo; 8269'19

A consulta desta Dedamção estará disponível êm nosso site âté 02/í0i20íB 10115:0,1 (hora local).

rCódigo de Autenticação Digital: 739902í0170957350737-1
?Legislaçôes Vigenles: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n' 1A,40612A02, Medida Provisória no 22AOI2OO1, Lei Federal no 13.í05/2015. Lei
Estadr"l no I7)1t2AQ8_ I ei Fstadr-'zl no 10-1112/2013 r Pravimento CG.l N, OQ.?/201r'

O reÍe.ido é vetdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734Íd94Í057Í2d69fe6bco5b143ac0d'14bc72932620b18eb9915aa698d4665a08a672aa71d25c59248cd195b614594c34e0c9dc79ôcb21d5
e806768bd1 Í1 98e002265fd430c5c4 1 c7Í3820d 1
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ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ

CÂldAxÀ MuNICIPÀL DE MÀMàNGUÀPE
CoMIssÃo PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÂo

CERTIFICADO DE INSCRIçã,O DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIçOS
RO DE NSCRTçÃO

24238856000168
LIDIANE DA SILVA ANDRADE

LOGRADOURO

RUA FREDERICO CHOPIN Nút4ERo
267

CEP

58020120
BAIRRO

ROGER
MUNICIPIO
JOAO PÊSSOA PB

tNSCRtÇÁO ESTADUAL

16.267.393.0

CO I\,1PLE I/ E NTO

OsJEÍIVO
PAPELARIA

E1

16.'t't.2017
VAL DADE

60 (sessenta dias

\1
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Prêsidente da Comissão
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ApÍoEdo pela lnstrução NoÍmãtilã RFB no 1-634, de 06 de maio de 20Í6
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REPÚBLEA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACÍ3NAL DA PESSOA JURíDrcA

NÚMERO DE NSCRçÀO
24138-856m00í -68
irÂTRlz

@TIPROVAIiITE T'E ITt§iCRqÃO E DE SITIIÀçÃO
CÂI}ASTRAL

DÀTÂ DE AAERfURÀ

2An2ng16

N'IT'E EMPRESÁRIÂf

LtÍrAtG DA STLVA At{nAÍE 059425564ní

ÍÍruto Do EsrÀa6-Ec ENÍo(No E DE FÂNrÀsrA)

ANT RAO€ lrÍ?lLEtG

cóotco E DÉscREÂo DA Àr\rDÁDE Ecorôar|cÂ pRrcEAL

47.6{-lHl3 - Comércio yereiista de a.tigos de papêlaÍb

c E oEscRçÃo oÀs ÀTNoADES Ec

14.í3-,1-{13 - Facçâo de roupas profrssionairs
rt7,44'G99 - Comércio varejistâ de mãteÍiab de construÉo em geÍal
95.1í-t-00 - tuparâçáo ê mãnutençáo de computadores e de equipamentos pêÍitéÍicos
,|7.4í- x) - Comérci,o yaÍêjista dê tintas ê matêriais paÍa pintuía
47.59-Hrí - Comércio vargjista de aÉigos de tapeFria, cortina§ e persiaoas
!t3-30-4-99 - Outras obras de ãcabamento da construçáo
47.63-6-112 - Comércio varêiÉta de artigos esportivos
47.4+l)-01 - Comércio yaÍejistâ de feÍragens e Íê.ram eotes
if.42-3-00 - Com érci,o vaÍeiista de ítatêrid elétÍico
38.32-7-00 - RêcupêrâCáô dê matêriâb plásticos
it7.!Ít-9,00 - Comércio yarejista especiatizado de eletrodomésticos e equiPamêntos de áudlo e Yireo
43.22-3-02 - lnstahção ê manutênção de sLstemas centrais de a. condicionado, de Yêntihção ê reÍÍigê.ação
i17.89-o'lr5 - Comórcio vaÍejista de produtos sanea,ltês domissaniÉrios
47.89-(Hl7 - Comércio varejista de equipam êntos para escritório
,í75í-2-{ri - Comércio varejista espêcblÊado de equipamêntos e suprimentos de iÍtormática

cÔolco E DE§GRIçÁO oA NqTUREA JURbICA

2í3-5 - Ei'n pÍêsárlo {tndtviduau

LOGRADOT,lRO

R FREIHICO C}IOHN
NÚi,IERo

267
COMPLEMENTO

CEP

58-020-120
BARROlDTSIRITO

ROGER

MU{EiPo
JOAO P6SOA PB

êIDREçO AEÍRôNEO
lidi_kitty@hotm ail.com

TEEFONÊ
(8s) s869-3ss8

ENTE F@ERAIVO RESP@{S{VEL {ffR)

stÍuaçÃo cAoasrRÀL
ATÍVA

DAIÀ OÂ SMJAçÁO CAOÁ§.rRAL

2$O2j2O16

Morvo DE sÍruAçÀo cADêsrR[

SITUÀÇ,ô ÉSPECAL OÀTA DA SÍTUAÇÁ,O ESPECiAL

1t2

Comprovante de lnscrição e de Situaçao gadast?t

Confra os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se hou\rsr qualquer dir,ergência, pnviderrcie iunto à
RFB a sua atualizaÇão cadastral.
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TJ|IMSTÉR|O DA FAzENDA
SêcÍetaria da Receita Fedeíal do Bradl
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERflDÃO NEGATIVA DE IÉBITOS RE-ANVGS A(\S TRBT'TOS FEDERAIS E À IÍVIDA ANVA DA
UNIÃO

Nome: LIDIANE DA SILVA ANDRADE 0594i15564i11
CNPJ: 24.238.84i6/0ülí 68

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nlacional cobrar e inscrewr quaisquer dÍüdas de responsatilidade do
sujeito passi\o acima idêntmcado que üerem a ser apurâdas, é certifcado que não coÍlstâm
pendências êm seu nome, relati\as a oéditos trihnários administradc pela SecÍetaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dfirda Ati\ê da União junto à Procuradori+Geral da Fazenda
|,lacional (PGFN).

Esta certidão é wlida para o etabdecimento matdz e suas filiais e, no caso de ente êderatiro, para
todos os órgáos e fundos puilicos da administraçâo direta a de ünculados. Referese à situação do
sujeito passirc no âmbito da RFB e da PGFN e abrârEe inclusirc as contribuições sociais pÍeüst6
nas alíneas a a U' do paná,graÍo único do art. 1í da Lei e 8.212, de 24 de julho de 1991.

CeÍtidão emitida gnatuitamente coÍn bâsê na Poítaria Conjunta RFB/PGFN nq 1.751, de OZ1UD14.
Emitida à 13:16:29 do dia 24t0712o17 <hora e data de Brasíli*.
Válida até NOil2O18.
Código de contÍole da ceÍtidÉio: 38D6.1C46.5E58,D880
Qualquer rasura ou emenda inralidaÉ este documento.

,-t

J^Á"--1 {

filfne»rx

*: U5

A aceitação desta ceÍtidão está condicionada à rerificaçfu de sua aúenticidade na lntemet, nos
endêreços <http:/fumniv.receita.hzerda.govbe ou <httpJ/r^rww.ffi.Êzenda.govbÊ.
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA q

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER 'í, rt: 126
o

o
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CODI GO: É1 12.395E,CB2F.7 4El2

Nome Empresarial:
LIDTANE DA SILVA ANDRADE 059425564iIí

Endereço:
FREDERICO CHOPII{

Bairro: Município:
ROGER JOAO PESSOA

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:
16.267.393{ ATTVO

CERTIDAO

Número:
267

CNPJ/CPF:
24.238.856/0001 {8

Emitida no dia 171'1112017 às '15:13:23

Complemento:

CEP:
58020-120

A presente Certidáo não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Ceftidão de Débito na
página www.receita.pb.gov. br.

Cêrtidão de Débito emitida via 'lnternet'.

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relaçâo a débitos fiscais
administrativos ê inscritos em Dívida Ativa-

c
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPÂIS
vo

Número da Certidão

2017/069910

Nô de Controle de Aut€nticaÉo

497.624.403.569

IDENNFrcAçÃO DO REQUERENTE

c.N.P.J./C.P.F.

24238856000'tô8

Nome do ContÍibuinte

UDIANE DA SILVA ANDRADE 059it2556,8í

EndeÍeço

RUA FREDERICO CHOPIN

Número 
lApro/Sata leom lComOrenrento26tlll

BaiÍro

ROGER

CEP

58020í20

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

Rêssâlvâdô o dtêiio dê â Fazendâ Públicâ Municipal lançar e inscÍever quaisquer dívidâs que vierêm a ser apuÍadas, Íicâ certificâdo que, âté a
píesente dalâ. náo @nstam em nome do requêíentê acima qualificado pendências relativas às aecêitas municipais, inclusive as de nâtu.eza
taibutáÍiâ oú não, inscritas ou não no isiÍo da Dívida Ativa do Munici

IIiISCRIçÓES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 1323294

II/lOBILIÁRIAS

OBSERVAÇôES

Esta certidão é vâlida por 60 (sêssêntâ) diâs, conÍome o áítigo 134, §11 dã Lei Complêmêntar n" 53, de ã dê dêzembro de 2008 (Código Triburário
Municipal).
A âcêilaÉo dêsta certidão está mndicionada à inexistênciâ dê emendâs ou râsuÍâs, bem como à verificáção de sua âutenticidede na lntemet, no
endeíeço http://w!rw.ioaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emilida itamente em í7lí1l20'17 í5:09:05

W
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É

1t1

PREFEMJRA TIUIICIPAL DE JOÂO PESSOA

SECRETARI,À DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURAI'OTUA GERAL DO MUNIC|PIO

DaÍat 1fl'hrlo17 l,
uora: t §';§s

<. UPI
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.r.lÁ,: ,1.. !l j: :I I

Inscriçãor 24238856/0001-68
Razão Social: LIDIANE DA sILVA ANDRADE 05942556431
Nome FaÍrtasia:AN DRAD E MITTLENE

Endereço: R FREDERICo cHoPIN 267 / ROGER / loAo PESSOA / PB /
58020-120

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de nE-p de 1990, certifica que, nesta
data, a errpresa acinE identificada encontra-se em situação reqular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servÍÉ de prova contra cobmnça de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
deconentes das obrigações com o FGTS,

Validade: 07/lu20l7 a 06/72/2077

CeÉifi cação l{úmero: 2077 LL07O34A74803O6249

Infonmção obtida em Ll 17/2017, às 16:36:09.

A utilização deste Certificado paÉ os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: LIDIÀÀtrE DA SIIVA ANDRADE 05942556431
(MÀTRI z E FILIAIS) CNP.f : 24.238.856/0001--68

Certidão n": 14028877 4 / 20I'l
Expedição : l7 / L1-/ 2Ol7 , às 15 : 17 : 06
Validade: a5/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que r,rDrÀNE DÀ srLvÀ ÀNDRÀDE 05942555431
(uÀTRrZ E FII,IÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

24.23A.856/OOOL-58, NÃo CoNSTÀ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabalhi st as .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" a2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1470/20LL do Tribunal Superior do
Trabalho. de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. t.st. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORUÀçÃO nTPORTÀICTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas congtam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .rustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia -
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UDIANE DA SILVAANDRADE

Rua Frederico Chopin, 267 - Roger João Pessoa-PB - Cep 58020-120

cNPJ: 24.238. 856/0001 -68 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 16.267.393-0

Fones: (83) 99926-6657 I 98676-6641

CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUA?E/PB

DECLARAÇÕES

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 00005t2017 ABERTURA DIA 20.I I.20t7 ÁS 1l:00HS
COMISSÃO DE LICTTAÇÃO DO MAMANGUAPE/PB

LIDIANE DA SILVA ANDRADE
24.23 8.856/0001-68

DECLARAÇAO

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art- 7", Inciso XXXIII, da CF - Art. 27.
lnciso V. da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no AÍt. 7' inciso
XXXIII da Constituição Federal, tei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
scu quadro de pessoal, funcioniirios menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pcrigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição dc aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação
na licitação.

Conforme exigência contida na ki 8.666/93, Art- 32, §2", o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente dala, fato impêditivo no que diz respeito à
habilitação/participação na presente licita@o, não se encontrando em concordata ou estadc
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,

ainda- não ôstar sofrendo penalidade de dcclaraÉo de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distito FederàI, aÍcando civil e criminalmente pela prcsentc

afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-sc a todas as cláusulas e condiçõcs do correspondente
instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condiçõcs nele eúpuladas.

João Pessoa- 20 de Novembro de 2017.
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LIDIANE DA SILVA ANDRADE

Rua Frederico Chopin, 267 - Roger João Pessoa-PB - Cep 58020-120

cNPJ: 24.238.856/000 I -68 INSCRIÇ ÃO ESTADUAL: I 6.267.393-0

Fones: (83) 99926-6657 I 98676-6641

Á

CÂMARA MTINICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

TERMODERENÚNCIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 0OOOst20t7 ABERTURA DtA 20.11.2017 ÁS I l:00HS
COMISSÃO DE LICMAÇÃO DO MAMANGUAPE/PB

LIDIANE DA SILVA ANDRADE
24 238 85610001-68

1.0 - TERMO DE RENUNCIA ao recurso conforme previsto no art.43, Inciso III, da
Lei 8.666193.

João Pessoa, 20 de Novembro de 2017

Proprietária
-Eêlg:+ÀqaQ.q.r,-at-al

L[r.ô$r]tIb
cxrl2{ausattt{,

F)

r{
---€x

O proponente acima qualificado declara, na forma do dispositivo no Art. 43, III, da Lei
8.666193, aceitar o resultado divulgado pela comissão, que analisou a documentação
preliminar do processo em epigrafe, efetr:ada nos termos do respectivo instrumento
convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso
previsto na legislação vigente, bem com o prazo correspondente e concordando,
portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a

ocorrência de qualquer igualdade de valores enre sua proposta e a dos demais licitantes
a após observado o disposto no Art. 3', § 2", da l-ei 8.666193, fica autorizado a

realizaçáo do sorteio para definição da respectiva classificação,não sendo necessário a

sua convocação para o corÍespondente ato público,conforme previsto no Art. 44, § 2o,

do referido diploma legal.

{
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TRIBUHÂL DE JUSTIçÀ OA PARÂIBA
TELEIUDTGIÁR'O - CETi'TRAL DE GERNDÕES

Praça João Pessoa, ín - CEP 5801$.902 - Jotu pessoa (pB)
Tebfone: (83) 321 6-1440

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCn / RECUPERAçÃO JUDtctAL E EXTRAJUDTCTAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de disúibui@o de Íeitos de falência e recupera@o
ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comaÍcas do Estado da paÍaíba, nada consta
contra:

CNPJ: 24.238.856/0001 {8
Ra7ão Social: LIDIANE DA SILVAANDRADE 0594255643í
Nome Fantasia: LIDIANE DA SILVA ANDRADE

1 . gsla certiaao Íoi êxpedida gratuitamente, aFavés da intemet, com base na RssohÉo n" 'll,?l}11, da presidêrEia do TJPB

e nâ ResoluÉo no í2í12010 do CNJ.

2. O númêro do documênto constante nesta certidão foi infoÍmado pelo proprio solicitantê. Sua autenticidade deveÍiá ser
mnferida pelo intêressado conftontando com o documênto oÍiginal (ex: CpF e RG).

Esta cêrtidão não tera validade parâ fins de insÍução de processos judiciais.

A pesquisa é restrita aos dados Íomecidos pelo solicitânte, ficando ressalvados os registÍos cadastrados de forma diversa-

A pesquisa foi realizada em todos os sistemâs procêssuais em funcionamênto-

Para confirmar a autenticidade deste documento acêssê http:r/app.tipb.jG.brrcêrtorvaaidarcêrtldao e insira o código de
validaÉo: k'fiVJ$Kír. Você podê tamÉm ler o codigo QR apÍesentado no cabeçalho.
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CeÉidão emitida às 16:58 de 0811112017.

Validade 30 dias
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T,IUNICIPAT DE §APE
"Casa de Augusto ilos Attjos"

-ru§
Atestado parê os devidos fins que a empresa LIDIANE DA
inscrita no ÇNPJ.no 24.238.856.000í/68, cumpriu com as e
materiais de expediénte reÍerente à nola Íiscal de no 26, no
nada tendo que desabone sua conduta.
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É O ORIGINAL

ÉNTÉ O ACPL
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ta9"232.67910A01-j
CÂMARA MUNICIPAL DE SAI,T

qv. Getúlio VaÍgas, no 143 - Cenir.]
40-000 - Sape-PÊ

: i2B3-21Co

Av. Gelúlio Yorgos, '143 - Centro - Fone/Fox: (83) 3283-258ó
CNPJ: O9 232 -Í,79/OOO

0 8i-2ia i/9J I
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João Pessoa, 03 de Outubro de 2017.
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cERTIDAo stMpLtFtcADA paRa rupnEsÁRto ENeUAoRADo co,.jto
MIGROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL ] iIitEI . 

. Pág!NA: OO1 / OO2
Cenificamos que as informãçôes abaixo constam dos documentos arquivâdos n;sta Junta Comeícial ê/ou de ârqutvos
eletíônicos Íêcebidos do Portaa do Empreendedor e são vigêntes na dala da sua expediÇão.

Nome Empresarial: LIDIANE DÁ SILVA ANDRADE 0594255643í
Nome dê Fantasia: ANDRADE MITILENE
Natureza Juíidica : EMPRESÁR0

Obiêto: Microempreendedor lndividual - MEI
stM

O empresário será desênquadÍado da condiçeo
de MEt a partií de _j_/_

(Lei conplementaí no 123106)

Microempresa
SIM

(Lei ComplêmentaÍ n' 12?,,06)

NúmeÍo de ldenliÍicação do Rêgistro d; CNPJ Data de AÍquivamento do Oata dê lnício I
E'Ipresas - NIRE (sedê) Ato Constitutivo de Ativi<raJe I2sao1o1a774 24.238.856r000i-68 2410212016 zilozzuÁ I

enaereço comerciat Comptêto (Logíad_ouro, M e Comptemento, eaiÍro, Írtunicipio, Uf, õipi 
- "--- ' 

,FREDERtco cHoptN,267, RocER, JoÃo pEssoA, p8,58.02Gi20 
I

Ocupações:
PÍincipal:
Secundárias

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
FAcÇÀo DE RoupAS pRoFtsstoNAts
coMERcto vAREJtsrA DE MÀTERtAls oE coNSTRUçÃo EM GERAL
REpaRAÇÀo E MANUTENçÀo DE coMpuraDoREs E DE ÉeutpÂMENTos pERtFERtcos
coMÉRCto vAREJtsrA DE TINTAS E MÂTERtAts PARA P|NTURA
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEçARIA, CORTINAS E PERSIANAS
ourRAs oBRAs DE ACABAMENTo DA coNsrRUÇÃo
cotrrÉncto v.q,np.IsrÀ DE ARTtGos ESpoRTtvos
CoMÉRCIo VAREJISTÂ oE FERRAGENS E FERRAMENTAS
comÉncto v.qRe;tsrA DE MATERTAL ELÉTRtco
REcUPERAÇÃo DE MATERTÀS púsTlcos
COUÉNCIO VINEIISTA ESPECIALIZÂDO OE ETTTNOOOIUÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E ViDEO
rNsraLAçÂo E MANUTENçÃo DE stsTEMÂs cENTRAts DE AR coNDtcloNADo, DE vENTtLAçÃo E
REFR]GERAçAO
coMERCto vaREJtsrA DE pRoDUTos SANEÂNTES DoMtssAN[ÁRtos
coMERclo VAREJtsrA DE EeutpAMENTos pÀRÂ ESCRtróRto
Comércio varêjista êspêciâlizado de equipamentos ê supdmêntos de informática

Comércio vaÍejista de artigos de papêlaria - Papeleiro; Comércio
I vareiis(a dê píodutos saneantes domissanitáÍios - Comêrciante de
' produtos de linlpeza; ComéÍcio vare.iista especializado de
equipamêntos e supÍimentos de informática - ComeÍciante de
equipamentos e supÍimentos de infoÍmática; ComéÍcio varejista de

, artigos do vestuário e acessórios - Comerciante de artigos do vestuário
I e acessórios; Comércio varejista de matêrial elétrico - ComeÍciante de
I material elétrico; Comercio varêjista dê aÍtigos de armarinho -
1 Comerciante de aÍtigos de armarinho; ComéÍcio vareiista de discos,
i cds, dvds e fitas - Comeíciante de discos, cds, dvds e Íitas; Comércio
. varejista especializado dê êletrodomésticos e equipamentos de áudio e
. vidêo - Comêíciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
i video; Comércio varejista dê ãrtigos espoÍtivos - Comerciante de artigos
espoÍtivos; Comércio vaíeiista de ÍeÍragens e ÍeÍramêntas -

, Comerciante de ferragens e fêrramentas; Comércio vareiista de
: materiais de construção em geíãl - Comerciantê dê materiais de
I cônslrução em gêral; Comércio vareiista de tinÍas e materiais para
lpintura - Comerciante de tintas e materiais para pintura: Comércio
I vareiista de artigos de tapeçaria, coÍtinas ê persianas - Comerciantê de
. aÍtigos de tapeçaria, codinas e persianas; Comércio varejista não
I especaalizado, sem predomanância de gênêros alimenlicios, dê
i míudêzâs ê quinquilharias - Comêrciantê dê miudêzâs ê quinquilhariâs;
I Comércio vaÍejista de verduras ê Írütas - Verdurêiro; Comércio varêjista
i de equipamentos para escdtóÍio - ComeÍciante de equipamentos para
escritório

Capital: R$ 5.000,00

(crNCo MrL REÂrS)

@

Sistema NacioDal de RegistÍo de Empresas Mêrcantis - SINREM
SECRET- DÊ ESTADO DE TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUNTA couERctAL Do EsrADo DA pARAiBA - JUcEp
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRET. DE ESTADO DE TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JTJNTÂ COMERCIAL DO ESTADO DA PARAiBA . JUCEP
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁRIO ENQUADRADC COiíO

Págin-a:.-002/ 002M ICROEM PRE EN DEDOR INDIVIDUAL : MEI
CertiÍicamos que as informaçôes abaixo constam dos documenlos arquivados n;sta Junta ComêÍcial e/ou dê arquivos
êlêtrônicos Íêcebidos do Portal do EmpíêendedoÍ e são vigentês na dala da sua exÍredição.

Nome Emp.esarial: LIDIANE DA SILVA ANORADE 0594255643í
Nomê dê Fantasiâ : ANDRADE t ITILENE
Natureza Jurídica : EMPRESÁRrc

Número de ldentiÍicaçâo do Registío
Empíesas - NIRE (Sêde)

CNPJ

24.238.856/0001-682s I0101877 4
Último A.quivame|,lto:
Data:08/06120'16 Número:M1625008E62

Ato: ALTERÂçÃO
EVCNTO (S): ALTERACAO OE DADOS (EXCETO NOÍIIE EMPRESARIAL}

,| Dâta a rda uâl o evento efêito.

Situação
REGISTRO ATIVO

Stâtus
xxxxxxxxxx

JOAO PESSOA - PB, 03 de agosto de 2016

ç,\,',l,:hLaÀr,4 
^nÁ 

tr
MARIA DE FATIT,IA V, VENANCIO

SECRETÁRIA GERAL

Data Efeito: XX/XX/XXXX (1)

Fo.ma dê Atuação:

Estabeleclmento Fixo __1

ú

r 6/0.153-r1 {
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oSimples Nacional - Consulta Optantes

,w

D
0 ocData da consulta: 17llL/2O17

E Identificação do Contribuinte - CNPJ [âtriz

CNPI : 24.238.856/0001-68
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : LIDIANE DA SILVA ANDRÂDE 05942556431

I Situação atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 24lO2l2OL6

Situação no SIMEI: Optante pelo SIltlEI desde 24lO2 l2íD16

I Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

[D Agendamentos (Simples Nacionâl)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

[E Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

[B Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

t
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16267.393{ ATIVO

I IDI,ANE DA SILVA ANORADE 05942556431

ANDRÂDE MITII.-ENE

24.238.856/0001-68

D§C.rrí cotERcl^l

2W101Att4

R FREDERICO CHOPIN 267

ROGER

JOÀO PESSOA 5802G-120

ATMDAOE ECONÔMrcA

{761{r'o3 COi'ERCIO VAREJISTA DE ARÍIGOS DE PÂPELÁRIA

COII'ERCIO VÂREJISTÀ DE ARTIGGS DE PAPELÂRIA476í4/03

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIA]S DE CONSTRUCAO EM GERAI

REPÀPÁCAO E MANUTENCAO DÉ COI'PUTÂDORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PltrtTURA

CONTIERCIO VÂREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CoRÍlMS E PÊRS|ÂNAS

FACCAO D€ ROUPAS PROFISS|ONÁTS

4759€,01

4744-OA9

951 1 8r/oo

4741-í00

1413-:UO3

O{JTRAS OBRAS DE ÂCABAÀ4ENTO DA CONSTRL'7iXO4330-4ts9

COiIERCIO VÂREJISTA DE FERRAGENS E FERRÂITEIÍTÀS

COi'ÊRCIO VÂREJISTÂ DE MATERIÁI ELEÍRICO

COíriERClO VAREJISTA ÉSPECIÁf,lz DO DE ELEÍRoDoIIIESÍICOS E EOUIPÂITENTOS DE ÂUDIO E VIDEO

INSTALACAO E MANUTET.ICAO DE SISIEMAS CEN-rRA|S OE AR CONOICÚI{AOO, DE VENTILACAO E

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOüISSANÍTÂRIGS

COMERCIO VARE.'ISTA DE ARNMS ESPORÍIVOS

RECUPERACAO DE MAIERIAIS PLASIICOS

4763{/02

474,t{Dl
4712im

47599/m

1W-Atg2

478S{ÍC5

3832-7/00

COMERCIO VAREJISTÀ DE EQUIPÂT.IENIOS PÀRA ESCRIIORIO

COÀ{ERCIO VAREJISTA ESPECIÂf,IZADO D€ EOUIPAI,ENIOS E SUPRTUENIOS DE INFORIi.IAIICA4751"2/O1

41494rc7

2135

MATRZ NIDADE PROOUTIVA

24n2.n416
EG]*iL OL RE@IXMIIO

SIMPLES NACIONAL

059.425.564-31

17/o5r201aSUBGERÊT{(IA DA RECEBEDORIA DE REi{DÀS DA GERÊNC!À

17l111rãr7 15:3):49201711171530447905

EMPRESÂRIo (INDIVI0UAL)

ESTABELECIMENTO FIXO

LIDIANE DA SILVA ANDRADE

J

r#f-

it

AF]XAR EH LOCAL USÍVEL

áÃNE-,v}^1

í

ÀYr

GOVERI{O DO ESTAIX) DA PARAIBA

SECRETARI.A DE ESIAIX) DA RECEITA . SER

CAOASTRO DE COI{TRIBUIiÍTES DO ICIS

FtcHA ÍtE INSCRIçÃO DO COI{TEBUII{TE

\:§1992

t{
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ANDRADE MITILENE

LIDIANE DA SILVA ANDRADE

Rua Frederico Chopin,267 Roger João Pessoa-PB Cep 58020-120

CNPJ: 24.238.856/0001-68 INSCRIÇÀO ESTADUAL: l6 267 393-0

Fones: (83) 99926-6657 / 9867 6-6641

CAMARA MLINICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N' 00005/20 I 7 ABERTURA DIA 20. I 1.20 17 AS I I : 00HS
COMISSÃO DE LICITAÇÀO DO MAMANGUAPE/PB

LIDIANE DA SILVA ANDRADE
24.238.E56i0001-6E

Lidiane da Silva Andrade, CNPJ 24.238.856i0001-68, sediada Rua Frederico Chopin.267 -
Roger João Pessoa-PB - Cep 58020-120,por intermédio de seu representante legal. infra-
assinado, e para os fins do Tomada de Preços N'00005/2017 , apresenta Proposta de Preço para
o fomecimento licitado, conforme abaixo especificado:

Prezados senhores, nos teÍÍnos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta.

-\e*;.g§atsp"r"
""lttL.ô9rhlhlÉ

iltzra8 ml{

í_
oLF

o
a
o

112

!)
oCP

A

a
(

t

Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados às

atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

s



ANDRADE MITILENE

LIDIANE DA SILVA ANDRADE

Rua Frederico Chopin, 267 - Roger João Pessoa-PB - Cep 58O2G120

cNPJ: 24.238.856/Om1-68 TNSCRTçÂO ESTADUAL:16.267.393{
Fones: {83) 9992G6657 I 9A676-6647

TOTAL GERAL : DEZ MIL E SETECf,NTOS E CINQUENTÀ f, SETf, Rf,ÂIS E NOVENTÀ CENTAVOS.

-+'i+ieerà§$g §''à'"d{
l.Únôlfrr0.llLl*

crr*rÁaErm'Ht

1'+3

\

cóDrco DrscRrMrNAçÃo MARCA QUANTIDADE P.uN rÍÁRro
Almofàde pâre cârimbo Redex UND 5 RS s,os RS 25,25

2 Agenda permânentê Tilibra UND 10 Rs 24,ú RS 240,OO

Bloco pa ra rascunho Red bor UND 30 Rs 2,a9 RS a6,70

4 BoÍràcha brancâ Mercur UND 10 Rs o,2s RS 2,50

5 clips 3/0 Bacchi CX 60 Rs 1,8s RS 113,40

6 Clips 2/o Becchi CX 30 RS 1,89 RS 56,70

7 Clips 0 cx 30 Rs 1,89 RS 56,70

caneta êsferográfica cx. c/50 cx 30 RS 4s,oo Rs 1.3s0,00

9 Ceixa para corÍespondência em acrílico tripla Acrimet UND 5 Rs s4,00 RS 270,@

10 Cartucho HP 2l preto HP UND 6 RS 92,@ Rs 5s2,OO

11 Cartucho HP 2l color UND 6 Rs 119,@ RS 774,OO

12 Cârtucho HP 60 práo HP UND 6 Rs 72,ú RS 432,OO

13 Cârtu.ho HP 60 color UND 6 Rs 1O7,m R5 642,00

14 Certucho HP 74 preto UND 6 RS 8s,oo RS 510,00

Cartucho HP 122 color HP UND 6 Rs 69,00 RS 474,OO

Cârtucho HP 122 preto HP UND 5 RS 61,00 RS 366,00

CD-R Elgin UND 15 RS o,8o RS 12.m

18 Envelope A4 màdeire 229 x 324 Foroni UND 200 R5 0,3s RS 70,@

19 Envêlope meio oÍício 176 x 25O Fo ro ni UND 2@ RS o,3s RS 70,@

20 Extrâtor dê gÉmpo tipo espátula zincado cx Eacchi UND 2 Rs 7,oo RS 14,00

21 tfte durêx 12 x JU UND 5 RS 0,89 RS 4,45

22 Fítà durex 12 x 10 5 Rs 0,s8 RS 2,90

GÍarírpeedoÍ 26 2616 8RW 5 Rs 20,00 RS 100,00

Bacchi cx 15 Rs 2,70 RS 40,50

25 Grampo trilho plástico c/50 BRW UND 5 Rs 6,9s RS 34,75

Lápis grâfite c/144 HB cx 2 Rs 23,OO RS 46,OO

27
Lápis marcâ texto

Fâber castell UND 30 Rs 1,00 RS 30,m

2a Caixâ ârquivo morto poliondas Polibras UND 9 RS 7,oo R5 63.00

Papel ofício A4 cx c/10 rêsmas Rêport CX 20 R§ 18o,oo RS 3.600,00

30 Pasta AZ lombo lârgo Polican UND 20 R5 9,00 RS 180,OO

37 Pâstâ c/ trilho PVc Policart UND Rs 1,0s RS 27,ú
Pàste c/àba pláíicã ne 0 Policâít UND 20 RS 7,79 Rs 35,80

33 Pasta pvc c/ abe êlástico ns 2 Policart UND 30 Rs 1,9s RS 58,50

34 Peste pvc c/ aba êlástico n9 3 Policart UND 20 RS 4,a9 RS 97,4O

35 Pêrfurados médio Tris UND RS 24,ú RS 72,ú

36 Livro de protocolo 1/4 GÍafset UND 10 Rs 7,9O RS 79,ú

37 coÍrêtivo líquido c/12 CX RS 16,00 RS 240,OO

38 Fitã dupla face 12 x 30 Adelbràs UND RS 3,oo RS 45,ú

39 Tinta para carimbo 40 ml azufpreto cx c/3 Radex CX 1 RS 1o,oo RS 10,00

TOTAL R9 10.7s7,9s

fmFD \

q{ry
UNIDADE P.TOTAL

1

3

Bacchi

8 Bic

HP

HP

HP

15

L6

77

Adêlbrâs

Adelbrâs UND

UND

24

26

29

32

3

Bic 15

15

#
d
\



ANE

ANDRADE MITILENE

LIDIANE DA SILVA ANDRADE

Rua Frederico Chopin,267 Roger João Pessoa-PB Cep 58020-120

GNPJ: 24 238 856/000I-68 INSCRTÇÃO ESTADUAL:r6,267 393-0

Fones: (83) 99926-6657 / 9867 6-6641

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 10.757,95

Total da Proposta: I)ez mil e selecetrtos e cinquenta e s€tc reais e noventa e cinco cenlavos.

Condições de Pagamento: 30 Dias
Prazo de Entrega: Cinco (5) dias após a emissão do pedido
Validade da Proposta: 60 Dias
Origem das Mercadorias Ofertadas: Produtos Nacionais

o

o
11,+a FL

c.

(

rY/
o

CPL.o

BANCO (CODIGO): 341

BANCO §OME): Itaú

Declaro para fins de participação no Tomada de Preços n'0005i2017, que nos preços

propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros

ônus que porventura possam recair sobre o obj eto da Licitaçào.

João Pessoa./Paraíba, 20 de Novembro de 2017

Proprietária

J.xe!^na

AGENCTA (CODTGO). 4e86
CONTA CORRENTE: 05606-9

§

&
s

s,
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lúk
ÀrÀ oo1 - Tor,íÀDA DE PREÇOS N" OOOO5/2011

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitaçâo, êncarrêgada de atuar nos plocêdimento§
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: AquisiÇão parcelada de materiais de

expêdiente diversos, destinados as atividades da câmara Municipal de Mamanguapê. Eoi dada a

dê;ida publicidade ao certamê, em obsêrvância a legislâçáo peltinente, utilizandÔ-se do

seguintt meio de divulgaÇão: Dláxio oficial do Estado - or/1r/2oL'7i Jornal Ã união -
OL/L1,/2Aú. Licitantes cadastrados nêste processo: rvanilto da Costa viêi!a - ME - cNPJ:

26.465.390/0001-69; Lldiane da Silva Andradê - CNP,I; 24.238.856/0001-68' Às 11:00 horês do dia
2A/ll/201'7, teuniu-se â Comissáo Permanênte de Licitação, dêsignada pefa Poitaria n" A'7A/2011

d,ê AZ/!A/ZAL'1, composta pelos sêrvidores: CúUDIO LEITE EILHO - Prêsidente; MÀRIA ,lOSÉ GOMES -
Mêmbro; MÀRIA GORETE LEITE BARBOSA - MêtÍüro. Inicialmente, conformê as disposiçÔes contidas no

instrumento convocatório, o presidente abriu a sessão púb1ica e êfetuou o credenciamento dos

interessados. Licitantes qualificados a participar desta reuniâo: Lidiane da Silva Andrade -
Rêpresentantê: Darcivaldo Lima Anddrade; Ivanilto dâ costa vieira - ME - RepIêsentantê:
fvànilto da Costa Vieira, Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e

os docrmentos de habititação dos licitantes devidámente qualificados, abrindo-se os envelopês
DocumentaÇão os quais tiveram seus conteúdos rubricados pêlos prêsênte5 ' cÔnfêridos os

efementos êpresentados, passou a infomar: Todos os ficitantês foram considerados habilitados.
Após a divuigaçào do resultado da fase habilitâÇão, observado o prazo recursal ou legistrada a

dàsistência .*pr.""u dos licitantes de aprêsentarern qualquer interposiÇâo de recurso, foram
abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos ploponentes habiLitados, os quais
tiveram sêus conteúdos devidamente rubricados. Analisadas as propostas o Presidente pas§ou a

infornar: Todos os licitantes aprêsêntaram propostas, no aspecto formal, em consonância com as

exigências do instrumento convocatório. consider:ados os vêlores ofêrtados por cada proponente,
devidamente registrados no correspondente Histórico da Àta, as obsêrvaÇôes apontadas durante o

processo ê os critérios definidos no instrumento convocatório, aô final da sêssão, produziu-sê
à seguinte resultado: Licitantes vencedores e respectivo valor total da contrataÇão: Ivanllto
da costê vieira - ME, valor: RS 3,500,00; Lidiane da silva Andrade - valor: Rs ?.157,95. Os

valores unitários constantês das propostas apresentadas, bêm como o rêsultado do celtame com a

dêvida classificaÇâo dos licitantes, estão demonstrados no respêctivo Mapa de ApuraÇáo, que

fica fazendo parte integrante desta Ata, indêpendente de tlanscriÇão. Facultada a palavra:
nenhuma observaÇâo foi feita. considêraçÔes da comissão: plesente a sessão pública o sr.
Marcelo dê souza Pereira da empresa GPA Gestão e Planêiamento Admlnistrativo Ltda., consultor
técnico desta càBêra MLrnicipal, assessorando os trabalhos da conis§áo. Nada mais havendo a
constar, Iarrrorr-s'q a prePe;te Àta, que depois de lida e achada confo!mê, vai dêvidanênte
assinada. \

i\q,
CLÁUD]O LEITE EILHO JOS s

( ( 1J L^

Ivanilto da Costa Viêi ra
u

MARIÀ GORÊTE LEÍTE ME

Li i âne da S.i1va Andrade

áÁi:NErv.-»

Í* rr, 145
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ESÍÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂ}.{ARA MSNICIPAT DE I'íÀMANGUÀPE

COMISSÀO PERMA!{ENTE DE LICITÀçÃO

R



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNICIPÀI DE I,AMj{NGUÀPE

coMlssÂo PERI'íÀNENEE DE LIcITÀÇã,o

IrrsTóRICO DÀ ÀIÀ OO1 - ÍOMADÀ DE PREçOS N" OOOO5,/2017

H.istórico da Ata dos trabalhos dê Comissão Pêrmanênte dê LicitaÇão, encarregados dê êtuar nos
procedimentos relativos à licltaÇào acima ind.icada, quê objêtiva:

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Considerados os valorês âprêsentados
processo e os critérios definidos
pioduziu-se o sequinte resultado:

- Ivanilto da Costa Vieira - ME.

valo!r R$ 3.500,00
- l,idiane da silva Andrade.
Item(s): L - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - B - 9
20 - 21. - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 2'7 - 28
Valor: R$ 7.151 ,95

por cada licitante, as observaÇões apontadas duxante o
no instrumento convocatório. ao final desta sessão,

13
33

10 - 11 - 12 - 74
- 34

15 - 16 - 17 - 18 - 19
35 - 36 - 37 - 38 - 39.

CT,AI]DTO I,ET'TE FTT,HO

MAAIÀ GORE Í,E TE OSA

iane da Silva Andradê

i\{ÀÉtrA JosÉ cbMEs
,\

<L

Ivanilto da Costa Viêira - ME

óí-Nerv-à

i rt l4a

§:St99

AquisiÇão parcêlada de materiais de expediente diversos, destinados as atividadês da Câmara
Municipal de Mamanguape.

2.0 - DO ERÀEÀMEI(TO DTEEFINCTÀDO PÀRA ME ê EPP - FÀSE PROPOSTÀ
\j\\r- Nào ha reqistro \

.1
) .4

/.m



ESÍÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂMARÀ M,NICIPÀI DE MÀMÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LIC]TÀÇÀo

QUÀDRO COMPÀRÀTIVO DOS PREÇOS ÀPRESENTADOS - }4!PÀ DE ÀPI'RÀÇÂO _ TOMÀDÀ DE PREÇOS N' OOOO5/2017

Pa!ticipantês . . Y.i Tota]-
1 .' Àil{ôn'Àj)À P§§À CÀ:tl}rl3ü

Ivanilto da Costa Vieira

diane da Sifva Àndrade
Ivanilto cla Costa Vieira

I'ÍE

x§ ]j!\1 a:ci\:i§PÔ§:rü§c:IÀ :l§ ira§i:.i1:i :,:t!,i.iL

56, 1

63,0

270,00 1

2l5 , OC

a ,2, NA 5:2,0C .. I... ..

a )), aa 5:E,0c 2

I,iE

30

30
1

2

2

i:!l.t§lfÀ §s 1rÀ ax. a/5)
diane da
aniLto da

Si]va ÀndÍade CX

Costa Vieira

da Silva Àndrade
o da Costa vieira - ME U\]D

- aÀRtllcita) ta 21 §a§I§
diane da S-1..a Àndrade

Ivanl !51

UND

UNDLto da Costa Vieira -
c.ÀR:rtic:qc :,1§, 21 co]:<)!l

r]-idiane da Silva Àndradê
llvanilto da Costa Vieira

UND
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Mamanguape - PB, 20 de Nôvenüro de 2017

RESI'LTÀDO EINÀT:

- Ivanilto da Costa Vleira - ME.
Iten (s ) : 29.
Valor: R$ 3.500,00
- l,1diane da Slfva Andrade.
Item(s): L-2"3 -4-5-6-"/-I-9 10
-13-.14-15-16 11 1B 19 2C 2l
24 - 25 - 26 - 2',7 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34

31 38 39.
Vaior: R$ 7.157/95

1i L2 $(
22 _ 23 - MARIA JOS
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ESTADO OA PARAíBA

CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

RÊSULTADO FASE PROPOSTA - TOMADÂ DE PREçOS NO OOOOS/2017
OBJETO: Aquisição parcêlada de materiais de expediente diversos.
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das
contratações: lvanilto da Costa Vieira - ME - Valor: R$ 3.500,00; Lidiane da Sitva Andrade
- Valor: R$ 7.157,95.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabêrâo recursos nos termos do Art.
109, da Lei Federal no. I666/93 e suas alteraçôes. Iúaiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Duque de Caxias, 123 - Cenko -
lvlamanguape - PB, no horário das 08:00 as 12t00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3292-2786.

_ Mamanguape - PB, 20 de Novembro de 2017
CLAUDIO LEITE FILHO - Presidente da Comissão

nte da Comissão

\
I

\

Publicado mêdiante. afixação no QUAORO DE
DIVULGAÇAO defle Orgão nesta datâ.

I

\20.11.17
\
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LPC
ESTÀ.DO DÀ PÂRÀIBÀ

CàT.íÀRÀ M'NICIPÀI DE MÀI,À}IGUÀPE
coMISsÃo PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÀo

1.0 - DO OB.IETTVO:
Têm o presênte relatório o objetivo dê dêscrever os procêdimêntos da Comissão Pêrmanente dê
LicitaÇão, doravantê denominada simplesment,e Comissão, encarregada de atuar no processo
licitatório acima indicado, que objetiva: ÀquisiÇão paicelada de mateliais de exped.iente
diversos, destinados as atividades da Câmara Munlcipal de Mamanguapê-

2.0 - DÀ PT'BIJICIDÀDE:
Foi dada a devida publicidadê ao cêrtamê, em obsêrvância â lêgislaÇão pertinênte, utilizandô-
sê do sêguinte ineio de divulgação:
Diário Oficial do Estado - 01/11/2A17;
Jornal A Uí\iáo - 01/11/201'7.

RELATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS N. 00005/201?

É o rêlatório

28

envêlopes contendo as propostas ê os documêntos de
em seguida os envelopês DocumentaÇâo, Licitantês

3.0 - DOS INEERESSÀDOS :

Licitantês cadastrados nêstê processo: Ivanilto da Costa Vieira
Andradê ,

4.0 - DÀ HÀBrLrrÀÇã,O:
No dia e hora rnarcados foram recebidos os
habilitaÇáo dos interessados, abrindo-se
qualificados a participar dô certame:
Lidiânê da Silva Àndradê;
lvanilto da Costa Vlêira - ME.

ME,' Lidianê da silva

Analisados ôs elementos apresentados e as exigências constantês do instrrjmento convocatório
correspondêntê, a Comissâo informou: Todos os licitantes foram considerados habilitados.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Após a divulgaÇão do resultado da fase habilltaÇão, observadô o prazo lêcursaf ou registlada a
desistência expressa dos licitantes de aprêsentârem qualquer interposiçáo de !ecurso, foram
abertos os envelopes Proposta de Prêços dos proponêntês habilltados. Analisadas as prôpostas a
Comissão info!Ílou: Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspêcto formal, êm

consonância com as êxigências do instrumento convocatório.

6.0 - DÀ CONCLUSÂO
Considerando os valo!es ofertados por cada proponente, as observaÇões apontadas durantê o
plocesso e os critérios definidos no instrr..mênto convocatório, chegou-se a conclusão de que as
propostas dos licitantês abaixo relacionados, aplesentan-se vantajosas para a AdministraÇáo.
licitantes declarados vencedores e respectivos vâforês totals das contrataÇôes:
Ivanilto da Costa Viêira - ME - Valor: RS 3,500,00;
Lidiane da Silva Andrade - Valor: R$ 7.157,95.

Salienta-se que os valores unltários constantes das propostas apresêntadas, bêm como o
resultado do certamê com a devida classificaÇão dos licitantês, êstâo demonstrado§ no
respectivo Mapa de Apuraçáo, que fica fazêndo partê intêgrantê dêste relatório, indêpêndente
de transcriÇão. Face ao exposto, esta Comissâo, reprêsêntada neste ato pelo seu Presidente,
sugêrê ao Sênhor Presj-dente da Câmara, a homofogaçào da preseote licitaÇão êm favor dos
ref eridos proponentes.

Mamanguapê

UDIO LEITE FlLHO
Presidente da Comi s são

Novembio de 2 017

óÁ-Nii,}\
-.+\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
c.âMÀRÀ MuNrcrpÀr, DE tíÀl.íÀNcuàpE

ÀSSESSORI,À JT'RÍDICÀ

Origee: TOI4ÀDÀ DE PREÇOS N.' 00005/201?
COM]SSÃO PERMANENTE DE LTCITAÇÀO

ÀssuDto: Aquis iÇâo parcê1ada de mater.iais de êxpedientê diversos.
destinados âs atividades da Câmara Municipal dê Mamanguapê

ÀIexo: Procêsso licltatório correspondêntê.

PÀRECER

Anâlisadâ a matéria, nos têrmos da Lêi Eederal r\" 8.666/93 e suas alteraÇôes, ê considerando o
teor dos documentos e informaçõês apresentadas, esta Assêssoriâ Juridica consideia regular o
processo em te1a, o qual está em consonância com â lêgisfação pertinente,

Mâmanguape PB, 29 de Novembro de 201'7 -

J ídi co
15.685
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂMÀRÀ MUNTCIPÀI, DE MÀI'íANGUÀPE

GÀI}INETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMÀRÀ

Mamanguape - PB, 01 de Dezenrbro dê 2017
PORTÀRIÀ NO TP OOOO5/2017

O PRESIDENTE DÀ CÂMAFÀ DA CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DÀ PÀRÀÍBÀ, NO USO dE
suâs atribuiÇões legais,

R E S C L V E:

HOMOLOGÀR o rêsultado da Licitação, modalidade Tômada dê Prêços no 00005/2017, que
objetivê: ÃquisiÇão parceLada de môtêriais de expediente divêrsos, desti-nados as atividades da
Cêmara Municipal de Mananguape; com base nos elementos constantes do processo corrêspondente,
os quais apootan como proponente(s) vencedor(ês):

. .Lvoni_ lo dd CosLà V-ê-ro - Yr ,

26 . 465 .39A / AAAT-69
Valôr: R$ 3.500,00
- Lidiane da Silva Andrade.
24.238.856,/0001-68
VaIo),: Rç 'l ,l5'7 ,95
Publ.ique-se e cumpra_se.

.Í DÃ SILVÀ EI
Presidênte da Câmara

)

/
'(^r/
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ESTÀDO DÀ PÀRàIBÀ
câMÀRÀ MT,NICIPA], DE MÀMÀNGuÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DA CÂ}'íANÀ

PORTÀRIÀ Nô TP OOOO5/2017-01

O PRESIDENTE DA CÂMÂXÂ DA CÂ]4ÀRÀ MUNICIPÀL DE MAMANGÚAPE, ESTÀDO DA PÀRÂIBA, no uso dê
suas atribuiÇões legais,

Mananguape - PB, 01 de Dezembrô de 2A1'7.

H0

ÀDJUDICAR o objeto da licitaÇão, modalidade Tomada dê Preqos n" 00005,22017: Aquisição
parcêfada de materiais de êxpêdiêntê divêrsos, destinados as atividadês da Câmara Municipal de
Mamanguapê; com base nos elementos constantes do ptocêsso correspondente, a:

JOÃO FERREÍLA DA SILVÀ F
Presiderte da Càr.ara

,(

:gry-y

R E S O L V E:

- IvaniLao da Costa Vrelra - ME.
26.46s.390/0001-69
VaIor:: R$ 3.500,0C
- _o ó'e od SrL 'a Anl--oe.
24.238.856/AAAr 68
Vafor: R$ l.L5'7,95
Publlque-se e crnnpra-se.
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oPc LESTÀDO DÀ PÀ.RÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MT]NICIPÀI DE MÀMANGUÀPE

COMISSÀO PERMÀ}.IENTE DE LICITÀÇÃO

TOÀ,ADÀ DE PREÇOS nrô OOOOS/20a7

DECLAXÀCÃO - PUBLICÀCÃO

Dec-Iaro para os dêvidos fins dê direito, que urna cópia dos termos de HomologaÇão ê Adjudicação
correspondentes ao processo licitatório modatidade Tomada de Prêços no 00005/2017, foram
dêvidamentê afixadas no Quadlo dê Diwulgação deste Órqâô, nesta data, êm observância as
disposiçõês da l,ei EêdêraI nó A-666/93 ê suas altêraÇões posteriores.

DECLÀRAÇÃO

Mamanguape - PB, 01 de Dezenrbro de 2017.

1 5
ZA PAIVÀ

Chefe de cabinete
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cÂuane utlN:crpar, DE MÀMÀNGUÀPE

cor.lrssÃo eERMÀNENTE or r,rcrrlçÀo

' cPt- o

TOMÀDÀ DE PREÇOS N' OOOOS/2OL7

DECLARÀÇÃO - PUB],ICAÇÃO

Decfaro parê os dêvidos fins dê dirêito, que urna cópra dos l:ermos de HomologaÇão e ÃdjudicaÇão
correspondentes ao processo licitatório modalidade Tomada de PreÇos no 00005/2017, foram
devidamêntê afixadas no Quadlo de Divulgação deste Orqêo, nestê data, em obsêrvância as

DECLÀRÀÇÃO

dispos iÇôe

Mamanguape

s da Lêi

PB, O

/Fed

1de

eral n" 8-666/93 ê suas alteraÇôês posteriores.

Dezenicro de 201?.

CLAUDIO LEITE FILHO
Prêsi.lênlê.1â Cômi s sãô
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cúusur,a oÉcrl,ta sgeirNDa - Do FoRo:
Para al:rirnia as questões decorre!tes deste
l.íamarg,,raDe, Es:a.lo Ca pa ra lba.

loi Iavrado o
testemunhas.

aar:tratti, a.:r aLl:,a::r elel!]Í a Ica: :l:r :,,..a.::.:.. -ra

aai:,qr::.ta .-ii:t.t:.: a:: : l_,1 i -.-t:a, : ..i,.. ,.,..,
r, p.ra es!,trê:i de plenc aacrda,
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coNTRÀro Nô : 00010/201?-cp],

:.ER!l! rE CaNTnATO QU: El.l::i.t S, C:LEBiÀi": À aÂt:ÀnÀ
l:AliÀ\i--À.:il E L-t-i,Àlif, t::, SI:"i :itri.Àir, :rÀ:-..À iatltia,]t.tll::ail:lIIli!l-ra Nl:tT: :;StRlt.t!ti.t -.-. ii.i r it:].'. 1:H ;.::l

Fi,: ar,r:;:'. .: Ii,:.r-t:rl]aaar:a a,i:.,: ttlill 1e a.titt-ret-a/ alc ]ul
i'.i.i l!i, t: ,i, 'i,.)it] , Lu j ae:r,ra llamaiquapê _ :8,

-a.1a:.irêri tt uat i.1.ri I .r. :.1.rr,. rquap4 -
al.l Pú .. t2.t2,l .2t-)a/l:))'.-i2,

.iaL Srlya Etl1c, Brasljejic, :. I ,,, , r . r . i .l -, 
,

Vrclcr, :15 - P.frrdlt o tlajna:,r l;rl)e - i,3,
2341.9{4 SajP P3, ac:a\,arrte -.:nL::esr.'ê:1.!.

3:ra a:ereai:a a:f_ai.-a_, ::. ' i. iar

a q.A- Se ieqeaá ra, a-q a-á.rajl.r: .: :..r.:t .j,.

leare:^9i--aià -re-a FLesiaiea:e de Câriêra .icãc Ferraeira
allrar r:.ijtl-a, te::de:tLe e corr,tct-_aalc nà Rua Sererinc
-FL .' f--iI .4aa.!,4I-4), Carreira de Iaen.idaCe .. 2
I]CNTRA:ANTE,
ioáo Pessoa

e clo outro lado Lidiane da Silva AnCrade
?E, a\FJ r.. 2A.2:e.25a /f,a01 68, .jcra.,,anre

Ê:rra!es ar:t.ral:ate,s ass_iar a Dresênte contrat:c,
s:-qrttul-s,

CLÀUSULÀ PR]MEIRÀ . DOS FUNDÀ},íENTOS DO CONTRÀTO:
:ste coatra:c Ceccrre da liclaaÇão modalrdade Tomada
ternios da Lei Fecieral 

^. 8.666/93 e suas alteraÇões
dêzeÍüro de 20C6, alterada.

ce ?reçcs n' 0a0il:/2a,1,
e a Lei Ccmplemen:aa n.

l_rliiae5sialã a,t:i
12 3, .t!-r , { iÊ

CI,AUSUI.A SEGUNDÀ - DO OBJETO DO CONTRÀTO i
'l araJ,.t.t: at.-.t_:a:i.. -ê:r aar ai_-:eta: i_il,r1stlãa rrataa,ir,i.l.- ilat :-r..r,:.Lt.it::').:. :.):rr:..: :.- :,j:i,r.s -ja -:l . .-,F..,.. .t.. t:,.,rr.:i,-!,

.lle êtfreirer:.., al1,. :I s ri-,

.o n. -. ^l ...s.
Lrrci-ia!:: apr':s=]1tada/ Tcillla de Freças n" 0iC05/2al--,- ê rns:.uÇaes ac ac trrtalte, .r a . ,1:. .::, r_ i-. .i.''s:es alue ficdit Ía:e::dc pêrtes in:egraanies do prese:lte acirratc/ inleQe:-der:e oe :ra:r.'rarilãa.
CI.AUSUIÀ TERCEIRÀ - DO VÀIOR E PREÇOS:
O valor tctel dêste contrar-o, a base do
alNirlali:À E SE?Ê REAIS 5 I-OVENTA E CINCO

preÇô pr.cpcsto, e Ce F.; r.tcr,95 t:tEtF t,::1, aE:iill
CENTAT/OS ) .

CI.AUSULÀ QUÀRTÀ _ DO REÀJUSTÀMENTO:
as r]raeairs a.-'r'::i_,.i:as sãc irra,,s pe,:., r:r:ricrlc ae iir:.:ra..-), era,:-!.i raraa- ar5 rasa:: rre --.-

a.lcor rerral.: a .1: s ,- c L.t I I i ir r 1 a eccnôntcc,iii:anceira Ca :oa.ir:--a, po.lerá sea resi.ii_re-e.t- ii .q:ie as pa.iL:i :raalLreiaÍ ja,iciaLr.Ê:te, .os terlros rlo Àrr:, 6:, In.is, ll, .il:rt!., r,
i..câ/ :,-i, [e.iti:]le aa:r.,Dac..'aÇã! iccrjnen:âI e r,êquerlntento eiapresic aa ac:tirali(c.

cúusuI-À eurNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:
,_,: t.:r ei-ii , _ ir--t.ia '-:,: ari_.::::-r .t:. J,tai.llari:i la!ri:t,
:.r: j j j:.,: i:t,..aia.: i;d :âr.;!: l.:.,:a, La ii).-r CÊ lla Íiinq .t,-.r pa

CLÀUSULA SEXTÀ - DO PÀGAMENTO:
r' r-:1-,.'-::.' . t:. ::,._:1-iar t.,i .,i:a!r:.t:..i iia aa:l::.a:..i,:r, : . -_ r , rr a. r, . _ :, t a) r - a :r - ra:-. 1:,
r'.a,: I -: :.:a ) -.,ara: ,', taa.-t-aa, ia :a ar'-,1 ijies, atal-trar:. a;a. per a)alt i:ie ;:tr,r,;_,-r_-r-rL:,

aca-s :arir,e cc orçari--ar-,c iri g--ni.:: :

,.

CI.AUSULÀ SETIMÀ . DOS PRÀZOS:

I.,
iiir':,a, ar'.: :,.j.i:i.r :t:.: at!as pr,:,,::jtrs pela -. ai l,lat:/r::, es:á i.i:j-:trc rrL:ji.r::1,) .l
._irn:,.iCêrrê.i,r a !a.ti: .la eÍnissàc dc ?eCiCo Ce Ccliurra:: '-á'
'l ilriTc ':c fiJêncla clc Dre..enae con:ae',c será Ceterr,inaalo: e!é i]::!al da ereaa:1cia ft!a:.:Ét:,
ae:!,1, aaastlera.ra:ic a-lê C:!ia ale sua assinatura.

CI,AUSUTÀ OITÀVÀ - DAS OBRIGÀÇOES DO CONTRÀTÀNTE:
a - Eielaàa a paqênenic fela:ivc ac fo:neaianêntc efeti.,'ar,en:e realizê-arô, ie .-..,:it.r ,-r-rii .i:l
:Ês..r.rt:-.'i5 aIáusrrl:s al! !aese:te caa-trata;
i: _ Prari!rr-iaJ,ila:r:r alaa'.aa:aaic Lfdos cs :neias leaes:ártas ltê t:i ! flcl :a:n,-a.i:rentt Iir,:ai:.,.-r:.;
,.r li-r:- i t:jra : laI:tai2itf saa:-- q..t:rlaluer I a : i: ( u I i a i al:t .r Ê aa,aartrilaia. ::Írr.tit.:a à -r-ra,, :-.r;_j ii .:

r.r:ji i.i,i.iI I I i r:-iatê.: i.):.:ral-,-t.. ' , a lÊr:.j s,

CLÀUSULA NONÀ DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATADO:
:: a:.:r- t'.i .te,.,r,l.i,r.:.-Ê ar I c r :]: a t i: e:t i ar ai::sa]ai:a :t.i a,:,.:s jlr ,. a . r it : p t:. l],:r I] a Ê 1, : : j.- .. _

:.:r:. t:!r','r, :ei.: tl j:: Í,aln.t:,o-" fjêl:ár.L:!raj ale qtal:.r:ale _-saabeleaial!: Litá a, r.:ro i-- .r::.,,1:j ..':r.
re,:a-,i:.ai.., i,r air'la,;:) aca!iatua1, .-rcr. cbse:..,encia arc.. !taazls e5!ijtulêdas;
i' :i.e:P!l:siirl- zrr-se par io.lcs !s ônu,. ,ô cbrrgeÇões coI]ae:ae:aes à ]egisiecão irs!ral, -r1.,r.,
aiilir'r:':arr.-. ê ir:iaa,hist:, b-or r.cna p!r t.ralâs as .le,cpes.f s a aor:Lirgatls:as as sut-"iilc..r, .r ir..rr,.l!aa
i::r:a', r eri: :'r se-:j i:ia::ecadaae:r a r aeaceracs err, iazàa d3 a':aea,ia:a d,r allÊr-.] ..jarrr rirar1.r;

:,,
a.r::I:i.r:i, .-,'iit a aatf-rlesei:1 .: i it ': e q I .] - t-tr,t:. 1t a ai: :aja: !,: :Ê-ts r.:a j;
..i :.:r::,.iir i facilitda ,: ii5calízãçàJ ala :tat-lt:r.r:-r:. arÊrêtala a1a:i:.,1 :); :.,. , :
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I\,IAMANGUAPE - PB
Sexta feira, 29 de dezembro de 2017

Diário OÍicial do Município
Poder Lêgislativo

oroyl{ro,t
/ê

V^
tMpRESSo soB A RESpoNSABILIDADE DA cÂMÂRA MUNtclpAl DÊ MAMANGUApE \.r.., - -

TMPRENSA oFtctAL Do PoDER LEGrsLATrvo cRTADA pELA LEt MUNlctpAL N.o 61i/2009, DE zB DE ouruano oàràqgi!
E REGULAMENTADA pELA RESoLUÇÃo N.o 022/2009, oE 29 DE DEzEMBRoDE 2009, DA cÂMARÁ MUNtctpAL.

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

REVOGAÇÀO - Tomada de Preços no 00004/20í7
Çom base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica,
referente a Tomada de Preços no 00004120'17, que objetiva: Execução dos serviços de recuperação da
sede da Câmara Municipal de Mamanguape; REVOGO o correspondente procedimento licitatório.
JustiÍicativa: Razóes de interesse público - inviabilidade de êxecuçáo dos serviços no exercício vigênte
- quando da análise da documentaçáo, não houve licitante habilitado. Conforme o disposto no §3o, do
Art. 48, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, quando todos os licitantes forem
inabilitados, a administração poderá Íixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentaÉo escoimada das causas que ensejaram a respectiva inabilitaÉo. No entanto a Íixação
desse prazo inviabilizará a execuçáo dos serviços dentro do presente exercício Íinanceiro, o que é
extremamente necessário para não prejudicar os trabalhos desta casa, sem considerar os prazos
previstos no Aí. 109, do referido diploma legal; podendo, ainda, ser observada a mesma ocorrência
quando da abertuÍa dos envelopes contendo as propostas.

_ Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2017
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Càmara

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÂO E ADJUDTCAÇÃO - TOMADA DE pREÇOS No OOOO5/20.t7
Nos termos do relatório Íinal apresentado pela Comissão Permanente de LicitaÉo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referente a Tomada de Preços no 00005i2017, que objetiva: Aqujsiçáo
parcelada de materiais de expediente diversos; HOIvIOLOGO o correspondente procedimento
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Ivanilto da Costa Vieira - N4E - R$ 3.500,00; Lidiane da Silva
Andrade - R$ 7.157,95.

Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2017
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENtE dA CâMArA

ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisiçâo parcelada de materiais de expediente diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada
de Preços no 00005/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape:
01.010 01 .031 .0001.2001 3390.30.00. VlcÊNCtA; até o finat do exercicio Íinanceiro de 2017. PARTÊS
CONTRATANTES: Cámara Municipal de Mamanguape e: CT No 00009/2011 - 01]12.17 - lvanitto da
Costâ VieiÍa - lVlE - R$ 3.500,00. CT No 00010/2017 - 01.12.17 - Lidiane da Silva Andrade - R$
7.157,95.

o
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de TramitaÉo de Processos e Doçumentos i

D
\-z
Yoc. CPL .o

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiíca que em 05/0'l/2018 às 14:24:18 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o N'74276117.

Jurisdicionado: Câmara I\4unicipal de Mamanguape
Número da Licitagão: 00005/20í7
Data de Publicação: 0111112017
Órgáo de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homolog ação:0111212017
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: RS 12.055,75
Valor: R$ 10.657,95
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisiçáo parcelada de malêriais de expediente diversos.
Propostâ 1 - Valor da Propostâ: R$ 10.757,95
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 24.238.856/0001-68
Proposta 'l - Situaçáo: Vencedora
Proposta 2 - Valor da Proposta: R$ 1 1.168,30
Proposta 2 - Proponente Pessoa JurÍdica (Nome): IVANILTO DA COSTA VIEIRA
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 26.465.390/0001-69
Proposta 2 - Situaçáo: Vencedora

!NFORIVAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
6íorm LC 18/93, ariâíâdá p€lâ LC 9112009 ê

p.lo Regln6{o lole@.8llc.âdo 9era
RATC 18,2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

)erridão - ALTERACÀO DOCUN,4ENTOSi tNFORtvlAÇÕES. Ooc.74276117 . lnseÍido poí l.ramila (gerado automaticamente)
' r-^.^--^^^.^ntx^a^6^El.'1ta...,o aÀtr.c.-,1n^1)^1.lE,r\',|À^n7/lÃ'E^ô'Ãl
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em O51O112018 14:i
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RECTBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/TNFORMAÇOES



Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitaçao de Processos e Doqumentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiflca que em 05/0íl2018 às 14i28:21foi protocolizado o documento
sob.o No 00569/18 da subcategoria Contratos , exercício 2017 , referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de inÍormações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 0000000920í 7
Data da Publicaçãot ?911212017
Data da Assinatura: 0111212017
Data Final do Contrato: 3111212017
Valor Contratado: R$ 3.500,00
Situação do Contrato: Expirado
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente díversos.
Contratado (Nome): IVANILTO DA COSTA VtEtRA
Contratado (CNPJ): 26.465.390/0001 -69

INFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do prazo: Não

Documento lnformado? Autenticação

IPDFI Contrâto Sim bd071 e753832e68b08b12a1 663594fe3

Joáo Pessoa, 05 de Janeiro dê 20'18

Assinado Eletronicamente
' côf,ome LC 1a,€3. áre6dá oêtê LC 91/2009 ê

' peloRelimenlo lnl€r.o allêíaõo Oêtj
RAÍC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

5RECIBO PROTOCOLO- Doc. 00569i 18.. lnserido por TÍamita (gerado autornaticamente) em O5/O'l/2018 '14:28rF6.ãôô^ ^^. ô,irhÃ, ^6 ,rEl'rll.r^,aa 1À.aa \t-tia^^^^- nDrãô^.ia,!1EaÉ^E,lo^oÃ,n^ôDo7E/r^rca
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TRAMITA - Sislema de Tramitação de Processos e Documentos

V'cPL

I
.o

1.\

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/0'l/2018 às '14:31:0í Íoi protocolizado o documento
sob o No 00570/18 da subcategoria Contratos , exercício 2017, referente a(o) Câmara Municipal de lvlamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000102017
Data da Publicaçã o: 2911212017
Data da Assinatura: 01 I 1212017
Data Final do Contrato: 3111212017
Vâlor Contratâdo: R$ 7.157,95
Situação do Contrato: ExpiÍado
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente dtversos
Contratado (Nome): LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME
Contratado (CNPJ): 24.238.856/000í -68

INFORMAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Não

IPDFI Conkato Sim 7a1 1 9585e34fie409f8a753e8Í803649

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente
confme LC 14193, âteEda pêta LC 91/2009 e

p.lo Rêgim€nlo tnlêmo,.Ierado pêtâ
RATC 18i2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

ÃRECIBO PROTOCOLO. Doc. OO570/.18. .lns-erido por Tramita (gerado automaticamente),h^.^--^6^.^{iu^rôô^Ã,ní,rôror,r.cr rr^,r;.r^^;^. Ããiã;;;; É:=" ar,ÀÊ É-7r,É
em 0510112018 14:31.
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ESTÃDÔ DÀ PÀRÀTBÀ
cÂMÀRÀ MuNrcrPÃJ, DE MAMANGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÀo

PROCESSO LICITATóRIO TOr"íADA DE PREÇOS

TOIÍÀDÀ DE PREqOS No. 00005,/2017
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 1]102ITPOOOO5

ÓRGÀo REALÍZADoR Do CERTÀME:
Câmara Municipal de Mamanguape

OBJETO:
AquisiÇãc parcelada de materials de expedrenEe diver:scs.

TERMO DE ENCERRA!4ENPO voLtME 01

Neste ato encerra-se o 1" voluj0ê dos au:cs do Prc.essc ÀdÍrinistretivo n" 171027TP00005,

como assurlto a Tomada de PreÇos n" 0Ct05,/2011 em epigrafe; iniclandc nc númerc 01 e as

segLrirte§ iumeradas sequenciaLrnenl-ê, finc'LanCo n" n" ,/b4 , e-ta iolha.

terldo

folhas

Respons áve L
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