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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ
diüARA MrrxrcrPÀr DE IrA!{ANcuÀPE

coHr ssÀo PERMANEITTE DE LrcrrÀçÀo

PR@ESSO LICITÀTÓRIO cor.lvrTE

coNvrrE No oooo1./2013
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 130 118CCOOOO 1

óRGÃo REÀrrzÀDoR Do cERrÀl'ÍE:
câ.Inara !,tunicipal de Ma.earguape
Rua Duque de Caxias, 123 Centro - Halnanguape - PB

cEP: 58280-000 - TeI: (083) 3292-2786.

oÀrE$o i
Àguisição parcelada de &ateliais de lLmpêza e gêneros alimentlcios diversos, destinàdos as
âtividàdes da cá$âra Hurlj.cj.pal de }Íauan$râpê

Ertl{Errps sígrcos Do PRocEggo:
soLIcTTÀÇÀo E JUSTTFTCÀTrVÀ DÀ coNTRATÀçÀo
ATo DE Dss rGNAÇÃo DÀ coMrssÀo JULGÀDoRÀ
DEcrÀnÀÇÃo DE DrspoNrBrlrDÀDE oRqÀl@NTÁRrÀ
AUroRr zAÇÃo PARA REÀl,r zÀÇÀo Do CERTÀME

PRorocolo E AUTUÀÇÃo Do PRocEsso
rNsrRulÍElrro coNvocÀTóRro E sEUs ELEI'ÍENToS coNsrrrúrlvos
PÀRECER JURÍDrco - APRovÀÇÀo Do rNsrRUI,íEMro coNvocÀTÓRro
puBLrcIDÀDE Do cERTÀrE - DrvtÍLGÀçÀo
COMPRO1RNTES DE ENTRBGÀ . INTERESSÀ.DOS

DoculÍENTos DE HÀBrLrrÀÇÃo Dos LÍCÍTÀNTES
PROPOSTA§ DE PREÇOS Àr RE S EIÍ!ÀDÀS
ATA E DELr BEBÀÇÃo DA coMrssÃo JUL6À-DoRÀ

ouÀDRo coMpÀxÀrrvo Dos PRrÇos - IE PÀ DE ÀPURÂÇÀo

REIÀTÓRÍO EINAL DOS IRÀBÀLHOS
PARECER JUnÍDrco - À{Árr se Do PRocEsso LÍcrrArÓRro
ATos DE HoMoLoCÀÇã,O E ÀNJUDICÀÇÀO
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBLICÀÇÕES
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÂMÀRA MUNICIPÀI DE I{ÀI.ÃNGUÀPE

SECRSTÀRIÀ DÀ CÁ}'l.RÀ UUNICIPÀI DE UAIAIGUÀPE

Mamanguape PB, 15 de Janeilo dê 2013.

serüo! Presi-dentê da Câmara,

Solicitatnos que seja autorizada à Corlissão Permanênte de ticÍtaÇão deste órgão, realiza!
procedimento licj.tatório, na modalidadê êxigida pela legaslaÇão em vigor, dêstinada a:

Àquisição parcelada de mãteriais de limpeza e qênêros allmentlcios
atividades da cánâra Municipâl de Mamanguapê -

divê.rsos, destinados as

Justrficativa parâ â nêcessidade da solicitação:

À contrâtâÇão acima descrita egtá sendo sôlicitâda, nos têrmos des especif.icaÇões técDicâs ê

lnformaÇões complementares que a acorq)êrham, quando for o caso, rlotivada: Pela necessidade dê
desenvolviDênto de aÇóes continuadas para a promoÇão dê âtividades pêltinêntes, visando à
mâxi-nizaÇào dos recursos em rel-aÇão aos objetavôs programados, consideradas as diret!1zes ê

metas definidas nas felramêntas de p1ônejahento aprovadas '

rnformamos que existe dieponibilidade de dotaÇão especifica no orÇamento vigentê para a
êxecução do objêto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao setor contábif. Certos de
contarmos com imêdiata aprovação desta sollcitaÇãô, indispensável à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, fica&os a inteira disposl.çào para ma-iores esclarec-imêntos gue forem jufgados
necesgário5.

Àtenci-osamênte,

LEONISON CÀ"SS IÀNO DA SI
Darêtor
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÁ}AA,A UI,NICIPÀI DE MÀI,IANGUÀPE

TERMO DE REF'ERÊNCIÀ

1- O.DO Ot|arBTO
1.1.Constitui objeto da presente contrataÇâo: Aguisição parceladâ dê hâteriais de limpeza e
gêneros aliDenticios dlvelsos, destinados as atividades dâ Câroala Municipal de ualnanguape.

2 . O. ;TUSTIEIC.XTTVã,
2.1.À contratação acina descrita, que sê-rá processada nos termos deste instrumento,
especificaÇões técnicas ê informações coRplementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidadê de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇào de
atividades pertinêntes, vj.sando à maxitrlização dos rêcursos em rel-aÇão aos objêtj-vos
programados, consideradas as diretlizes e metas definidas nas ferlamêntas de planejêmênto
aprovadas. As características e êspêcificaçõês do obleto da referida contratação são:

CODI

l
2

3

4

8

9

1ü
i1
t2
L3
7a

15
16
71

L8
L9
_l
21

23
a4
25
26
21
22
...!

31
32
33
34
35

36
3l

4O

4l
42

46

GO DISCRIMINÀÇÀO I,ql I trÀ!)E QÍ-TÀI]TIDÀDE
Vass tru râ de Fel,) 3crrm
Desodorizador de ãr 360m1
Sãbonete 509
Sa:] para lixo 15 litros
Sa:r Erra lilio 30 11'"los
Sâir. tràtâ -ixo 50 1:t.ôs
Sac-i parâ Iix. 100 lj.tros
Eos fora
Inset Íci,la sprày 5(roml
Aqua sã n 1Êarr a 1L
Desin fei ante 2L
Dêter,lentê 2L
Espnn,i a de AÇo
Es!..r.'q jÊ ?rat.

PaFc I Hi,:iênic.
Pêstilha Sanitária
Sabão em pó 5009
sâbào er banr:a
Ál :.. .l 500r,-

Vê ssoura de PiaÇava
Vassourâ de Nylon
Vass.rrr:ê Farê B.nhei ro
Psrr, de Chão
Pân,r de Prato
Pape I Toalhã

Co!: rês.3airáve1 5arúI
aor,. ies.ãrr,ável 1Êaml
Cop,r des.artáve1 3t)0m]
0uerôsênê 500ff1
Muttl üso 500m1

Sabc nele Líquido
aÊra L l,tLiida
Á9uã minerar
AÇú.ar 1kq
aaÍé:rt:)2
CrealIL Craker 40arg
Eisco i t o ),1aria 4009
Co --â-.Õla 2L - lipo
Refrig. Kuat 2L - lipo
EarLt â 1ãrarrjâ :L - tiÊô
Refri.l. Guaraná 2L - tiFo
Vidre)1 - tÍÊô
BaI3s sorridas 7 009
Filt rr de Papel

3. O.DÀIi OBRIGAçÕES DO CONATÀTÀNAE
3.1. Efêtuar o pagahento rêIativo
cláusulas do lespêctivo côntrâto

objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
equivalênte.
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3.2.Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para a fiel execuÇão
presente contrataÇão, nos têrmos do collespondênte j.nstrlrmento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratadô sobrê qualquer irregularidâde encontrâda q\ranto à
plodutos ou serviÇos, exercendo a EBj"s ârrl{)la e completa fiscalizaÇào, o
Contratado de suas lesponsa.bil idades pactuadâs ê preceitos legais.

4. O-DÀS OEFTGAçÕES DO CONaRTÀIÀDO
4 . 1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇóês concernentes à legisLaÇão fiscal
tributália e trabalhista, beür corno po! todas as degpesas e compromissos assr.Etidos, a qualquer
titulo, perante seus fornêcedores ou terceilos êm razão da execução do objeto contratado.
4.2.Srlbstituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que aprêsentarem
âLteraÇõês, deteliolaÇóes, irnperfeiçôes ou guaisguer 1rrê$.llaridades discrepantes à5
exLgências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
paganrêlt!ô.
4.3.Manter, durantê a vigência do coEtrato ou instrumertos equivalente, em conpatibllidâde com
âs obrigaÇões assr.eidas, todas as condiÇôês de habilitâÇâo e qualificação exigidas no
rêspêctivo processo Iicltatório, se for o caso, apresentandô ao Contratante os documentos
necessáriog. semprê que solicitado.
4.4.Não trarrsfêlir â outrem, no tôdô ou em parte, o objeto da contrataçáo, selvo Bediente
p!évj-a e expressa autolizâÇão do Contratante.
4 .5. ftÍliti-r Nota Fiscal côlrespôndente à sede ou filial da empresa que apresentou a
doclmentação na fase de habilitaÇão.
4.6.Executar todas a9 obrigaÇões assuni-das com observância a melhor têcnica vigrente,
enquadrando-se, rigoroseRênte, dêrrtEo dos precêitos legais, normas e êspêcificaÇões técnicas
correspoJrdentes,

L,

5,0.DOg PRÀZOtt
5-1,.O prazo náxj.mo para a êxecução do objeto desta contlataçào e que adtrLite prolrogação
casos prewistos na lêgislação vigentêr está abaixo indi.cado e 3e!á consídelado a pertir
erissáo do Pedido dê CoEpra:

Entlega: IEêdiata
5.2.o p.azo de \rigência do contrato será determinado: até o final do exetclcio financeilo
2013, consid€rado da data de sua assinatura.

no5
de

de

6.0.Do NEN'I'STTüEIIIT)
6.1.Os preços contratados são fixos pelo periodo de r.m ano, excêto para os casos plevlstos no
Ãrt- 65, S§ 5" e 6", da Lei 8.666/93.
6.2.Ocorrendo o deseguilibrio econônico-f inanceiro do contrato, poderá ser rêstabelecida a

relação que as partes pactuararn inicialmente, nos ter&os do Àrt- 65, rnciso ÍI, Àllnea d, da
Lei 8.666193, Eediànte comprovação docunental ê requerimento exprêsso do Contlatado-

7 . O. DO ElÂlXnÍlD
7,1.o pagamento será realizado mediantê processo reg:ular e êm obselvância às
procedimentos adotados pêlo contrâtante, da seguinte lErneira: Àté trinta dias após
total dos plodutos solicj.tados -

nolmãs e
a entrega

8 , O. DIS SIüçõES ÀDiÍryrgmàrn l§
8.1.4 recuga injusta en dêixar de cumprir as obrigaÇóes assr.u[idas e pleceitos legais,
suleltará o Contratàdo, garantida a prévj.a defesa, às seqlrintes penafidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Le1 8-666/93r a - advertêncl-a; b - multa de mora de 0,5: (zero virgula clnco
por cento) aplicada sobre o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no j-n1cj-o ou na
êxêcuÇào dô objêto o!â côntrátâdo,. c - multâ de 10* (dez por cênto) soble o valor contratedo
pela inexecuçào total ôu pârcial do contrato,' d - suspênsão tempôrária de participar em

licitação e irÍE,edimento dê contlatar com a ÀÂtrinistraçào, pol prazo de até 02 (doi3) anos; e -
declalaÇão de anidoneldade para licj.tar ou cont!âtar com a ÀdninÍstraÇão Púbflca enquantô
perdura!êm os motivos detêrEinantes dà plmiçào ou àté que seja plonovida sua reabilitaÇâo
perante a própriâ autorj.dâdê que aplicou â penalidade; f - simultàneaeeIrtê, quâ1quer das
penalidades câblveís f!Úldâ][entadas na Lei 8.666193.
8,2-sê o valor da euLta ou indemzaÇão devida náo for recolhido no prazo de 15 dias após a

coEu.rnicaÇào ao Contlatado/ será automâticamente dêscontado da plinerra parcela do paganento a
que o Contlatado \r'ier: a fazer jus, acrescido de juros moratólios dê 1?, (um po! cento) ao mês,
ou, guândo for o caso, cobrado iudicialmente.
8.3.Àpós a aplicação de quaigque.r das penalidades pre\r'j-stas, realizar-se-á conunicaÇâo escrata
ao contratado, ê publicado na imprênsa oficial, excluidas as penalidades de advertência e
multâ de luora quando fo-r o caso, constando o fundamento lêgâ1 da puniÇãô, informando âinda que
o fato será reg:istrado no cadastro correspondênte.
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CLEONISON CÀSSIANO DÀ SILVA
Diretor

Mamang'uâpê PB, 15 de Janeilo de 2013-
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REFERIMIE: PESQUISÀ DE PRBÇOS

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Constituj" objeto da respectiva solicitaÇão: Àquisição parcelada de matêriais dê linpeza
e gêneros alirentlcios diversos, destinados a9 atividades da câroara !úmicipal de !'lamanguape.

2.0 - DÀ PESQUTSA DE PR!ÇOS
2.1 - Com base nos custos para execuçeo do objeto da contrataçáo em tela, ôbtj-dos mêdiante
pesquisa de pleços rêalizada entre no mlni.Do três eryresas do ramo pertinente, relacionamoS
abaixo o mênor preÇo encontlado.
2.2 - Mês que serviu de base para elaboraÇão da referida pesquisa: Janeiro de 2013.

EsrÀ.Do DÀ pÂrÀiBÀ
cÁlqRA rflrNrcrPÀL DE MÀITAI|GUAPE

UNIDÀDB
Und
Und
Und
PCT

PCT

PCI
PCT

PCT

Und
Und
Und
Und

Und
Und
Und
Und
Und
PCT

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
PCT

PCT

PCT

Und
Und

Und
Und
Und
Und
Und
Und
únd
Und
und
Und
Und
Und
Und

CODIGO

1

2

3

4

5
6
1

I
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
2',7

2A
29
30
31
32
33
34
35
36
31
38
39
40
4\
42
43
44

45
46
4-l

Dr a(RtMrxÀçÀo
Vassoura de pelo 30cm
Desodo-rizador de ar 360mI
sabonete 509
Saco pa.ra 11xo 15 Iitroa
Saco para lixo 30 Iitros
Saco pata Iixo 50 litros
sâco para lixo 100 litros
Fosforo
Insettcida spray 500m1

Água sanitártã rL
D€slnfetântê 2L
Detergente 2L
Esponj a de AÇo

Esponj â cle Prato

Papel Higtêntco
Pastilha sanitária
sâbão em pó 5009
Sabão em barra
Ár côôl 500m1
F]ânê1a
Vassoura de Piâçava
Vassolrra de Nylon
Vâssoura para Banheiro
Pano de Chão
Pano de Prato
Papê1 Tôalhâ
Guardanapo
Copo descartáve] 50ml
Copo descartável 180m1

Copo descartável 300m1

ouerosene 500m1
Multluso 50oml
Sabonete Llquido
Cera 1íquida
Água mineral
AÇúcar 1kq
CêÍé 250q
crean craker 4ooq
Biseoito Maria 400q
Coca-colâ 2I - tipo
Refriq. Kuat 2L - tipo
Eanta ]aranja 2L - tipo
Refrig. Guaràná 2L - ttpo
Vidrêx - tipo
Bâ1as sortidas 7009
Filtro de Papel

OUN',IIDÀDB
96

300
240
240
240
180
180
720
120
180
180
180
12

180
84

180
360
180
180
240
240

240
240
240
240
360
240
300
300
300

84
240
300
160
300
360
300
240
240
240
240
240
240
360
L20
180

P. UNITÁRIo
8.96
3,90
7,45

3,25
3,58
4,20
2,la
9,30
1,94
6,35
6,94

1,26
8,45
2,54
2, 46
3,60
5,80
3,1 4

4 t2A

7, 50
3,94
3,24
3,49
4, 10
1, 68

1,85
3, 10
4,2C)
1 ,12
2,94

13,15
5,53
6,94

2,16
2,94
5,8ô
4,80
4, 90
5,24

10,,r0
8,60
3, 18

total

TdIÀL
8 60. 16

2.610,00
348,00
'775,20
780,00
644,40
?56,00
252t OA

1.116,00
349,2A

1.143,00
L.242. OO

131,04
226,aO
?o9,80
464,40
885,60
64 8, 00

1.044,00
897, 60

t. o21 ,2O
1- 424 | AO

1 . 800,00
936. O0
't 7't ,60
831 t 6A

7.A',t6tOA
4O3t 2A
555,00
930,00

1.260,00
598,08
696tAO

3.945,00
995140

2.OtAtOA
114,04

t -236,OO
662,40
105,60

1.392,00
1 - 152, 00
1.r76,00
t.24A,OO
3.',l44tOA
1- 032,00

512,40
49 - 3r2, 6A

P

3.0 -
3.1 -

DO VÀ.LOR

o valor total é equivalente a R9 49.312,68.

&



4.0 . DÀ.S CONDIÇÕBS DÀ CONTRÀTÀçÃO
4.1.o prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e quê adÍLite
casos previBtos na legislaçâo \.igente, está abaixo indicado e será conside
emissão do Pedj.do de CoDpra:

Entrega: Imediata
4.2.Os preços contratados sáo fixos pelo período de te ano. excêto para os casos
Art. 65, §§ 5" e 6', da Í.ei 8.665193.
4.3.ocorrendo o desequilíbrio êconôrlico-f inanceiro do contrato, poderá ser lestabelecida a
reLaÇão que as partes pactuaraB irlicialDente, nos ternos do Àrt. 65, Inciso II. À-llnea d, da
Lei 8.666/93, medi-ante coq)rovação doctuental e requerimento expresgo do contratado.
4.4.o pagamento se!á reafizado mediante processo regular e em observârtcia às normas e
procedimentos adotados, da seguinte oaneira: Àté trinta dias aÉs a entrega total dos produtos
soLicitados.

aDan$rapê - PB, 15 de Janeilo de 201.3.

CLEONISON CASS IÀNO DÀ SILVÀ
Diretor



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUF'A MUNIC'PAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FfTNDADO PEL.{ LEI N'43 DE l6 de JITLHO 197{

EsraDo oa PARAiBA
CÂMARA MuNrcrPAL DE MAMANGUAPE

CASÁ SENÂDOR RUI CÂRNEIRO

PoRTARIA t{'023/20í3 Marn nguapê - Pg, Ol de Jan.iro de 20í3.

o pREstDEilrE DA CÂMARÂ MuNrcrpaL DE MAMANGUAPE, EsraDo oA paRAiBA, no uso
das ahibuições que lhe sáo conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela CondiluiÉo FedeÍal e, ainda,
pêla lêgislâçáo eÍn vigor âpt:ávêl â êspéciê, R E S O L V E :

AÍt. t'- iIOMEÂR o senhor Joáo Rodrigues da Silva, Severina de Aquino Costa Femand6, e Maria
José Gomes pôra compúem, sob a Presidência do pÍimeiÍo, a Comissâo Permanerte de Liit.ção, tendo os
dêmais como membÍc, nos term6 da Lei Federal n' 8.666193.

Art.2'- E§a portaria entra em vigor a na data de sua publicação. revogadas as dispGiçôes em
contrário

CÀMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO OA PARAIBA. EÍrl O' dê JANEiTO dE 2013.

EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA
- Pí6idente -

ITIES: 07 DE JANEIROANO:2013
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ESTÀ.DO DÀ PÀNÀIBÀ
CÀMARÀ MUNrcrPÀr DE l,tÀtIÀNGUÀPE

REE. : PROCESSO LICITATÓRIO
OBJErO: Àqui,sição palcelada de nateriais de li-ryeza e gêneros alimentlciog di-versos,
destinados as atividades dâ Câmara !.ÍunicipâI de Mamanguape.

DECrÀnÀçÀO

Conforme
re latrvo

solicitado, declaramos havêr disponibj.lidade orÇêmentária para êxêcuÇào do objeto
à contratação em têla:

Reculsos Prôprios da Câmala Municipal de Mamanqiuapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30.00

P 18 de Janeiro de 2013.

C

Tesourei ro
IO LE EE o

'OB '"t

N

F

lo

q
o,

a{$:9Y

Mamâng



-'fi'
;ip.,-:i:ri"fu
+.üil, ,, ",, ... à.r
:ti,F4;;1;61

ã4FÊfl
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂr,IARA r.{uxrcrpÀr DE MA}tÀNcuÀpE
GÀATNETE DO PRES IDBTIT DÀ CÀHÀX,À

ÀuToRrzÀçÃo

Autorizo a Corlllssào PernÂnênte de LicitaÇão, a realizar procedimento licitatór:1o,
modalldadê exiqida pela legislação êm vigo!, destinada a:

na

AquisrÇào parcelada dê Eâtêriais dê Li-ry)êza ê gêneros alimenticios dlversos, destioados as
atividadês da Câmara Municipal de Maranq-uape.

infôfloaÇóes do setor contábiI, êxiste disponibilidade de dotação especifica no
vigêntê para êxecução do objeto a sêr licitado-

Mamanguapê PB, 18 de Janeiro de 2013.

Conforme
orÇamento

BMERSON I'ERREIRÀ VIÀNA DA
Presidênte da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
cÁtÂxÀ r.ít Nrc rpÀr, DE rÂIGNcuÀpE

cor,II ssÁo PERIaNEIÍrE DE LrcrrÀçÀo

E|ROI§COL
PRocEsso LrcrrATóRro

objêto: Aquj-siÇào parcêlada dê materiaig de lampêza e giênelos a1lmênticios diversos,
destinados as atividades da CfuItara Mrnicipal de Mamanguape.

Observado o disposto na legislaÇâo pertinente no que concerne à modalidadê de licataÇào
enpregada elo relaÇâo ao valor previsto do cêrtame e as câracterlsticas e partj.cula.rldades da
despesa, bem cono o que já foi realizado até a presente dàta con objetô semelhante ao que será
Iicitado e ainda o que congta dos elementos de p1ânej âmento da adÍLinistlaÇào, em especial o
orÇêmento vigente, esta Conissão protocolou o processo etrt tela:

coNÍrrlE N" 00001/2 013 Lg/oL/20L3
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂuÀRA MUNrcrpÀL DE r.{A}.íANcuÀpE
col|IssÀo pERlaNElrrE DE LrcrrÀçÀo

rEB}Ío DE ÀuruÀÇÃo DE PRocEsso LÍcrrÀróEo
PROCESSO À.DMINISTRÀTIVO N" 130118CCOOOO1

objêto: AquisiÇão parcelada de materiais de lt lq)eza
destinados as atividadês da Câmara Municipal de Mêmanguapê,

gênêaos alimentícios diversos,e

I - NB(SIUEIITC)
Nesta data recebêmos a doclrmentação inerente à execução do objêto acima indicado, conposto
pê1os sêguintês êlêmentosr solicitâção perâ rêâlizaÇãô dê p.rocesso licitatório na modâlidade
êxigida pela 1egi31aÇào vig:entê, com justi.ficatj-va para a necessidade da contrataÇão, pesquisa
de pleços correspondente, a autorização devida e dêc1araÇão de êxistir a rêspectiva
di sponlbil idadê orÇamêntária -

Ír - PROIIOCOrô
Obsêrvando o disposto na Iegj.slaÇão pertinentê no quê concêrne à modafidade dê 11citaÇáo
emprêgadâ êm rel-aÇão ao valor prêvisto do cêrtamê ê as caractêllsticas e particulart-dades da
despêsa, bem coloo o que já foi realizado até a presentê dâta com objeto semelhantê âo quê sê!á
licitâdo ê ainda o que consta dos elementos dê planejamento da adÍLinistraÇào, êm êspeci-al- o
orçãmênto \rigeDte, êstâ Cor[issão protocolou o processo em tela:
coulrite lro OOOO1/2013 - L8/OL/2OÍ-1-

rII - n EGtrlos Do pRo(Esso
Após dêvidamêntê autuado, protocolado e numerado, contêndo a autorizaÇâo respectiva, a
indicâÇão sucintâ de seu objeto ê do recurso apropriado para â dêspêsa, nos terhôs do Àrt. 38
da Lêi 8,666,/93 e suas âlteraÇões, serào jr.urtados posterlormente o instrulnênto convocatóri-o e
sêus elênentos cônsti.tutivos, inclusive a correspondente ninuta do contlato, og quais serão
su.bmetidos à apreciaÇào da Àssêssoria Juríd1ca-

IV - PNOCEDI},ETFO
Remeta-se a Assessoria Jurídica.

Prezados Sêrüores,

subEetemos à apreciaÇão da Assessoria Juridicâ, nêsta datâ, os e-le&entos do procêsso ora
autuado pala a devlda anáIise e aprovaÇão, consoante Art. 38, § único, da Lei Fedela1 8.666/93
e suas alteraÇôes posteriores:

Minuta do
Minuta do

Mama ngR-rape

instrumento convocatório e sêus elementos constitutivos,'
corrtrato corxegpondentê.

18 de Janeiro de 2013.PB,

R IGUES DÀ ] LVA
Presidentê da Co1tli ssão
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pRocEs§o ÀIIrrrrI slRÀTrvo No 130118cc00001
r,rcrsçÀo No . oooo1,/2013
MODÀIIDÀ-DE: COI'IVITE
TIPO: IGNOR PREÇO

órgáô Rêalj-zado! do certame:
cÂtBRA MUNrcr pÀr DE l'frlG.NclrÀpE
RUÀ DUQUE DE CÀXTÀS, 123 _ CEI{TRO _ }G.TA.NGUÀTE

cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'186.

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
cÂlnRÀ lít NrcrPÀ! DE laÀaNcuÀPE

colÍrssÀo PERaNEN?E DE LrcrrÀçÀo

PB.

O órgao Realizador do Certame acima qualificado, anscrito no CNP.I L2.120.256/OOO7-52,
doravaltte denoninado si-mplêsmentê ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fa!á realizar através da Comissão Permânente de LicitaÇâo, doravante denominada
siluplesmente CorLissão, as 10:00 horas do dia 30 de Jânei-ro de 2013 no endêreÇo acimã indicado,
l1citação na modalidade convite n". 00001/2013, tipo menor prêço,' tudo de acordo com este
instrumento e êm observância a Lei Eêderal n". 8.666, de 2L dê junho de 1993 e suas alteraÇões
posteriores e a Lei Conplêmentar n" 123, de 14 dê dêze[üro de 2005, conforme ôs crité.rios e

pxocedimentog à seg,uir definidos, objet.ivando obter a melhor ploposta para, ÀquisiÇào
parce}ada de materiais dê lirpeza e gênêlos alimentlcios diversos.

1- 0 -DO O&r850
1.L.constitu1 objêto da plesente IicitaÇâo: ÀguisiÇão parcelada de natêriais de limpêza e

q,ênêros alinentlcios divelsos, destinados as atividades da câmara l.lunicipal de lramángnraPe.

1.2.Às especificâÇões do objeto ora licitâdo, encontram-se devidamente dêtâ1hâdas no
correspondente Termo de Refêrência - Ànêxo f deste lnstrumento.
1.. 3.À contrataÇão acima descrita, que será processadà nos termos destê instrumento
convocatório, especificações técnicas e lnfoü!áções cotrU).1-ementâres quê ô acoryanhara, quando
foI. o caso, justifice-sê: Pe.la necessidadê dê desenvolwimênto de aÇões continuadas pâra à
promoÇão dê ati\ridadês pertinentes, visândo à maxi,eização dos !êcursos em relaçáo aos
objetivos plogramados, consideradas as di!et!azes e metas dêfinidas rlas ferraeentas de
planej amento aplovadas.

2.o.Do rc,rr E Dàta B DÀ D4u@qçÃo Do cc8ÍYrrts
2.1.Os envelopês contendo a docr.rmentação rêlativa à hâbiLitação e a proposta de preÇos para
êxecuÇão do objeto destâ licitaçãô, dêveráo sê-r entregnres à Corlissão até âs 10:00 horas do dia
30 de Janej.lo de 2013, no endereÇo constante do preãmbuIo deste instrumento- Nêste mêsmo

Ioca1, data e horário será realizàda a sessão públrca para abêrtura dos referj.dos envelopes.
2.2.InformãÇõês ou esclarecimentos sobre esta licitaçâo, sêrâo prestados nos horáriôs normeis
de expêdiente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.eualquer cidadão é parte tegltima pala iÍg)uglnar o ato convocatório deste celtame por
irreqularidade na aplicação da Lêi 8.666/93 e 1êg1s1aÇào pertinênte, se mânifestada por
escrito e diriqida a Conissão, protocolizando o original âté 02 (dois) dias úteis antês da
dâta fixada para .realização da rêspectivâ sessão pú.b1ica pa.a abêrtura dos êDvelopes de
hâbilitaÇãô, nos ho!álios de expêdiênte âcirnâ indícado, exclusivamentê no seguinte endêrêÇo:
Rua Duque de Caxias, 123 - Centlo - Mamanguapê PB.
2.4.Caberá à Co4issáo, ar.I]{j.Iiada pelos sêtores lesponsáveis pela êlaboraÇào destê ato
convocatólio e seus anexos? decj-dlr sobre a -respectiva lmpugnação, rêspondendo ao cldadão
interessâdo no prazo de até 03 (três) diâs úteis, consideredos da dete em quê foi
p-rotocolizada a petiÇão -

2.5.Decairá do direito de impugmar as falhas ou irreqnrlaaidades que viciariám o ato
convocatôrio deste celtame, o licitantê que nào o fizêr por êsclito e dirlgidâ a Comissão,
protocolizando o original até o 2" (segundo) dia üti1 que antecede! a abêrtura dos envelopes
com às propostas, nos ho.rários de expêdiente aciha indicado, exclusivamente no sêçru1Dtê
endeleço: Rua Duquê de Caxias, 123 - centro - uámanquape - PB.

. DOS ET,EaE|BOS PÀ8,À r,rcraÂçÃO

.Àos participâDtes, serão folnecidos os seguintes elementos:

.1.ÀNExô r - TERMo DE REFERÊNCrÀ - EsPEcr FÍcÃ.ÇÕEs,'

.2.ÃNExo II - MODELOS DE DECIÀRÀçÕES;

.3.ÂNExo rrr - MoDEro Do IERMo DE RENúNCÍA;

.4.}NEXO IV - }íÍNUTA DO CONIRÀ:TO;

3.0
3-1
3.1
3.1
3-L
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3-2.4 obtenÇão do instrumento convocatórao sêrá fêita
mediantê o rêcolhimento da quantia abâixo indicada,
gráfica dos elerRentos: fornecido gratuítaRente.

junto a Comi s são,
correspondente ao

e quando
custo

4.O.DO SI'PORIE IJEGÀT
4-1.Esta licitaÇão regêr-sê-á pela Lêi Federal n".
alteraçôes postêriorês, têi Complementar no 123, de
pertinente, quê ficaÍt fazendo partes intêgrantês
transcrição.

j-nstrumento, indepêndêntê de

8.666
14 dê
dêste

de 21 dê j unho de
dêze$bro de 2006 e Ieg1 o

5. O. DO PRÀZO E DOrÀçÀO
5,1.o prazo náxino para a execuÇão
necê3sidade5 do ORC, e que admitê

do objeto o!â licitado, conforne suas

aba.ixo andicado e será considêrado a
Entregai Imêdiâta

prorlogaçâo nos câsos
par:tir da eElissão do P

prêvístos pela
edido dê Compra:

5.2.4s despesas decoffentês do objeto da prêsêntê licitaÇão,
dotaÇão:
Recursos P!ôprios da Câmara l,lunicipal de Mamê.ng\rape: 01-01 01.

características
Lei 8. 6661 93,

eas

colre!áo por conta da seguinte

031.0001,.2001. 3390.30.00

6.0.DA3 COtrDrçõES DE pÀRrICrpÀçÁO
6.1.Poderão pârticipar dêste certame, a1ên dos licitantes convadados, os dêmais uteressados
devidamente cadastrâdos no oRC, na correspondente eepecialidade pertinente ao sêu ôbjetô, que
manj-festa.re& interesse com artecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentaÇào das
propostas. Os proponentes devêrâo êntrêgar a Comlssão dois envelopes fechados indacando,
rêspectivatnente, DOCUMENTAÇÃO e PROpOSrA DE PRÊÇOS, devidamentê idêntlficâdos nos termos
dêfinidos neste i-nstrumento convocatório.
6.2.Neo poderão participar os irrtêre3sados que sê encontrêm sob o legime falimeotar, eÍq)resas
estrangeiras que nào funcionem no pais, nem aquelês quê têrüam sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a AdministraÇáô Pública ou que estejam cuDprindo a sanÇão dê
suspênsão do di!êito de lici-tar e contratar com o oRC.
5.3.Os licatantes quê desêjârêm ênviar sêus ênvelopês DocrmêntaÇáo e Proposta de Preços via
postel - com Àviso de Recebilrlerrto ÀR -. deverão remetê-Ios em tempo hiábi1 ao enderêÇo
constarte do preânbulo deste instrumento, aos cuidados do Prêsidênte da CorÊissão - Joào
Rodrigues dâ Silva. Não sendo riqorosâmentê observadas as exigênclas deste item, os
rêspectivos ênvelopês nâo sêrào âceitos e o licitântê, portàntô, desconsiderado para êfeito dê
participaÇáo no cêrtame.
6.4.Quahdo observada a ocorrênci-a da entrega apenas dos enwelopes j unto a Cotflissão, sem a
perEaDência de representante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao
1r-citante, nào sendo condição para sua habilitação. a inclusão no ênvêlopê Documentação, da
declalaÇão expressa de renunciar ao direito de interpor recurso ê ao prazo corrêspondente
relativo à Fase dê HabilitaÇão, concord.rndo com o prossequimento do certê.ne, prêvisto no Art.
43, III, da ],ei 8.666/93, conforrne modelo - Ànêxo III .

6.5.É vedada à participaÇào em consórcio,

7,0-DA REPFESBTTàçÃO E DO CRmENCLAUEIITO
7.1.o licitante dêvêrá se apresêntar, para credenciamênto junto a Co&issão, quando íor o caso,
através de um representaÍrte, com os documentos que o crêdênciam a participar deste
procedimento licitatório. Cada licitante credenciará apenas um represêntantê que será o únj-co
ad&itido a intêrvir nas fasês do cêrtâmê nâ forma prêvista nêste instn&ento. podendo sêr
sLrbstituidô posteriôrmêntê por outro dêvidamêntê credênciadô-
'1 .2.para o credenciamento deverào ser apresentados os seguintes docrmentos:
'7 .2 - 1- tratando-se do leprêsêlttante legal: o instnnRento constitutiwo da emplesa na forma da
fêi, quando for o caso, devidamente registrado no ôrgào competente, no qual estejam expressos
seus poderes para êxêrcêr direitos e assumir obrigações em decorrência de ta1 investidura,'
7 . 2.2. Tratando-se de procurador: a procuraÇão poi instrumênto público ôu palticular da gual
constem os necêssárlos poderes para, firnar declarações, desistir ou apresenta! as razõês dê
lecurso e praticar todos os demais atos peltinentes ao certa$e; acompantrada do correspondente
instrumento de constituiÇão da êÍrprêsa, quando for o caso, çF-re comprove os podêres do màtrdante
para a outorga- Caso a procuraÇão seja palticular, deverá ter firma reconhecida por cartório
conpetente -

7.2.3,O leplesentântê lêgal ê o procurado.r devêrão idênti.ficâ!-se exibindo documento oficiat
que contêrüa fotô.
7.3.Estes docr.Erentos deverão ser aprêsentados - antes do início da sessâo públ-j.ca - em
originaf, por qualquer processo de cópia autênticada por cartório compêtênte ou meÍibro da
Cortrissâô,
f - 4.4 não apresentaçào ou ainda a incorreÇào insânávê1 dê qualquêr dos documentos de
credencialqento ilrll)edirá a pàrticipaçào ativa do replesêntante do licitante no presente
certâme. Esta ocorrência nâo inabilitará o côncoarêntê, apenas peaderá o direito a manifêstar-
se nas comespondêntes fasês do procêsso licitàtôrio. Para tanto. a CPL receberá rêgularmênte
do refêrido conco!rente seus envelopes, declaraÇões e outros êlêmêntos necessários à
participaÇâo no cêrtamê, desde quê apresentados na forma definida nestê instnnnento.
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8.0.DÀ EÀBrlrltÇto
8.1.os docwtrentos necessários à habilitaÇáo dos licitantes, deveráo ser
(uma) via, dentro de ênwelope 1ac!ado, coDtendo as seguintes indicaçóes no

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ,/CPF DO PROPONEITTE

DOCTTMENTÀçÃO - CONVTTE N". 00001/2013

ap!es

rêl

o BNVEIOPE DoCúMENTAçÃ.o deverá conter os eelFri.ntes elementos:

. PESSOÀ JURÍDICÀ:

.1.prova de inscriÇão no Cadastro Nacional dê Pessoa Ju!ídica CNPJ.

.2.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de
ativos a Tributos Pedêlais ê à Di\rida Àtiva da Uniào.
.3.certidões nêgativas das Fazendas Estadual e l,Íunicipal- da sede do licitartte

equlvalente na forEa da Le1.
B . 2. 4. co[provação de xegularidade relativa à seguridade social INss-cND ê do Frmdo de caxantra
por tenpo de Serviço FGTS-CRE, apresentândo as coüêspondentes certidões fornêcidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ê caixa EconôIllica Federal, respectivànentê.
8.2.5.Prova de inexi-stência de débitos lnadinplidos perânte a Justiça do Trabalho, nediantê a
aplesentação dê Cêrtidão Negativa de Débr-tos Tlabalhistas CI'IDT, nos termos do Iitulo VII-À da
ConsolidaÇâo das Leis do Trabalho, aprovadâ pelo Decreto-Leí n" 5.452, de 1" dê mai-o dê 1943.
I - 2. 5. Declaraçào do Iicitante: de cr.rÍq)rimento do disposto no Ãrt. 7", Inciso y'XXIII, da
constituiçáo Fedê!âl- - }.Ít. 2-1 , Ínciso v, dâ Lei" 8.666/93i dê superverriência de fato
inpeditivo ro que diz respeito à partlcipaÇão na licitaÇãoi e de submeter-sê a todas Âs
cláusulas e condiÇôes do plesente instrumento convocatôrj-o, conforme modelo - Ànexo Í1.
8.2.7.Íermo de Renúrcia, caso o partlcipante envie apeDas sêus ênvelopes, sêm representante
cledenciado e desejar renr.Dciar ao direito de interpor recurso e ao prazo lespectivo relativo
à É,ase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforme
nodelo - Ànêxo III.

L 3.DocumentaÇão espêcif ica:
I . 3. 1. Corq)rovaÇão de que o llci.tal1tê se enquadra nos teEtros do AJt. 3" da Lei corylementar n".
123, de 14 dê dêze$bro de 2006, se fo! o caso, sêndo considerada microempresa ou elq)resa de
pegueno porte e recebendo, poltanto. tratamento diferenciado e simplificando na forma definida
pel-a legj.slação vigênte. fal cotnprovacão podeiá ser feita através da apaesentaçâo de qualgue!
um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaraçáo explessa, assinadâ pelo
responsáve1 1eqal da empresa e por profissional dâ árêa contábil, devidamente habilitado; b)
cêrtidão siil{)lificade êrd.tj-da pela junte comercial da sede do l"icitantê ou êquj.vê.]-ênte, ne
fôrma da legislaçào pertinente. A ausêncla da referida declaraçáo ou certidão siEplificada não
é suficiente motivo para a inabilitação do l].citante, apênas perderá, durante o presente
certane, o dirêito ao tratamento diferenciâdo ê samplificado daspensado a ME ou EpP, previstos
na Lei complementar 123106 -

8.4.Os doclmentos de Habilitação devêrão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
plecedidos po! tm indice correspondente, podendo sêr ap!êsentados em oriqinal, por qualguer
processo de cópi.a autenticada por càltório competente, meúlbro da Comissão ou publicaÇão em
órgào da irq)rensa oficial, quaDdo for o caso. Estando perfeitamente Iegíveis, sem conter
borrões, rasulas, emendas ou êntrelinhas, dentro do prazo de validade, e êncerladog em
envelope de\ridaaente lacrado e indevassável. Por ser aperras r.ura formalidade que visa facilitar
os tlabalhos, a ausência do lndice de que trâta estê item, nào inabilitará o licitante.
8.5.À falta de qualquer documento exig'ido, o seu vêrrcimênto, a ausênc.iâ das cópias dêvidâmênte
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pela comissão ou da publicaÇâo em órgáo
na i-mprenga oficial, a apresentaÇào de doc\rmentos de habilitaÇâo iola do ênvêLope especlfico.
tornará o respectivo licj-tante inabilitado. Quando o documento fo! obtido via lnternet suâ
legalidade será coroprovada nos endêiêÇos eletrônicos correspondentes. Poderào ser utilizados,
ê critério da co&.is9ào os docu[entos cadastrais de fornecedores, constentes dos arquivos dc
oRCr para comprovação da autentj.cidade dê elenêntos aprêsêntados pelos licitântes, quando for
o c450.

débr t os

ou outro

9.0-DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
9.1.4 proposta deverá ser apresentada
segujntes indicações no anverso:

NOME PROPONENTE
ENDAREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONSNTE
PROPOSTÀ DE PREçOs - CONVITE NÔ.

êm 01(uma) v1a, dentlo dê envelôpe lacrado, contendo as

00001/2013

o ENVEIoPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os seqLrintes ele&entos:

9-2.Proposta elabolada em consonância com as especificações constantes deste instrumênto e
seus eleltrentos - Ànêxo I -, em papêf tilrülado da enltr)resa quando fo! o caso, devidâmente
assinada po! seu representante, côntêndo no co.r.respondênte ite]n cotado: discri-Í!.inàÇào, marca
e/ou modelo e outras caracterlsticas se necessário, o quantitativo ê os valores rlrlitállo e
total expressos erll algarismos.
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9.3.será cotado r.m único preço, nalca, modelo para cada ite!0, com a utilização
decimais. Indj.caçôes en
c!ité!ios:

contrário estão sujeitas a correÇões observando-se

9-3.1.Fa1tà de dlgitos: serão acrescidos zeros,.
9.3.2.Excesso de dlqltos: sendo o priEeilo dlgito excedente menox que 5. todo o
suplj-nido, caso cortt!álio have!á o arredonda&ento do dlgi-to ânterior para ruÀ.is
itens excêdentes supriRidos.
9.4.No caso dê aquisi-Ção de berrs, a quantidâde rrinimâ de unidades a ser cotada
deverá ser inferior a 100E da estimativa detalhada no coüêspondentê TêlElo de Rêferência -
Àlexo I. Dj-sposição em contrário não desc.lassifica automatica.nente a proposta Àpenas o
rêspectivo item se!á desconsiderado.
9.5.4 proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, eIâborada com
clarêza, sem altehetivas, lasuras, emendas e/ou entrelirihas. Suas folhãs !türicadas e à
ú1tituã datada e assinada pelo lesponsáveI, com indicaÇáo: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execuÇão, das condições de pagaBento, da sua validade que
náo pode!á se! inferior a 90 dias, e outras infornaÇóes e observaÇôeg pertinenteg que o
l]"citante julga! necessálias.
9.6.Existindo disclepânciâ entre o preço unitário e ô valo! total, rêsultado da EultipticaÇão
do pxeÇo r.Irritálio pela quantidade, o preço unitálio prevalecerá.
g.7.Fica êstabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um EesEo produto ou
serviÇo, prevalecerá o de menor valor.
9.8.No casô de alterações necessárias da proposta feitas pela Comissão, dêcolrentes
exclusivamênte de incolrêçóes na r.rnidade dê rnêdi.da utilizada, observada a devi.da
proporclonalidade, bem como na multiplicaÇâo e/ou sona de valores, prevalêcerá o valo!
corrigido.
9.9.4 nào indi.caÇâo na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇóes de paga.nento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitânte aceitou integralmente as di-sposiçôes
do instruRento convocaLóri,o e, portânto, se!ào consideradas as deterrlinações nel"e contidâs
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclasslficaçào da respectivâ
proposta.
9.10.É facultado ao licj.tante, ap!êsentâr a proposta no prôprio modelo fornecido pelo oRC,
desde que esteja devidarnente preenchido.
9.11.Nas licitações pa!a aquisiÇào de mercadorias o palticipante indicará a o!ige$ dog
produtos ofertados. À eventual faltà da referida indicação não desclassificará o llcitante.
9.12.Serào desclas sificadas as propostas quê deixalem de atendêr as disposições deste
instlumênto.

10. O. DO CRTTÉT,IO PÀRÀ 
"I'IGàüENTO10.1.5erá declarado vêlcedor deste certame o licitante que, âtendidas todas as exigências do

presente instrumento, apresentar proposta com menor valor unitário no corlespondente itern
cotado, relacionado no Àrexo I - fêrmo de Rêferência.
1o.2.Havendo igualdade de vaLoles entre duas ou mais plopostas, e após obedecido o disposto
nos Àrts. 44 e 45 da Í,ei Comple$enta! 123106 e no Àtt. 3", s2", da Lei Fedêra1 8.665/93, a
classificaÇão se fará atlavés de solteio.
10.3.Na presente licitação será âssêgtuâda, como critérlo de dêsempate, preferência de
contlataçáo para as ÍLicroeq)resas e empresas de pêqueno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instru&ênto, entende-se por erq)ate aquelas si.tuaÇôes em çFteas propostas apresêntadas pelas nicroemprêsas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
109 (dez por cento) superiores à propostâ maj.s bem classificada.
10.5.ocoüendo a situaÇáo de etrq)ate conforme acima defrnida, proceder-se-á da sequinte forna:
10.5.1.4 mi.croerupresa ou enpresa de pêquêno porte mais bem classifi-câda poderá apresentar
proposta de pleÇo infêlio! àquelâ considelada vencêdora do certame, situação ê!t que se!á
adjudicado em seu favor o objeto licitado,.
10-5.2.Não ocorrêndo a contratação da uticroempresa ou emplesa de pequeno porte, nà follrla do
item antêrior, seleo convocadas as demais remanêscentes que po! ventura sê enquadleh na
satuaÇão de enpate acina definida, na ordêh de classificação, para exercicio do mesmo direlto;
10.5.3.No caso de êquivalêrrcia dê walores apresentados pêlas mi.cloerq)têsas e emplesas de
pequeno polte ç[ue se encontlem no intervalo estabelecido como situação de eErpatê, será
realizado sortêio entle elas pala que se identifique aquela que prj$eiro poderá apresêntar
melhor ofe.rta.
10.6.Na hj.pótese dê não-contratação nos termos acimê prêyistos, em que foi obselwada a
situação de empatê e assegurado o trataBento diferenciado a microenpresa e empresa de pequêno
po!te, o objeto L.citado sêrá adludicado em favoi da proposta originalhente vencedola do
certame.
10.7.4 situaÇào de êúq)ate, na forma acirna definida, sônente se apLicará quando a melhor oferta
inicial não tj-ve! sido aptesentada por nicroempresa ou empresa de pequeno portê.

11. O. DÀ OnDEi tX)S I8ÀBÀúnO§
11.1.Para o recebimento dos envelopes e inicio dôs trabalhos sêrá obsêrvada utrlÀ tolerânc1â de
15 (quinzê) nLinutos após o horário fixado. Encêffadô o prazo para rêcebimento dos ênvelopês.
nenhum outro será aceito -

11.2-Declarâda âbelta à sêssáo púbfica pêlo Presidente, será efetuado o devidô credênciamento
dos lnteressados- somentê palticlpará ativarente da reuniào um representante de cada
ficatante, podendo, no entanto, ser ass.istida por qualque! pessoa gue se intelessar.
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1L.3.o nâo cornparecimento do representante de gualquer dos lj.cltantes não
êfetivaÇão da rêunião, sendo que, a sinples partlcipaÇão neste certame impl
aceitaÇão dê todas as condiÇões êstabelecidas neste InstluBento Convocatório e s

11.4.ErB nenhuma hipótêse se!á concedido prâzo para a apresentaÇão de doc
substituiçào dos envêlopes ou de qualquer elemento exigido e
destinada à habilitaÇão.

não apresent

11.5.4 cordssâo receberá dê cada reprêsêntante os envelopes Documentação e
e rubricará juntamentê com os participantes os fechos do segundo.

Propost

11.6. posteriormente abrirá os envelopes DocuuentaÇão, rubxiÇará o seu conteúdo ê solicitará
dos licj-tântes que exaninen a docr.imentaÇão neles contidas. Quaisquer iryuqnações levantadas
dêverào sêr com.rnicadas a Conissão, que as consiqmará na Ata dê rêuniâo.
ll.T.Prossegxrindo os trabalhos, a Com.issão analisârá os documêntos e as impugnaÇões porventura
foEBuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em segrrida, do rêsultado da Fase de
HabilitaÇâo, Entretanto, se assim julgar necessário, podêrá divulgar o resultado numa nova
rer]nião, reglstrando-se na Ata, ou mêdiante pu.blicaçào na lErprensa oficial ou ainda emltindo
aviso por escllto, observada, nêstês casos, a devida antecedêncaa nêcessária - não infêrior a
48 (quarenta e oito) horas.
11.8.ocorlendo à desistância êxprêssa dos lj-citantês ao diaeito de recorrer ne Pase de
Habil.itaÇão. conforloe previsto no Art- 43, rrr, da l,ei 8.666/93, na mesna sessâo podexá hâvêr
a abe-rtura dos envelopes Propostas, caso contrário será narcada nova data, com obsêrvância ao
prazo recursal estabelecido na LegislaÇão pertinente.
11.9.0 envelope Proposta de PreÇos, devidamente fechado e 1âcrado, eêrâ devolvido ao licitarte
inabilitado, desde que náo tênha havido lecurso ou após sua dênegação.
11.10.8nceüada a Fase de }Íabifitaçâo e observados os ditames deste instrumênto, a Comissão
procederá entáo à abertura dos envelopes Proposta de PrêÇos dos proponentes declarados
habilitados, rubrica.rá o seu contêúdo e íacultará o êxallê da documentação neles contidas a
todos os participantes, os quais poderão êfêtuar impugnações, de\rida&ente consiqrnadas na Ata
de reuniào, quando for o caso.
11.11.4 Comissâo exaÍLinará os elementos apresentados, as observaÇões êventualmente apontadas,
declarando, em sêgLrida, vêncedor o licitante quê, atendidas as exigências e considerados os
cratêrios definidos neste instrumento/ aprêsentar proposta Inais vantajosa pala o ORC.

11.12.Da reunião lavra!-se-á Ata circunstancj-ada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e çF.re, ao final, sêrá a.ssinada pela Co(lissão ê licitantes prêsêntes.

microempresas e errtplesas dê pêquêno porte somentê será exigida para efeito de assinatura do
contrato, observando-se o Segulnte procêdimento:
11.13.1.4s microeopresas ê emprêsas de pequeno portê, por ocasião da participaçáo nesta
licitaçào, deverão apresêntar tôda a doc\rlllelltaÇão exigida para corÍS)rovaÇão dê regularidade
fiscal, dêntre os documentos em.mêrados nêste instrumento para efeito de HâbilitaÇãô ê
integrantês do ênvelopê DocumentaÇão, mesmo quê êsta apresênte algnillla restriçào;
11.13.2.Havendo afguEa rêstriÇão na corryrovaçáo dê rêgularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 02(dois) dj.as úteis, cujo termo inicial corresponde.á ao nomeato êm que o licitante
for dêclarado wencedor, prorrogáweis por igual pêriodo, a critário do oRC, para a
regularizaÇão da docunêntaÇão, pagamênto ou parcel.rmento dô débito, ê emissão dâ eventuais
êêrtidõês negativas ou positivas com êfêito dê certidão negativa,'
11.13.3.4 nâo-regulari zaÇão da docwlentaÇáo, no prazo acima prêvisto, iÍ{)licará decadência do
dareito à contlatação, sêm prejul-zô das sanções previstas no Ar:t, 81, da Iêi 8.665/93, sendo
fecultado ao ORC convoca! os licitantes reÍranescentes, na orde$ de classifi.cação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licltação-

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIIàBIIJDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário supelior ao êstinàdo pelo oRC ou manj-festamente
inexegiiiwel nos tenuos do Art- 48, rI, da Lei A.666/93, o mesmo se!á desconsiderado. Esta
ocorrência nâo dêsclâssifica autonaticaRente a proposta, quando for o caso, apênas o itêrn
coffespondente, relacionâdo no Ànexo r - fermo de Refe!êncla -, na coluna códj.go.
12.2.o valor estimado que o oRc se propõe a paqar pelo objeto ora licÍtado - valo! de
Rêfêrência -, está indicado nô respectivo ê1êmento deste instrumento - ANExo Í-

13.O.DOS BECTTRSOS

13.1.Dos atos decorrentês deste procedimento licltatório, caberão xecursos nos termos do Àrt.
109 da ter Federa] n.o 8-666/93, de 21 de julho de 1993.
13.2,0 recurso será diriqido à autoridade superioI do oRc, por lntermédio da CoÍLissão, dêvendo
sêr protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horae,
exclusivêmente no seguinte endereÇo: Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mamanqir.rape _ PB.

14. O,DA ECTDIOGàçÃO E ÀDJI'DIEAçÃO
14.1.Concluido o julgamento das plopostas apresentadas, a comissào emitirá relatório
conclusivo dos tlabalhos desenvolvidos no cêrtame, remetêndo-o a autoridade superior do oRc,
juntamente com os elêmêntos constitutivos do plocesso, necessários à Homôlogação e AdjudicaÇão
da respêctiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.À êutoridade superior pcderá, no entarto, tendo em vista se&pre a defesa dos interesses
do oRC, discordar e deixar de homologa!, lotal ou parcial-mente, o resultado apresentado pela
CoÍLiseão. rêvogar ou considerar nula a l,icitaÇáô. dêsde que apresente a dêvida fundamentaÇão
êxigida pela legislaÇào vagente. resguardados os direitos dos licitantes.
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15 .0.DO CO!*m"ÀI(l
15.1.Àpós a homologaÇáo pela Auto!1dade superior do oRc, o licitante vencedo! s
perâ, dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos dâ data de rêcebimento
assina! o respêctivo contrato, quando ío! o caso, êlaborado em conformidade com
pereÍtidas pêta Lei Fêderal n." 8.666/93, podendo o üresmo sofrer alteraçõês na
pêla referida Lei.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contlato, e ocorrendo esta dentro
validade de sua proposta, o
comô vencedor da lj.citação.

licitante perderá todos os direitos que porventura te

15.3.É perEitido ao oRc, no caso do ticj.tante vencedor não conparecer pala as3inatura do
contlato no prazo e condj.çôes estabelecldos, convoca! os licitantes renanescentês, na ordem de
classificaÇâo, para fazê-Lo eB igRral prazo e nas mêsEas condiçóes do lici-tante vencedo!,
inclusive quânto ao prêço, ou revogâr a plesente licj.tação.
15.4.0 contrato que eventualmente verha a sêr assj-nado pelo 1icj.tânte vencedo!, pderá sêr
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos prevlstos
no Art, 65 e sêrá rescindido, de pleno direito. conforne o disposto nos Àrts. '7-l| '78 e 19 da
Lei 8. 666193.
15.5.0 Contratado fica obrigado a acêÍtar nas mêsrnas condições côntratuais. os ac!éscimos ou
suplessÕes que se fizerem necessários, até 25s (vintê e cinco por cento) do valo! iniclâ1
atual"izado do contrato, êr no caso de reforna de equipamento, até o 1i!01te dê 503 (cj.nguenta
por cento) para seus Àcréscimos.

16.O.DÀ!' SàXçõEtr ÀüDÍr SBAIIVIIT
16.1.À recusa injusta em delxar de cLunprir âs obrigações assu[ldas e preceitos leqais,
sujeitará o Contratado, qarantida a prévia defesa, às sêguintes penaLidadês previstas nos
Arts. 86 e 87 da r.ei 8.666/93t a - advertência,' b - xíu1ta de mora de 0,5t (zero vírgu1a cinco
por cento) aplicada sobre o valo! do contlato por dia de atraso na entrega, lro inicio ou na
execuÇào do objeto ora contratado; c - multa de 10! (dêz por cento) sobre o valor contratado
pela j.nexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensâo temporária de palticipa! em

ficitâção e impêdiüEnto de contretar com â Àdministração, Por Prezo de âté 02 (do-is) enos; e -
declaração de inidoneidadê pala licitar ou contratar com a AdtrLj-nistração Pública enquanto
perdurarem os motivos deterninantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇáo
pêrante a p!óprla autoridade que aplicou a penalidade; f - simultanea&entê, qualquer das
penalidades cablveis fr.Ddámentadas na ],ej. 8.666/93.
16.2.sê o vâl.or dâ multa ou indênizeção davida nào for recolhido t\o prezo de 15 dias epôs â
com.ulicação ao Contratado, será automaticámente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o contratado vier a fazêr jus, aclescj.do de juros mo.atórios dê 1? (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades prêvistas, realizar-se-á coE[]nicação
escritâ ào Contratado, e publicado na inq)-rênsa oficiaT, excluídas as Penâlidades dê
adveltência e úulta de mora quando for o caso, cônstândo o futrda&ênto 1ega1 da puniçáo,
irformando ainda que o fato se!á registrado no câdastro correspondentê.

l?.O.DO RECEBTTiEIITO Os COíPRO\rÀçãO DE EGCI,çÃO DO OE ItO
17.1.0 recêbiuento ou a cornprovação de execuÇão pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
caracterlsticâs, se fará mediante recibo ou equivalente enitido por funcionário ou corlLissãô
especlfica de\ridamente designados, após a verificação da quantidadê, gualidade e outros
aspectos inerêntes nos termos dêste instn-Etrento, das norDas técnicas e IegislaÇão pertinentes,
e conseqúentê acei taçào.

18. O.DO PàGN@}I\O
18.1.O paga&ento será efetuado mediante processo reqular e em observância às norllas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte úanêÍra: Àté tlj-nta di-as após a entrega total dos
p-rodutos solj-cltados.
18.2.0 deseEbolso máxi-no do perlodo, não será superj.or ao valo! do respêctivo adi4lemento, dê
acordo com o cronoqnana aprovado, quando fo-r o caso, e sempre eIIl confornidade com a

disponibilidade de recursos financeiros -

18.3.Nenhue valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação gualquer obrigaÇão
fananceira que the for ilqposta. em virtude de penalidade ou inadifiplência, a qual poderá ser
coq)ensada coE o pagamento pendente, sem que isso gerê direito a acrêsci.Ioo de qualquer
nâtureza.

19. O. DO XtÀ.rUsÍâr@ÍTO
19.1.Os preÇos contratados são fLxos pêlo pêríodo de rnn âno, exceto Paia ôs casos previstos no
Ãrt. 65, S§ 5" ê 6o, da Lei 8.666193.
19,2.Ocorrendo o deseguillbrj.o econôni co-f j.nanceiro do coltrato, poderá ser restabelecida a
rê1aÇão que as partes pactualam inicialmente, nos termos do Art. 65, Inclso II, Àl1nea d, da
Leí 8.666/93, mêdiante comprovaçâo documental ê rêlF-rerimento expresso do Contratado.

ido

20.0.DÀ!t DrSDOsrçÕES GEnâIS
20.1.Não será devj.da aos ploponêntes pefa elaborâÇâo e/ou apresentaÇão dê
relati.va âo certame, qualquer tipo de indehizaÇão-
20.2.NenhunÀ pessoa fisica, ainda que credenciadâ por procuração legal, poderá
mais de Lmá Licitante.
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20.3.4 presente ticitaÇão somente poderá vir a ser revoqada por razóes de inte
decorrente de fato superveniente devidaEente conprovado, ou arrulada no todo ou
ilegalidade, de ofici.o ou por provocâçào de terceiros, mediã.rrtê palecer êscrito
fundamentado.
20.{.caso as datas plevlstas pala a realrzaçào dos evêntos da presente li
decla.radas feriado, e náo havêndo ratiftcação da convocação/ ficam
autonatica.Eente para o pri"meiro dia útiL subseqüentê, no mesmo Ioca1 e hora an
previEtos.
2o,s.OcoÜendo a suplessáo de serviços, se o Contratado já houvêr adquirido os matelia1s e
postos no focal de trabalho, os mêsmos deverão se! pagos pelo oRc, pelo Preço de aqulsiÇão
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e acêitos pela fiscalizaÇão.
20.6-os p!êÇos unitários para a realrzação de novos serviÇos surgidos durante a execuÇão do
contrato, serão plopostos pelo Contratado e submetidos à âpreciação do oRC. A execuÇão dos
serviÇos não previstos será regulada pêlas condiÇões e cláusulas do contrato original.
20.7.0 oRc por conveniência adrinj.strativa ou técnlca, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tenpo a execuÇão dos serviços, cientificando dêvidaEente o contratado.
2o.8.Decai.rá do direito de inpugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, terrdo-o acei.tado sem objêção, veriha a aplesentar, depois do julgàmento, falhas ou
arregulalj-dadês que o viciaran hipótêse em que ta1 corunicado não terá efelto de recurso.
20.9.Nos valorês apresentados pelos licltantes, já deverão esta! incluídos os custôs com
aquisiÇào de úaterial, mão-de-obra utilizâda, impostos, êncargos, fretes e outros que venhâm a
incidir sobre os respectavos preÇôs.
20.10.Sste irÉtrumênto convocatólio e tôdos os seus eIêrnêntôs constitutivos, estão
dlsponibalizados eo neio I[agrrético, podendo se! obtidos jr.Dto a Comissão, ôbsêrvados os
procedimentos definidos pelo oRC.
20.11.Às dúvidâs surgidas após a apresentaÇáo das propostas e os casos ôltrissos neste
instlr.úento, fica!ão únlca e exclusj-vamente sujeitos a intelpletaÇão da Colrrissào, sendo
facultada a nresrtra ou a autoridade supêrior do oRc, em qualquêr fase da licitação, a plomoÇão
de diligência destinada a esclarece! ou a conplementar a instruçào do processo.
2l.72.Para dirltrLir controvélsias decorrentes deste certamê, excluldo qualguer outlo, o foro
coÍq)etente é ô da Comarca de Mamanguape, Estâdo da paraiba.

Mâmanguape - PB, 18 de Janeilo dê 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBà

cÂlG,B,À urrNrcrPÀr DE IrNa]IcuÀPE
coul ssÁo PERIaNENTE DE LICITAçTTo

ÀNEXO r - CDtrsrlB rro 00001/2013

TERHo DE pEFERÉNcrÀ - EspEClrrcÀÇôEs

1 . O. DO OBarBIo
1.1.Constitui objeto desta licitaÇào: AquisiÇào parceLadâ de nateliais de limpeza e
alirnêntLcios diversos, destinados âs âtividades da Câmara l'Íunicipa] de l,Íamâng'uàpê.

P,I'N]?ÀRIO
rt.la

2 . O. irusrlE[c,IrrvÀ
2. 1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnicâ
e adequadamente, os procêdinentos necessários para viabilj.zar a contrataÇão em te1a. As
características ê especificaÇóes do objêto orâ licitâdo são:

CODI GO D I SCRI MI NÀÇÀO U}IIDÀDE QUÀNTIDÀDE

3

4

5

6

U.1d

EC'L

Und

UÍd
Und
PCT

PCT

Und

1!(

1E

21

1.1

des

19

2-1

1

f

3
3
3
1

J
3

42

i das 1

1

46

rip

Url

Totà1

'(

\



3. o.oBRIGÀçõES DO CONrnÀIÀDO
3.1.substituir, alcando com as dêspesas decorrentes, os rnateriais ou serviÇos
ãlterações, deteriolaÇõês impe.rfeiçÕes ou quaisqlre! irregulalidades discrepantes
do instnutrênto convocatório, ainda que constatados após o recebamento e/ou pag
3.2.1,Íanter, durante a vigência do côntrato, em compatibi l-idade com as obriga
todas as condiÇõês de habilitaÇão e qualiÍicaÇão exiqidas no respectivo processo
aprêsentando ao ORC os docrmêntos lrecessários, sêÍq)re quê solicitâdo-
3.3.Nao transferir a outreR, no todo ou em parte, o objêto da contratação, salvo Bediante
prévia e exp.ressa autorizaÇão do ORC.
3.4. EDitir Nota Fiscal cor.respondentê à sede ou fili.al da enpresa quê apresentou a
docuüentaÇão na fase dê habil-itaÇáo-
3.5.Executar as obrigaÇôes assutridas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorôsaBêrrte, delttro dos precêitôs legeís, normas e êspecificaÇões técrricas correspondentes.

4.O.DO CRrrÉRrO rlE ACEUàBrLU)ÀDE DE PiEç{)S
4.1.Havendo proposta com valor unitáliô supêEôr ao êstimado pêIo oRC ou manifêstamentê
inexegüível nos têrmos do Àrt. 48, IÍ, da Lei 8.666/93, o mesmo sêrá dêsconsidêrado. Esta
ocorrência náo desclassifi,ca autonaticamêntê a proposta, quando for o caso, apeoas o item
corresporrdente, relacionado Deste anexo, na co.lu.na código.
4.2.O valor estinÂdo quê o oRc sê propõe a pagar pelo ob]eto orâ licitado - valor dê
Referêncj-a -, está acima indicado.

5 . O.rmaÍa DÀ PRODOSTÀ
5 . 1. É parte integrante deste texmo de Referência o modelo de proposta dê prêÇos
correspondeDte, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio môdêlo fo.rnecido,
dêsde que seja devidamente preenchado, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

6 - O - rlrFoRtlAçfus clt{PrEuEurÀRBs
6.1 - Âs êspecificaÇões dos itêns
Llcitante, corrêspondêndo ao tipo
s rrui 1ar .

41 a 45 sào mêras rêferências para melhor
do rêspêctivo produto, podendo ser cotado

êntêndimento do
qualque! marca

,k S^Jua
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Presidentê da Colrlissão

assr..Erlidâ
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àIÍEro 01 Ào mto DE REEERlixcrÀ - PRoDostÀ

coNVrrE No 00007 /2013

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
cÂraRÀ Mt NrcrPÀ! DE MÀmNcuÀPE

colfi ssÀo PERTaNENTE DE LrcrrÀçÀo

o
o

o . CPL.

gêneros ali&enticios d,i.versos,

PROPOSTÀ

REF. : co}I\rITE N" 00001/2013

oBJETo: Àquj.siçâo parcêlada de materiais de limpêza
destrnados às atividades da câmâra Munlcipal de Mamanguape.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão êm epigrâfe, apresentanos proposta conforEe abaixo:

VÀI.OR TOÍAÍ, DA PROPOSTA _ RS

CODIGO DISCRIMINÀçÀO

':.

MÀRCÀ/MODEI.O LNIDÀDE OUÀNTIDÀDE P. UNITÀRIO
UrC ,ô

LrrLd - I D

P , TOTÀL

PRÀZo - Iteltl 5 .0:
PÀGÀMENTO - Iten 18. 0:
VÀIIDÀDE DA PROPOSTÀ -
ORIGEI'I DÀS MERCÀ.DORIÃS

ltem 9- 0:
OFERTADAS Item 9.0

de de

ResponsávêI

CNPJ

*
7
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ESTÀDO DÀ PÀNÀiBÀ
CÀI{ÀRA MUNICIPÀI DE }.A}.GNGUÀPE

COMI SSÀO PER}flNENTE DE LICITÀçÀO

ÀNEf,O rr - COX\rrlt No OOOO1/2013

UODELOS DE DECÍ.ÀRÀÇÕES

REE. : COIWITE N" 00001/2013
CÂMATA MUNICIPÀI DE },ÍAI,ÍANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRAÇÀo de cunprimento do disposto no Art. 70, Inciso xxxIII, da CF
v, da Lei A.656/ 93.

À.rt. 27, Incl so

o ploponentê acinà qualificado, sob penas da Í,ei e em acatamento ao disposto no A.t. 70 lnciso
xxxIII da constituição federal-, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nào possuir êm
seu lFradro de pessoal, f\.ncionários menores de dezoito anos em tlabal-tro rroturno, insal.ubre ou
perigoso e neE menores de dezesseis anos, êm qualquêr trabalho,' podendo existir menorês dê
quatorze anos na condição de aprendiz na forna da legislaÇáo vigente.

2.0 - DEcIÀRÃÇÃo de superveniência dê fato impêditj.vo no que diz respeito
licitação.

participaÇão naa

conforme exig,ência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, S2", o proponente acina gualr-facado,
declara nào haver, até a presentê datâ, fàto impêditivo no que dj,z respej^to à
habi.li taçáo/participação na presênte licitaÇào, não se encont!ândo em concordatâ ou êstâdo
falimentar, estando ciente da oblj.gatoliêdade de infoflÍEr ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, náo esta! sofrendo penalidade de declaraçâo de idoneidade no âEbito dâ afuinistraçáo
Federal, Estadual, Munrcapal ou do Distri-to Fedelal, alcando civil- e clirinaloênte pela
presente afirmaÇãô -

3.0 - DECIÀRAÇEO de subtneter-se a todas as c1áusulas e condiÇões do correspondente ].nstlr.lmento
cônvocatório -

O proponente acina guali.ficado decla!a ter conhecimênto e acêitar todas as cláusulas do
respectivo instnutento convocatório e submetê!-sê as condiçóês nel-e estipuladas.

Local- ê Datâ.

NOI{E,/ÀS S lNATURÀ/ CÀ.B'@

Represêntante legal do ploponente.

oBSERVÀçÃO:
AS DBCÍÂRAÇÕES DEVERÃO SER EI,ÀBORÀDAS EM PA}EL TÍI"IBRADO DO LICITANIE, QIIÀNDO I'OR O CÀ.SO

ÀÀ

oÀ
í'ãn 22

-§/. aDl .

l,



ül'

;ip,.r.:-r-i.(
+lil' ,..,.-r.. '''à.rrfii,F{:i#;
ã4vê

EsrÀDo DÀ pmliae
cÁlÍÀxÀ MuNrcrpÀr DE lalaNcuÀpE

corrssÁo PERI|ANENTE DE r,rcrrÀçJio

ÀNEI(O III - coNlrrlE N" 00001/2013

MoDEros DÕ TERlro DE RnNúNcrÀ

REF. : CoNVITE N' 00001/2013
CÂ},ÍARA MUNICI PÂ], DE MAMANGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0

Local e Datâ.

TERMO DE RENÚNCIÀ ao reculso conforRe prêvisto no Art. 43. Inciso ÍII, da Lei 8.666/93.

o proponente aciftá qua.lificado, declara, na fo«ià do disposto no Àrt. 43, fIf, da lei
8.666/93, aceita! o resultado divulgado pela comissão, que analisou â documentaÇão pleli:ninâr
do processo em epigrafe, efetuada nos termos do lespectivo instru,mênto convocatólio,
desj.stindo, assim, expressamente de qual-guer interposiÇào de recurso previsto na legislaÇáo
vigênte, bee com ao prazo correspondêntê e concordando, portanto, com o prosseguj.nento do
cêrtámê- Declara ainda que, em hávendo â ocôrrência dê qualquer ignraldade de va]orês entre sua
proposta e a dos denais licitantes e após obsêrvado o disposto no Àrt. 3o, s 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realizâÇÀo do sorteio para definição da rêspectiva clâssificaÇão,
náo sendo necêssár1o a sua convocaÇâo para o cor.respondente ato púb1ico, confome previsto no
Àrt. 44, S 2", do referi-do dipfoma 1egal-

NOI,ÍE /ÀSS ÍNÀTURÀ/ CARGO

Replesentante 1ega1 do proponente.

rL: 23 t=
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oBSERvAÇÃo:
o rERMo DE RENúNCrÀ DEvERÁ sER ErÂBoRADo EM pApEL TTMBRADo Do LrcrrÀNTE, euÀNDo FoR o cÀso.
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ÀtÍE (o rv - cGfvrtE N" 00001/2013

M]NUTÀ DO COITIBÀTO

ColrrRÀIO No: . -. -/2013-CPL

CONTRÃTÀNrE, e do outro lado

cuiustrÀ IERCBrRÀ - m vÀroR E PREÇOS:

O valor total destê contrato, a base do pleÇo ploposto,

crÁusur.n QrrrlsÀ - DÀ DOIÀÇÃO:
Às despesas correrão por conta da sequinte dotaÇão,
Rêcursos Próprios da câmara Huniclpal de Mâmanguape:

cLliusl,IÀ sExu - Do PÀGtlGttTo:
o pagamento será êfetuado na Tesouraria
maneira: Até trinta dias após a entrega

ESTÀ,DO DÀ PÀRAIBÀ
CÁMRA MT'NICIPÀ! DE T,íÀ}IÀNGUÀPE

coMr ssÀo PERI,ÀNEIITE DE r,rcrrÀçÀo

TER}TÔ DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CE],EBRÀM À CÂIGRÀ ÚIINICIPÀI DE

IM},ÍANGUAPE E .. ...... ., PA.RÀ FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRT'MEMIO NÀ FORUÀ ÀBAIXO:

PeIo presente instnmento particular de contlato, de um lado Câmâ

Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - l'íâmanguape - PB, CNPJ n" 1

repxeserrtada pelo Presidente da cânára Emelson ferreirâ viana da
Professor, residente e domiciliado na Rua Marques de Herval, 329
cPF no 039.842.414-45, , carteira de Idêntidade n" 2.269-'722 sSP

ra Muni.crpàl de l'Íananguape -
2-120.256/OOOI-52, neste ato
si1wa, Brasileiro, solteiro,
- Cêntro - Uamanguape - PB,
-PB , doravante si-roplesmente

- -, CNPJ n"

e qêneros

no Axt

relação
da Lea

ne3te ato representado por .... rêsidente e douriciliado Irâ " " r
.. ., CPP n" , Càrteira dê Identi dade n" ....,

doravante siÍç]-esmente CoNTRÀTADO, decidiram âs partês contlâtantes assinar o presentê
contrato, o qual 5e rege!á pelas cIáusulas e condições seguintes:

CIJíI'SuIÀ PnIHEII,A - DOS TMDÀI@|IOS DO COITIB,AI!o:

Este contrato decorre da licj-taçào modalidade convite no 00001/2013,
Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações, Lei CoÍplementa! n" 123, de

plocessada nos termos da
L4 de dezeEblo de 2006.

CIJfu'$'IÀ SEq'XDÀ - DO OBJEIO DO OONTRÀTO:

o presente contrato tem por obieto: Àquisiçào parceladâ de nâterlai-s de litq)êza
alimentlcios diversos, destinados as atividades da cânara t'1un1cipa1 de Mamanguapê -

oforneciDêntoe/ouprestaçãodosserviÇosdêveràoobedecerrigolosaEerrteàscondições
expressas neste ilstrltsento, ploposta apresentada, convite n" 00001/2013 e instruÇões do

Cô;tratante, docu,eDtos esses que ficam fazendo pá!tes inteqraDtes do presentê contrato'
independente de txanscriÇão.

édeRS

CLT{USÚIÀ AMRXÀ - DO BETj'USTàIIElrIro:
Os preços contlatados são fixos pelo Pêriodo de r'ul àno, êxceto para Ôs casog previstos
65, §§ 5" e 6o, da r-ei 8.666/93.
ocorrendÔodesêguillblioêconômj'co_finânceirodocontlato,poderásêrrestabelêcldaa
ql.,à ." p".aa" pictuararn lnicialmente, nos termos do Àrt' 65' Incaso If' Allnea d'
A.eeç/gl, mediante comprovação documental e requerimênto expreseo do Contratado '

cLÁI,sVIÀ SíEDA - DOS PB,àZOS:
o prazo máxiüo pêra a êxecução do objeto or'a contratado, conforme suas caracteristicas '
.dirút. p.o.togaÇão nos ."ro" pt.,iutos pela Lei B'666/93' está abaixo indicado e

e çF-re
será

consideradô a partir da emissão do Pedido dê conpra:
Entrega: Inediata

oprazode-vigênciadopresentecontlatÔserádeterminado:atéofinaldoêxerclciofinanceiro
de 2013, consi-derado da data dê sua assiDaturâ'

cuirr$IlÀ orràv:À - DÀs oBRIGàçÕES DO @]rfRÀTÀrTE:
a - Efetuar o pagélmênto relativo ao fornêcimento
reafizado3, de acordo com as respectivas cIáusulas do

constante do o!Çaeento vi-gente:
01.01 01.031.0001- 20 01 3390.30.00

do Contratante, mediânte plocesso reqular, da seguinte
total dos produtos solacitâdos.

. CPL.

o

NA E t

Í'2.4 oa FL:
o

a

ou prestação dos sêrviços
presente contratoi

efêtivâmente

p



b Proporcionar aO COntfatado todos os mêios necessários par, o fiel rorn

Drêstacão dos serviços contratados;
I'i" "oiJriiti".r - o coJt...ao sobrê qualquer irregularidade
proa,lio" ou serviÇos, exercendo a nais a&Pla e conpleta

contratado de suas lesponsabj'lidades contlatuais e legàis'

encontrada quanto
fiscaLizaÇâo, o que

cuíusur,e xcna DÀs oaRrelçõEs Do colÍfBÀT'ADo:
os descritos na cláusulâ corresP

a Executa! devidanente o fornecimento ou servl-Ç

prêsente contlato, dêntÍo dos melholes Parâmetros de gua Iidade estabelecado3 Pala

tivj-dade relacionada ao obj eto contlatual, com observânci a aos Plazos êst.ipulados;

ResPo nsabillzar-se Por t odos os ônus e obrigaÇóe s concernentes à tegislaÇào fis

o
o ramo de

cal, cLvi.I,

t ri-butárl a e tlabalhista, bellr como pox todas as dêgpesas e comPromissos asstunidos ' a qualquer
a
b

c
titulo, perante sêus fornêcedo res ou terceiros em lazáo da execuçáo do obieto contr âtado;

do e idÔneo, aceito Pe1o contratante, quando da exêcuçao oo

qual va1

de 2 013

Ma'Iter prêposto capacíta
contrato, que o represente integ

fi scali
ralmen

zaçao do Contratantê deve
d

te em todos os seus atosi

Penaitir e facilitar a
ndo prestar os infar&es ê

deste contrato, as paltes elegem o foro da Comarca de

:".1";""rT""rt"?.T"'r'r:T'or"i;, danos causado_s q l'"_.-T":.... 
.:r"-1...r",ti*t' 

oou 
â terceiros'

decorrentes de sua culpa ãí aJi.-". execuÇào ao "oiil.to, 
náo excluindo ou reduzindo êssa

re sDonsabi 1j-dade a f isca trz]aiaã- otl o 
"to'np"t'rtamento' 

pelo órqào lnteressado;

f - Não ceder, trà,,,sfer,' 
-Jt]-l'o]tot'"' 

t ,' ' no tooo o' t' p"t"' o objeto destê instrunento'

r"a [:'*i:*:rj : x"J"'.*;".;.''::::1,1;:':r'"-"-E'"'"i:"1'"*'j'""1.1"- ::'^'^l:oóes 
aesuaidas'

[odas as condlÇôes a" n"oJr-aãiaã e quatlficaÇào "*, 
q-rlã];o ,.spectrvo processo licitatório'

apresentando ào contratante ããot"tÂto" necessárros] sempre que sorlcrtado'

:H"H.1TJ r;A*5ff"""#:'il1i.il':ffiIiela con*atante ou p.or acordo entrê as

'oartes, nos .t"o" pt"""tli'"" "itü"-t5 :'-1ttá tã""it'aia"' dê pleno dirêito' conformê o

!:tni""l"àtffiJ"Jli"]3.'I'i:'t::',{i"*'t=:,,condiÇões 
contratuais" os acréscinos ou

:,n';;'"'"";;.-;. l:1.':1'HX::i,"#..:#;i"'J;;;:""il:':.!: '"X;: 
i'." J.'-'",:':H::::

atualazado do contrato' e'
pái """aol Para seus acréscimos'

iTffi lfrffi.YJn;H ff.f-":":e::'-.-:"".i"""T1"fi""nl'.;"r:'.:".""'":'i]?;."ãi"'"'ãi'.3
contratado, gàranti-da a préviâ defesa' às sequantes-' 

de o,50 (zero vírgura cinco por cento)

LeI 8.666/93: a - advertênciâ; b - mrlta 9" T":"-"T" "."a*à",-". ir]i.io o,, na eiecuçào do

::i';j;:;'" o ""1o' 
do contlato po! di-a- o9 

'tt']"o". "3"iiji='"-''oã á^-"'1"t contratado pela

:li;!:"* .i::i'jÍ"ii,;,;'xt:.i""t 't+Iã ;:il:1""'.j:i,i::iiii::' em lLci'!aÇào e

à:,",r.§1::.::"'i:'.'"".,T-i"$ :itL'.""x':"='*1k""=*;:: *ri.=*+*"1,:r:'#i
;:.,';;;";;;;;,,..,.., d. IruJlicào ou até sue sêla nr..*:"",...: .ài.iàã, -o.. p",,.rid"d"" cabiveis

Àutoridâde gue aprlcou t "í"""]iiotã"i-i I t i*'itut'ttmente ' qualguêr das pena

iJ.á" ""."at" 
na Lei 8'666/93'

cr.Á.usurr oÉcoo scsnol' - DÔ EoSo:

i-.t"-àiri"tit as questóes decolrentes
1.,f.-"rrq""P", Estado da Paraiba'

R r)ol estarem de Pleno ácordo'

ã!"i""ao Pelas Pârtes e Por duas
foi lavlado o Presente contrato êm

testenurüas '

02 (duas) vias, o

!,Íamanguapê - PB, '

PELO CONTRÀTÀNTE

de

TESTE|MUN}'ÀS

BMERSON EERREI RÀ VIANÀ DA SILVÀ

prêsidente da Cânara
o3g - 842 .414- 45

PELO CONTRÀ'IADO

_--...<_

,^\,

ÚOalrdadç dos
íhaFLr.r76" .
l:;.

Yz

JP
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Orige8'r CONVITE N.o OOOO1,/201,3
coMrssÃo PERXANENTE DE LrcrrAÇÃo

Àssunto ! Àquis ição parcelada de matexiais de limpeza egêneros alimentícíos diversos, destinados asatividades da Câmara Municipal de Mamanguape
ÀDer(o: Instnnênto Convocatório co_r.espondente e sãus elementos,inclusive a ÍLinuta do respectivo contrato.

ESTÀDO DA PÀRÀÍBÀ
CÁMABÀ MUNICIPÀI, DE T.IAMANGUÀPE

ÀssEssoRrÀ .firRÍDrcÀ

Mamanguape PB, 18 de Janêiro dê 2013-

PÀRECER

Ànalisada a matéraa, nos termos da Lêr Eedêral n" 8.666/93 e suas alteraÇõês, e considerandotêor dos documentos ê infomações apresentados, esta Assessoria Juaidica considera regularrespectivo instrumento convocatór-io e seus efementos constitutlvos -rêíerênte ao procêssote1a, os quais estào em consonância com a 1egislâçào pêrtinêntê.

Às
SÀ DE
550r

ÀIÍDBÀDE -IÍETO

Ju!idico
14.031-PB

o

'cPL.
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'ft#H.
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂlrÀRÀ tírNrcrPÀL DE tíÀuÀNGuÀPE
co},Ír ssÀo PERTaNENTE DE LrcrrÀçÀo

coMnrE N' 00001/2013

DECI,AFÀÇÃO - PUBLICI DADE

DECLÀRÀçÃO

Declaro pala os de\ridos fins de dileito, que uma cópia do instlumentÔ convocâtóriÔ ê seus

elenentoi constitutivos, corlespondente ao plocessô licitâtório Convite no 00001/2013, foi
dêvidarente àflxâda no í)rrádto dê DivuJ'gâção deste Órg'ào, nesta dátà' em Ôbservância ao

disposto no Arlt. 22, 53", da r,ei Pederal no B'656/93 e suas altêrações postêriores'

Mamanguape - PB, 18 de Janeiro de 2013.

F.OD GUES DA LVA
Presidente da Conlissão

\:,
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÁl,rABÀ MUNrcrPÀL DE laLflNcuÀPE
co}[ ssÀo pERrÂr.IENrE ou r,rcrreçÀo

coNvrrE r{" ooo01/2013

DEcrÀxÀÇÃo - PuBlrcrDÀDE

Mamanguape - PB, 18 de Janeiro de 2013'

DECLÀRÀÇÀO

Declar:o pala os dêvidos fins de dileito, qlre uma cópia do instlumentÔ convocâtório e seus

elementog constitutivos, correspondentê ao processo licitatório convite no 00001/20L3, fo1

devidaBente afixada no (tuaÍtro de Divu.lgaÉo deste Órgão, nesta data, em observencia ao

disposto no À-rt. 22, 53", da Lei Federal no 8'656/93 e suas altelaÇões posteriores'

CLEONI CÀ.SS IÀNO DA SÍ
Dr. rêtor

,Att
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÀIa,BÀ uuNrcrPÀr DE MA!íANGUÀPE

colrrssÀo PERLÍANENTE DE LrcrrÀÇAo

coNvrÍE lr" 00001/2013

COMPROVÀNTE DE ENTREGA

INTERESSADO: Gustavo Gadêlha Suaseuna

CNPJ: 14. 790. 704 / 0001-70

ENDEREÇO: Rua Sérgio Guerra, 305

BÀIRRo: Jaldim cidade universitália

CÍDÀ-DE: João Pessoa

ESTÀTIO: PB

DEcr,ARAcÀo:

o ÍNTEREssÀDo Àcrla, euÀrrFrcÀ.Do DECIÀRÀ HÀvER REcEarDo o RrsPEcrrvo rNsrRUl{ENTo coNvocÀ?óRro E

ToDos os ET,EMBNToS NBcEss.ÁRros À pÀRTrcrpÀÇÃo NEslÀ LrcrrÀçÃo, Bau coMo rol.ÀDo coNl{ECrMENro

DÀs coNDlÇÕEs E ExrGÊNCrÀs DÀ uBsl{A.

P.ECEBÍDO EYÍ. lB / 07 /201'3
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EsrÀDo DÀ pnnaisÀ

cÂlfrRÀ ].ruNrcrpÀL DE l.r\]aNcvÀpE
coMÍ ssÀo pERÀftNEMrE DE trcrrÀçÀo

coNvrlE }ro 00001/2013

C OMPRO\IANTE DE E}T|REGA

fNTERESSADO: Hildete Caxias da Silva

CNPJ: 05. 008.302,/OOO1-2O

ENDEREÇo: Rua Rodrigues dê Carvalho, 231

BAIRRO: Centro

CIDÀDE: Marlàngnlâpê

ESTADO: PB

RECEBIDO Et41 1,8/07/201,3

.Qi*ccLút ôoa-r-cr-!l cla ârrl,t\
ASSINATURA

DEcrÀRÀÇÃo:

O IN?ERES5ÀDO ÀCI}E OUÀIIE TCÀ'O DECI,ÀRA IIÀVER RECEBTDO O RESPECTTVO INSTRUI4EMIO CONVOCÀ?óRIO EToDos os EÍ,EMEIrros NecessÁRtos A PÀ-Rr rc r PÀÇÀo NEsrA LrcrrAçÃo, BEM coMo rõMarro cor,rmcrMENTo
DÃs coNDrÇôEs E ExrcÊNcrÃs DÀ I,ÍEslG-
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EsaADo DÀ PÃRÀÍBÀ

cÂI"rARÀ MuNrcrpÀr DE lrq,MANGUÀpE
coMrssÀo PERITANENTE DE LrcrrÀÇÀo

COMPROI,ENTE DE EN?REGÀ

INTERESSADO: João Batista de l,una

CNPJr 03.318. 039,t OOO1-4O

ENDEREÇO: Rua Coronel Luiz Inácio, 583

BAIRRO: Cêntro

Cf DADE: Mamângr.rape

ESTA-DO r PB

RECEBIDo El4t 1,8 / A1/ 201,3

ASSINA?URA

DECrÀxÀÇÃo:

O TI{IERESSÀDO ÀCI}íÂ. OUÀIÍT'ICÀ.DO DECI,ÀRA I{A'r'ER RECEBIDO O RESPECTTVO INSTRUI4EI{TO CONVOCÀTóRrO EToDos os ELEMENToS uecessÁntos À PARTTcTPÀÇÀo NEsTÀ rrcrrAçÀo, BEM col,Ío Tol,1qDo coNHEcrMEMro
DAs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DÀ MEsldA.

-I
I cNPJ: oo.3ís,lllg,tl()oí40

JOÁO BATISTA DE LUNA- ME

Rua Coronel Luiz lnádo' No:S€lÍ!

CEP: 58180-000 Tel.:8892 9284

L MAMANGUAPE.PB J
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, sê houver qualquer diveÍgência, providencie junto à
RFB a sua atualização câdastral.

Aprovado pela lnstruÉo Normaüva RFB n' 1.183, de 19 de agosto dê 2011.

Emitido no dia írUOí 120Í3 às 13:rt3:39 ídata e hora de BrasíIa). Páoina:1/1

A RFB agradece a suâ úsita. Para informações sobre potíticâ de privacidade e aso, clique aqui -

Atualize sua]3gj.na

rP

O@-

o
I rl: â1
o

c Pc t

í
o

tAN

ffi REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DEtNscRtÇÀo
í'1.7S0.70iU0001-10
MATRTZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

DAIA OE ABERÍURA
21t12n011

NOT/lE EiIPRESARIÁL
GUSTAVO GADELHA SUASSUNA - ME

to Do ESÍaBELECTúEnITO oloÍE oE FANTASTÁ)

COMERCIÂL SUASSUNA

cóorco E DEscRrÇÃo oA ÀTMt 4o€ Eco{ÔMlca PRrNcrPAt

17.12-1{m - Cornérqio ver*ía dê mêÍcadoria§ €m geral, cqn Frdorninância de p.odutos alimedick}§ - minimeÍcadoq
íErccaÍias e armazéns

E DESCRIçÃo oAs A-ÍIvloÂDES rcONÔIIiICAS SÊCUNÔÁRIAS

a7.5í raí - CoínéÍcÍo var$s{a êspêcializado de equiparÍEríos ê qryÍimeÍúos dê iúormática
0.23-7{10 - CqnéÍcb vaçFsta de bebidas
ji.ztl§.Ol - Coíié.cio va.êFsaa de câmês - açougnês
{7.89{r{5 - CoírÉ.cio ErÉlta de píodúos saneaotes dorÍss láÍío3
17.21-1-Ol - Cc{úrcio rraÍlfsta dê laticínios e ÍÍios
{7 .2í-í{t [ - CoÍneÍcb va.úda de doces, balas, bornbons e s.íreü|ante§
472,1á40 - CoíxÉrcio vaEjisia de hoíifrutigranjeiros
,17,6í{-03 - Cornércío dea de aria

cóorco E oEsc8rçÃo DA xÂTURaa
2t3á - EÍTTPRESARIO

R SERGIO GUERRA
tffl|lERo
305

COII PLÊM ENTO

LOJA Oí TERREO

CEP
5a.(}52{00 JARDIM CIDAOE UNIVERSITARIA

snuÀÇÁo cÀDAsrRÁL
ATIVA

oÀÍÁ DA sÍru^ÇÃo caoÀsrRAL
27172nO11

MOTIVO DE

sÍÍuaÇÃo EsPEctÀt- DÁÍÁ oa sfiuaçÁo EsPÉcraL

PB

: Vottar:,

http://www.receita.fazendagov.br/PessoaJuridica/CNPJ/capjreva./Cnpjreva Comprov... 1410112073
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MIMSTÉRIO DA FAZENDA
Procu;adoria4eral da Fazenda Nacional
Sêcaêtarie da Receita Federal do Brasil

CERNDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVDA ATIVA DA UNÁo

Nome: GUSTAVO GADELHA SUASSUNA - ME
CNPJ: í4.790.70ittr00í-í0

Ressafuado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsatÍlidade do sujeito passivo acima idenüficado que vierem a ser apuradas, é cerlificado quê
não constam pendências em seu nomê, relativas a tríbutos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições êm Dívida Ativa da União junto à PÍocuradoria-Geral da
F azenda Nacional @GFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida pâra todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à §üação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contÍibuiçôes previdenciárias e as contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
DÍvida Ativa do lnstih.rto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de cerlidão especíÍca.

A aceitação desta cêÍlidão está condicionada à veÍificação de sua autenücidade na lntemet, nos

endereços <htp://www.receita.hzenda.gov.be ou <http:r/www.pgÍn.Íazenda.gov.br,.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02105D007.
Emitida às 20:í7:í1 do dia Ag12nO12 <hoía e data dê Brasília>.
Válida até 03/0612013.
Código de controle da certidão: 25í2.069A.F524.E958

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento
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http://www.receita.fazenda.gov.brlAplicacoes/ATSPo/Certidao/CNDConjuntaSegVia ... 13/12/2012
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CODIGO: BODF.87B6.5EFA.3266

Nome Empresarial:
GUSTAVO GADELHA SUASSUNA

Endereço:
SERGIO GUERRÁ

Baino: Município:
BANCARIOS JOAO PESSOA
lnscr. Estadual: Sltuação Cadastral:
16-1e2.3214 ATIVO

CERTIDAO

Número:
305

Emitida no dia 21101120í 3 às 1B:18:40

Complemento:
LOJA 01 TERREO

CEP:
58052-Om

certifico, observadas as disposições da legistação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o contribuinte slpra idtntificado está em situação
REG.ULAR perante a Fazenda pública Estadual, com relação a débitos fiscaisadministrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda pública Estadual, a quátquei tempo, cobiar valores a elaporventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta ceúidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser conÍirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.receita,pb.gov.br.

CNPJ/CPF:
1 4.790"70/U00Oí -í 0

@ J
Cêrtidão de Débito emitida via 'lntemet'.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

NúmeÍo da Certidão

2012 I 058274

Folha:1
Data: 1 35

L (
o

Hora: 13

l\

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS kBr'
No de ContÍole da Autenticidade

9.472.558.599

roENTrFrcAçÃo Do REQUERENTE

Nome do Conhbuinte

GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME
C,N P,J. /C.P.F.

14.790.70410001-10

ÍÉRREo 01
Bloco

305

Apto/Salâ

01
Endereço

RUA BAN SERGIO GUERRA
Cidade

JOAO PESSOA
CEP

58052000
Bakrc

BANCARIOS

+ztzlOO - iomércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dividas que üerem a ser apuradas, fica certiícado que,

até a pÍesente data. nâo constam em nome do requerente acima qualificádo pendências relatjvas às Íeceitas municipais, inclusive as de

natureza tÍibutária ou não, insctitas ou náo no RegistÍo da Diüda Ativa do Municipal.

tNscRçóEs vINcULADAS Ao REeUERENTE

MERCANTIS: 116087-7

tMoBtLúRLÀs:

ATTVTDADE(s) sEcuNDÁRrAs

4751201 - CoÍÍÉrcio varejista especíalazâdo de equipamenlos e supímentos de iníoímáüca

4723700 - CôméÍcio varejiste de bebidás

4722301 - Cnííérci@ veí4iste cle cáínes - âçouguês

4789005 - Comércio vaÍeiista de godutos saneantes domissânitaÍios

4 72 r 103 - CoíÉício vâÍei'süa de laücíí*rs e ÍÍios

4721104 - Crmércio varejistâ de doces. balas, bombons e semelhântês

4724500 . Comàcio vâíejiste dê MfÍutg.enjekos
476'1003 - Cornérc,o vârêjistá de ârligos de papêlâ.ia

oBsÉRVAçOES

Esta ceítidão é valida por 60 (sessenta) dias, confoÍme o artigo 138, §1', da Lei Complementar n'53. de 23 de dezembro de 2008 (Código

TributáÍio Múnicipal ).

A aceítaçao desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificaçao de sua aulênticidáde nâ

intemet, rp eíúeíeço joaopessoa.pb.gov.br

Cert dáo emiüda gratuitamente em 1711212012 13.35:38
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Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretanà da Receita Federal do Brasil
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CERNDÃO NEGATIVA
DE DÉBIToS RELAIVoS ÀS CoNTRIBUIÇoES PREMDENCIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIRoS

N. 000222013-13001704
Nome: GUSTAVO GADELHA SUASSUNA. ME
CNPJ: 14.790.704/0001-1 0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquêr dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a seÍ apuradas, é certif,cado que não constam
pendências em seu norle relaüvas a contribuiçÕes adrÍ$nistradas pela
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta ceÍtidão, emitida em nome da matíz e válida para todas as suas
filiais, reÍere-se exclusivarnente às contribuiçôes previdenciáÍias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abÍangendo os demais tributos adminisÍados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administÍadas pela Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Cêrtidâo Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida paÍa as finalidàdes previstas no art. 47 da Lei no

a,212 de 24 de julho de 1991, excêto para:

- averbação de obra dê construÉo civil no RegistÍo de lmóveis;
- reduçâo de caçÍtal social, transÍerência de controlê de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou kansformação de entidade ou de
sociedade sociedade êmpresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresádo, conÍorme definido pelo
art-931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
eíinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A acêitação desta certidão está condicionada à Ínalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na lntemet, no
endereço <httpJ/www.receita.Íazenda.gov.br,.

Cerlidão emitida com base na Poíaria conjunta PGFN/RFB no 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 2110112013,
Válida até 2OlO7 r2O13.

CeÍtidão emitida gratuibínente.

Atenção:qualquer rasura ou ernenda invalidará este documento.

Ê
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http://www0l0.dataprev-gov.br/cws/BlN/cws mv2.asp?COMS BIN/SM Contexto... 2l/0112013
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Ceúificado de Regularidade do FGTS - CR-F

fnscrição: t479o7 o4looot-to
RAZãO SOCiAI: GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME

Nome Fantasia :COMERCIAL SUASSUNA

Endereco: AV CRUZ DAS ARMAS 235 LOJA 01 TERREO / CRUZ DAS- 
ARMAS / IOAO PESSOA / PB / 58085-OOO

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
perirnte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 17/01/20L3 a 09/02/2013

C.ertificâção Número: 201301 1 10738 L320999725

Informação obtida em LL/OU2OL3, às 07:38:13.

GÂf,HÂ
ãAILÂ- 

='CT,J,}fuI 
;:À FÊÚFFÀ i

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

@
https://www-sifge-caixa.gov.brlEm presalCrflCrftFgeCFslmprimirPapel.asp?VARPes... lllOll2OT3
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ceRrroÃo NEcATrvÀ us oÉgrtos rRÀBÀLHrsrAs

NOME: GUSTAVO GADELHA SUASSUNA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
cNP.f : 14.790.704l0001-10
certidão n" | 16027? 66 / 2oL3
Expedição: 2r/01/20l.3, às 20 :16:11
validade: Lg/Ol/20L3 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GUsTÀvo GÀDEr,ItÀ suÀsslNÀ - uE (MÀTRrz E FrLÍÀrs) '
inscrito (a) no CNP,J sob o n" 14.790'704/ooo1-10, NÃo coNsrl do Bânco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2'44o, de 'l de julho de 2011' e

na ResoluÇão Àdministrativa n" L47o/2olf do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011'
os dados constanEes desta certidão são de re sponsab i l idade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa 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 Tri-bunaI Superior do Trabalho na

Internet (http: / /www. tst ' jus ' br)
Certidão emitida gratuitamente '

I}TTORMÀçÃO IMPORTÀISTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transit'ada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas' inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários ' a honorários' a custas' a

emolumenEos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrêntes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia'

l, ,: ir-
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DECI,ARÀÇOES

REr. : CONVITE N' 00001,/2013
CÂMARA MT'NICÍPAI DE I.,ÍA},ÍANGUAPE

PROPONENTE : Gustevo Gade]"ha SuaasuDÀ
CNPJ 1il. 790. 70410001-10

1-0 -
v, da

DECIÀRÀÇÃo de cumpri,mento do disposto no A.rt- 70, Inciso XXXIII, da CE - Àrt. 2'7, Ínciso
Lei- 8. 666193 .

O proponente acina quallficado, sob penas da Lei e erll acatatnênto ao disposto no Àrt. fo incj.so
XXXIII da constituiçeô Fêderal, Iêi 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nào possuir em

seu quàdro dê pessoâl, funciorrários menores de dezoito anos em trãbâ1hô noturno, insahüre ou
perigoso e nem menorês de dezesseis anos, qn qualquer trabalho; podendo êxistix ê partir dê
quatorze anos na condição de aprêndj.z, na forha da legislaÇão vigêntê.

2.0 - DECÍ,ARAÇÀO de superveniência de fato itrpeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

conformê êxigência côntida na Lei- 8-666/93, Àrt. 32, §2", o proponênte acina gualificado,
dêcIara não haver, até a presente data, fato ilQeditivo no quê diz respeito à

habif i tação,/pa rticipâção rra p.rêsênte ticitâção, não sê êncontrârrdo em concordâtá ôu êstãdo
falinentar, estando ciente da obrigatoriedade de infonnãr ocoÜências postêriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo pênalidade de dêcLaração dê idonêidadê no âEbito da a&ü.nistraÇão
Fedêlal, Estadual, Municipal ou do Dist!1to Fedêral, a.rcando civil e crirlinalmente pel.a
presente afirmaÇão.

3.0 - DECIÀRAÇÃo dê submeter-se a todas a9 cláusulas e condiÇõês do correspondente instlumêntô
convocatório.

O proponente acirÍã qualificado declara ter conhecimento ê aceitar todas as cláusulas do
respectj.vo insLnmento convocatôrio ê su.bmete!-se as condições nele êstipuladas.

João Pessoa - PB, 30 de Janeir:o dê 2013.
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Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

ConÍira os dados de ldentifEeÇão da Pêssoa Júldice ê, se hower qr.n§r.rer dirrergêrria, proüderrcie junto à
RFB a sl'la atualizaÉo cadaskal.

ÍP-***"',

Aproyado pela lrstruçáo l,lorÍnati\E RFB rf 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido m dia OSlO1l2Ol2 às í5:5í:29 (data e hora de Brasllia).
Voltar I

Pâgi.e:111

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúrERooE [{scRtç/Áo
05.006.302/Í)00í-20
t ÂTRlz

COMPROVANTE DE INSCRçÃO E DE S]TUAçÃO
CADASTRAL

OÁÍÁ DE ÁSERTURA

2UO4n002

NOI/E EIVPRESARIA

HILOETE CAXIAS DA SILVA

TÍTULo oo EsrÁBELEcrtiENÍo (NoiG oE FÁNTÀ5I4

côotco E DEscRClo oÂ aIt/DÁoE Ecoiúrlca mNcpa
/Í7.í 2-l -O0 - Comérsio vaÍeirsta de íÍerçadoÍias em garal, com pÍêdomlnância dê produtoe alimentícios - mlnimeÍcado§,
nEÍcearias e aÍnazéns

cóotco E oEscRlçrô DÁs Àr|\DrDEs Ecol{ôitcâs sEcuxolRtÂs
Não klfoímad.

cÔor@E DAXATUREzaJURbnA
2í3á - É PRESARIO (TNDTVTOUAL)

R RODRIGUES DE CARVALHO
NÚTÉRo
1U

COTJPLETJENTO

CEP

58280{x)0
8IIRROiDISIRIÍO
CENTRO

wNEtsro
MAilIANGUAPE

§mJáÇ/b cp^§rR r
ATIVA

DAÍÂ DA srÍuÁçro cÁoÀs-rRlt
2:U04n002

rc /o oE sÍruÁç,Âo cÁoÁsrFA

srrurçro EsPEcrÁ|. oarÁ DA sÍÍurçio EsPEcla

PB

!lel

@ Copyright Rêceitâ Federel do Brasn - O5l01DO12

e$:
0510112012 l5:52
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MINISTERIO DA FAENDA
Procuradoria€era I da Fazenda Nacional
Secrêtaria da Recêita Federal do Brasil

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERATS E À DÍVDA ATIVA DA UNIA

Nome: HILDETE CAXIAS DA SILVA - ME
CNPJ: 05.006.3021 0001 -20

Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passiro acima identificado que úerêm a ser apuradas, é cêrtificedo quê:

1. constam débitos relati\os a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. í51 da Lei ns 5.172, de 25 de outubo
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em DÍüda Atiw da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidão
negatira.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refure-se êxclusi\ramente à

situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN, não abrângendo as contribuiçÕês
preüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusi\e as inscritas em DÍüda Atitra do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionâda à rerifcação de sua aúenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.Êzenda.gov.bÊ ou <http://www.pgft.hzenda.gov.ba.

Certidão êmitida com base na Portaria Conjunta PGFNI/RFB rP 3, de 0ZO5|2OO7

Emitida ás 18:12:2O do dia O511212012 <hora e data de Bmsília>.
Válida até 03/06/2013.
Código de controle da certidão: 085EFí22.DC47.C734

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda inrelidaÉ êste documento
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,'w GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER oi.

(
otF

o
o

,Doc. CPL.o

CÓDIGO: 84í 8.953A.5D68.E32A

Nome Empresarial:
HILDETE CAXIAS DA SILVA

Endereço:
ROORIGUES OE CARVALHO

Bairro: l\4unicípio:

CENTRO MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situaçáo Cadastral
'16.í35.131-0 ATIVO

CERTIDAO

Número
't34

Emitida no dia 2110112013 às í 1 :03:36

Complemento

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 relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende debitos 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 Certidão de Débito na
página www. receita. pb.gov. br.

CEP:
58280.000

Certidâo de Débito emitida via'lnternet' @

CNPJ/CPF:
05.008.302/000í -20

ô
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E§IAI)oDAPARâtsA
PREFEIII'RAMI'MCIPALDB MAMA}Iq'ÂIts

SECREIARIA DE F|NANçAS
DEPTE DE ARRECÂDAçÃO ETRIBUTOS

mmÁomamvl
duccru.m.m

Verificando os Cadastuos de Tributos da Secretaria de Finanças deste Município

foi verificada a inexistência de débitos em nome de IIILDETE CÁ)(IÂS DA SILVA

inscritâ no C.IYPJ. n' 05.0083(D/llfl)l-20, localizado na Rua Rodrigues de Cawalho,

134 - Ceího-Mamanguape-Pb, assim sendo exercendo o cargo de Diretor do

Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a m€snüL

Mamanguape - Pb, l0 Dczembro de 2012

d.l c,\+-\
;'1. L-tô

+
.l

,

cÍcnno.rosÉ cr.Écro DE souzA
PreÍ.

Cice
Tributeç

roJ.C
ualÊ
0uzil

Vátida por I t0 dias

CONFORM ORIGINAL
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MINISTÉR|O DA FAUNDA
Secretaria da Rêceita Federal do Bradl

GERflDÃO NEGATIVA
DE DÉBÍIos RELATVoS AS ooNTRIBUIÇÔES PREVIDENCÁRns e

Às DE TERCEIRoS

No 00027201 2-'l 3001 302
Nome: HILDETE CAXAS DA SILVA - ME
CNPJ: 05.008.3021OOO1-20

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\êr quaisquer
dMdas de responsabilidade do sujeito passiro aoima identificado que
üerem a ser apuradas, é certificado que não constem pendências em seu
nome relati\as a contribuições administradas pela SecretâÍia da Receita
Fedêral do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Diüda Ati\a da União (DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e \alida para todas as suas
filiais, refere-se exclusirramente às contribuições preüdenciárias e às
contribuições dêüdas, por lei, a têrceiros, inclusi\ê às inscÍitas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objêto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidâo é \alida para as finalidades preústas no arl. 47 da Lei n'
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- a\êrbação de obra de construção ciül no Registro de lmóleis;
- rêduÇão de capital social, transfêrência dê controle dê cotas de
sociedade limitada e cisão paÍcial ou transfurmação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma indiüdual ou de empresário, conforme definido pelo

art.931 da Lei no í0.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ciü|, extinção
de entidade ou sociedade empresária ou simplês.

A aceitação desta certidão está condicionada à fnalidade pam a qual foi
emitida e à wrificação de sua aúenticidade na lntemet, no endereço
<http://www. receita.Íazenda. gov.br>.

C,ertidão emitida com base na Portaria Conjurúa PGFN/RFB n'01, de 20
de janeiro de 2010.

Emitida em 121212012.
Válida até 1OlOG|2O13.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda in\ralidará este documento.
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GÂTXA
cAtxA ECoNí3MrcÂ FEDERÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: osooB3o2/ooo 1-20

RAZãO SOC|AI: HILDETE CAXIAS DA SILVA

ENdETECO: RUA RODRIGUES DE CARVALHO 134 CASA / CENTRO /- T4AMANGUAPÉ / PS / 58280-000

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

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

validade: 25/07/20t3 a 23/02/2013

Certif icação N ú mero : 20 1,3O 725 7 ]342203866867

Informação obtida em 25/0U2073, às 17i34i22

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

(

https://www.silge.caixa.gov.br/Empresa,/crf/crtTFgecFS Imprimirpapel.asp?vARpes... 25loll20l3
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PODER IIUDI CIÀX IO
JUSTIÇÀ DO TFÀBÀLHO

Nome: HILDETE CAXIAS DA SIL,VA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
GNPJ: 05.008 .3 02l0001-20
Certidão n"t l.2523027 /20]-2
Expedição: 04/L2/2012, às 15:54:27
vafidade | 0f/06/20L3 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que HTLDETE cÀxrÀs DÀ srlvÀ - ME (MÀTRrz E FrrJrÀrs),
inscrito 1a) no CNPJ sob o n" 05.008.30210001-20, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leís do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 20ff, e
na ResoIução Admínistrativa n' ]-470 /201I do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emprêsa em relação
a todos os seus e stabe lec iment.os , agências ou f il-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunaf Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. t.st. j us. br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀÇÃO TMPORTÀtitltE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes pêrante a JustiÇa 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 l-ei; ou decorrêntês
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabafho ou Comissão de Conciliação Prévia.

@

.t

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS
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DECLARÀÇÔES

REE. : CoNulTE Nô 00001,/201l
CÂ}ARA MUNICIPÀI DE MAI"ÍANGUAPE

PROpoNENIE: gildetê caxias dâ silva
CNPJ 05. 008.302 /OOOL-20

1.0 - DECLÀRÀÇÃO de culoprlmento do disposto no Art. 7o,
V, da Lei 8.666/93.

Inciso XXXfII, dâ CF - À-rt. 27, Inciso

O proponente acimã qualificado, sob pênas da Lei e em acatârnênto ao disposto no Àrt. 7o inciso
XXXÍII da ConstituiÇâo Pêdera1, lei 9.854, de 27 de outubr:o de 1999, dêclara nào possui-r em
sêu quadro dê pêssoal, flricionários menoreg de dezoito arlos em trabalho noturno, insalubre ou
perlgoso e nêm mênores de dezêssêis ànos, em qualquêr trabalho,. podendo existlr a partir dê
quatorzê anos na condiÇão dê aprendiz, na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÀO de supêrvêniência dê fato inpeditivo no que diz respeito a participaÇão nâ

conforme exigência côntida na Leí 8.666/93, Àl.t. 32, s2", o proponente acima guallficado,
decrara não haver/ até a presênte data. fato lrçeditivo no que diz respeito à
hebili têÇão/par:icipação na preserrtê licitaÇão, não se êncorrtrando êm concordâta ou êstado
falimentar, estândo cientê dâ obrigatoriêdâde de informar ocoüências posterio-rês. Rêssalta,
ainda, não estar sofrêndo penalidade de declaraÇão de idonêidade no â&bito da administraÇâo
Fêderal. Estadual, Municipal ou do Distrito federal, arcando civil e crirLinafmente ôê1a
presentê âfirmaçào.

3'0 - DECLARAÇÃo dê submeter-sê a todas as cláusulas e condições do corrêspondentê instru,nênto
convocatório.

o proponente acina qualificado declara ter conhecimêDto e aceltar todas as cláusulas dorespêctivo instrumênto convocatório e slúmeter-sê as condiÇôês nele êstipulâdâs.

Mamanguape - PB, 30 de Jâneiro dê 2013,

ÂtlrrLO ,ta:eicr-uc
Hildete Caxias da Sl1va
05 .008 .302,/0001-20

ü Cr- '=tluu'.-

lTs.ooe.sozioooí-fri
Hildetê Caxias da Silva
R'"§:ll'.':". 
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ESTADODAPARAIBA
COMARCADE MAMANGUAPE

CARTÓRIO BUSTORFF
2" OrICIO DE NOTAS E PROTESTO

1o Traslado
Livro no 2621P

Folha n' 175

PROCTJRAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE
FIZ A FIRMA: HILDETE CAXIAS DA

SILVA ME, NA FORMA ABAIXO:

SAIBÁM os que este Púbüco Inskumento de Procuração bastante vtrem

que, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2012 (dois mil e doze) nesta Cidade de

Mamanguape , Estado da Paraíba" República Federativa do Brasil, neste Cartório, p€rante mlm,

Escrevente Autorizado, compaÍec€u como outorgante a firma: HILDETE CAXIAS DA SILVA

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ mb n' 05.008.30A 0O0l -20, estabelecido na

Rua Rodrigues de Carvalho' 134, Cenfuo, MamanguaPe - PB, neste ato representada por sua tihrlar,

HILDETE CAXIAS DA SILVA, brasileir4 casada" emPresiri4 portadora do RG n" 2.271.786

SSP/PB e CPF no 027.826.374-79, residente e domiciliada na ? Trav. Rodrigues de Carvalho, 06'

Centro, MarnanguaPe - PB, reconhecida como a PróPria, à vistâ de documentos a mim exibidos, dou

fé, e pela fimra outorganG me foi dito que por este instrumento público e nos teÍmos de direito'

nomeia e constitui seu bastante pocuÍador: CXISANTO CAVALCANTTE DE FARIAS

SEGUI\IDO, brasileiro, casado, comeÍciante, Portador do RG r" 2.2Cf,.161 SSPIPB e CPF n'

O25.M2.52+05, residente e domiciliado no me$no endereço do outorgante, a quem confere Plenos

@eres para Íepresenlar a referida empresa, Peranto íts ÍepartiçOes Públicas, Federais, Estaduais'

Municipais, Administrativas, Autárqücas, Pessoas Físicas e Juridicas de dirsito público ou privado,

Sociedades de Economia Mista Empresas Estatais, Paraestatais, Comercio e Industria, Cartórios de

Notas, Regisuo de Títulos e Documentos, Correios, Contador, EmPresas Fomecedoras de Produtos e

Serviços; podendo, para tanto' IEqueÍEr , alegar e assinar o que for precrso, juntar, apresentar e retirar

documentos, aprÊÍientar e assinar quarsquer guiaq requerer certidões, alvar:ás diversos e demais

autorizações, em especial particiPar de concorÉncias e/ou licitações públicas ou particulares,

tomadas de preços, carta-conüte, retirar F.ditais, paÍticiPaÍ de aberturas de licitações, acordar,

concordar discordar, interpor recuÍsos, prcstar declarações e informações; firmar contratos de

fomecimento de mercadorias, rescindir contratos, Í€ceber pâgâmentos, endossar cheques norunars,

assinar folhas de Pagamento, passr recibos, dar e receber qútação, enfir1 praticar todos os demais

atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. Assim o disse, do que dou fé, me pediu

que lhe lavrasse este lnstnrmento que, sendo-lhe lido, aceitou e assina, sendo dispensada a prcsença e

assinatura de testemunhas instrumentírias ex-ü do ArL 1" do Provimento n'03/E7, da Corregedoria

Geral da Justiça deste Estado. Pagou esta de emolumentos R$ 33,49, raxa FARPEN R$ 3'53' taxa

FEPJ I,00. Eu, Erivaldo A. Cavalcanti - Escrevente Autorizado, a digitei, zubscrevo e assino. (a)

Hildete Caxias da Silva Está conformo o orieinal, Mamanguape, 27 de feverçiro de 2012.

Em ) da verdade

ERIVÀLDO ÀRAUJO 1AVÀLCAM

És...Íratt AlbÍiúéê

coNFORMfucFIGINAL

--#6:=;-
@í,

EARTÔR.IO BUSTORFF
2" OFíCIO DE NOTAS

8cl" Soraya X. Bustorff - TabeliÀ AD-HOC
Eel. Alb€rto Eustorff F. Quintáo- Substituto
Erivaldo Áraújo Cavâlcauti - EscÍevctrte Autorizado
Bel. Noel X. Bustorff - Escrevente AD-HOC
Ros:PÍês Joâo P.$01, aI.C.ilro.CEP 50.2t0-00,0 . I|otígúapo . PE

TEtEFAX. {83)3292-2297 E-mrll 2c8ítoíioom€@gm8il com

,t I
,

,48Ft

À

CF,L.

Titular
Belo Alb€rto Bustorff F- Quinüio

Substituto

Erivaldo Araujo Cavalcanti
EscÍevente

BeF Noel Xavier Bustorff
EscÍÊvent€ Ad-Hoc
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omprovante de Inscrição e de Sihução CadâStal - Impressão

I RêldtaFedeÍal

lompÍoventê de lnscrição e de Sitração Cadastral
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;ontdbulnte,

;onfira os dados de ldenüficaÉo da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência' providenciê iunto à

IFB a sua ahralizaÉo câdastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICAs
(t{oi,rE DE

iIERCADINHO DENER
m

DAÍA DE ÁAERTURA

0,U0E,í 999COMPROVANTE DE E DE SITUA o
CADASTRAL

DE

03.3í 8.03910001{l)
i,ATRtr

OE

DASÊ

Não informada

OA NATUREZAE

213§ - EiIPRESARIO

NfiE EFiESARIAL
JOÂO BATISTA DE LUNA . i'E

E OA ÀTrvtoÂDE PRINCIPÂL
alimenúcios m inimercados,comáÍclo vaÍeil3ta dô morcâdorias em sôrsl, com prsdomináncia dê prodúo§

47 1 2-1{t0
mêrcêaíag e armazáns

LOGRAI}OJRO
R CORONEL LUIZ INACIO

COMPLEMETTO

03/1í12005

NÚMERO

5E3

c€P
58.280{X}0

BÂIRRO'DISÍRÍTO
CENTRO fAÍÍANGUAPE

CADÂSTRA
ATIVA

ESPECIAL

Páoina:1/1

\provado pela lnstuso Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011'

=miüdo 
no dia 25O1íãt13 às í2:28:14 (data e hora de Brasília)

VoltaÍ

@ Copyr§ht Receita Fêdoral do Brasú - 2510112013

PB

rttp://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaollmprimePagina'asp
ôb 25t0U2013
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CERNDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERÂS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO BATTSTA DE LUNA - ME
CNPJ: 03.318.0391000í40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Naclonal
Secretaria da Roceitâ FedeÍat do Brasll

Certidáo êmitide grat itarnentê.

Atençâo: qua§uer ra§lJta ou eÍnenda invalidará este documento.

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e insctever quaisquer dÍvidas deresponsabilidede do sujeito passivo acima. identificado que vier?n] a ser apuradas, é certificado quenão constam pendências em seu noÍne, retatives a tribuioi aaáinistraaá"-ri,rr" óã"1.Jaãà'à'à"iiàceieFedêral do Brâsir (RFB) e a inscriÉei em Dívida ÀwãJã'únao junto à procuredorie€erer deFazênda Nacional (pGFN).

Esta certidão, emitida em nome. de m.atriz ê várida pere todas as suas firiais, reÊre.seexcl.u.:ivaÍÍEnte à sjtuaÉo do sujeito passivo no âmbito dá RÉB e oa péeú, náo'áoãngãn-jo 
".conÍibuiçÕes preüdenciárias e aiconúbuiçõ_es devidas, poitei, a terceiros, inciGt;;; ;;i;ds emDívida Ativa do rnstnuto Nacionar oo seguró socinitiúÉÉíãoiáio a" crtioão 

"ipàúà] 
" '-"*'

A aceltaÉo desb certidão esÉ condicionada à verificaÉo de sua autenticidade na rntemet, nosendereços <http:/^vww.receita.Êzênda.gov.bÊ ou <ht&J uww.pgfrl.Êzenda.gov.br>-

Certirdáo emitida com base na poÍtaria Conjunh PGFN/RFB rp g, de O2í,SaOOT .
Én'tida âs 12:23:§ do dia 2SrO1pOi3 <horâ e data de Bra;Ília>.
Vá$da aÉ 24D7r2013.
Código de conbot6 da certidâo: OoAA.TZZO-A0CD.§994
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SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

q
o

o
á çu-51

í
ô

. CPL. o

CERTIDAO

cóDlco: FB3A.9Egc.721 c.1 BEA Emitida no dia2510112}13 às 11:28:29

Complemento:

CEP:
58280{100

Nome EmpreseÍial:
JOAO BÂTITITA DE LUI{A

Endereço:
CORONEL LUZ TNACIO

Baino:
CENTRO

lnscÍ- Estadual:

16.'t25.ú2-2

Municlpio:
IIAJÚANGUAPE

Siluaçâo Cadastral:

ATIVO

Número:
583

Certifico, observadas as disposiçÔes da legislação 'i9"1!9 
e de acgrdo com os

assentamentos existentes ;;ú;rSil; que o conkibuúte si.rpra identificado 9:P "m 
situação

RÉêülÃR perante a rãii"a,ã púutica Estaduat, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Oívida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedébitoscujaexigibilidadeestejasuspensa'nem
exclui o direito de " fu=óid" ÉúOiiãa EstaOuat, a quálquei tempo, cobrar valores a ela

porventura devidos pelo referido contribuinte'

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir d1 dlta.de-sua emissão'

devendo ser confirmada 
" "üã ",Itãrti"iaàOe 

atravei do serviço Vatidar Certidáo de Débito na

página www.receita.Pb.gov-br.

CNPJ/CPF:
03.31 8.0391000 í '40

CeÍtldão dê Débtto emlüda Yia'lntemet" @

-f



^,

í
o

o
o
o.

0Pc L
E$TADO DIPÀRIIBA

PNEEMM ruildml DE TililGUAPE
sEmEÍmrDEffirngAs

DflnrEAnE$mçl0 E mu,rcs

crnrnÂourGArwA
dor@: tt2t.oo.m

verificando os cadastros de Tributos da secretaria de Finanças deste Municipio
foi verificada a inexistência de débitos em nome da Empresa .IoÃo sailsta nr
LUN.A, inscrito no CNpJ. n. 03.31g.039/0001_40, esrabelecida na Rua Ccl. Luiz
Inácio' 583- centro - Mamanguape-pb. assim sendo exercendo o cargo de f)ire.nr do
Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a mesma,

Mamanguape,PB, 29 de Janeiro de 201 3

,{íí,"r"t 'ltr5.

crcERo Jp,§4,1 dsouz^
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Valida Por I 80 dias
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trIIIISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrctaüa da Rsceita Fêderal do Bra§i]

CERNDÁO NEGAT]VA
DE DÉBÍTOS RELATMOS ÀS CONTRIBUIçÔES

DETERCEIROS
PRÉVIDENCÁRIAS E ÀS

No 0000520í$l3001039
NOÍNS JOAO BA:NSTA DE LUNA - ME
GNPJ: 03.318.039O00í-40

A aceitaçáo desta oertidâo esá condbionade à finalidde para a qual foi

;r;itdà à à verifica@ de sua auErticidade nâ lnbmet' no endereço
<htF/rwv.IEceita.faeÍdagoY.br,.

cêÍridão emitida com basê m PoÍtaÍia Gonjunta PGFN/RFB no 01, de 20 de
janeiro de 2010.

Emiffia em 2í01f2013.
Yâida elê 24t07DO13.

CeÍtidão eÍnitida gratuitaÍrEnte.

Abnçáo;qua§uer rasura ou emenda in\ alk ará esG doc|mento'

Resahdo o dircib de a Fzenda Nacbnal cobÉr e insqever quaisquer

dívides de responsabilirde do suieito pa§*vo aciÍfia idenüfudo que vbÍem
a sêÍ apurad6, é cerüficado que nâo consÊam pendências em sql noÍrE
re**ivaé a conftuirpõe adminisbadG pela secí€taftr da Receita Fedsal do
Brasít (RFB) e a inscÍlpes êm DíYida Ativa da Uni{lo (DAU).

Esúe ceÍt'tdão, emi[da em ffrÍÍE de Ínafiz e Yáfida para bdas as suas filiais,

rebrc'€e eldusivamenb às conEibuições prevlrerrciáric ê às @ntsibui@6
oevu*, por tei, a teÍcêiÍo§, indu§ve às inscÍih em DAU, ÍÉo abraÍtsêndo

os Oernaià tr'Uuos administradoe Pela RFB e as dêmab inscÍiçõe§ eÍn DAU'

aOminísraAas pda Procuradoria€eral da Fuenda Nacional (PGFN)' obieb
de @Ílidâo c,stjuflta PGFN/RFts.

Esta ceÍlÍl& é vâlida para as finalklde§ Pre\risfias no aÊ 47 da Lq Íf 8,212

de 24 de julho d€ 1SÍ; o<ceto Para:

- averbação de obra de coÍlsmrção dúl no Rêgis&o dê lmó\'eis;

- reduÉo de capiEl social, fensmncia de contole de cüs de socitdade

linÉtarú e Osai pa*l cu bansbÍÍnâ@ de entidade or de sociedede

sociedade êÍnpÍE€árb simPbs;
- úin oe tnis indivi<tud ou de ernpresárb, confoÍÍE definft,o pelo art931

da Let Íf 10.406, de l0 de Janeiro de 2OO2 - Código CMI' e:(inçáo de

enüdade an sociexlade erprcsália ou §mples.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03318o39/ooor-40
RAZãO SOCiAI: ]OAO BATISTA DÊ LUNA

NOMe Fantasia: MERCÂDINHO DENER

ENdETCçO: RUA MARQUEZ DO HERVAL SN / CENTRO / MAMANGUAPE / PB / 5828O.OOO

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

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

Validadê: 07/Ol/2013 a O5/O2/2O13

Certif ícaçã o N ú mero: 20 73O7O7 0847 1 1 80349654

Informação obtida em 2O/Ot/2o13, às 10:34:58.

A utilização deste Certificado para os fins prevastos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa,gov,br
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CERTIDÃO NEGTLTIVÀ DE DÉBITOS TRJABÀLHÍST'AS

NOTTTC : .JOÀO BATISTA DE ÍJT,NA - ME (MATRIZ E FIÍJIÀIS )

CIiIPJ: 03. 3L8. 039/000L-40
Certldão n' : 16300?2012013
Expedição: 25/OL/201-3, às !2127 :02

vatidade: 23/07/2073 - 180 (cento e oitenta) dias' contados da data

de sua exPediçáo -

Cerlif iea-sê que JoÀo BÀTrsEÀ DB r.,L!ÍÀ - tíE ([ÀrRrz Ê FrÍ'rÀrs) '
inserito(a) rto CNP., sob o no o3'318'039/goo1-40' 16o comste do Banco

Nacional de Dewedores Trabalhistae '
Certi.dÊio emicida com base no art' 642-A da Consol idação das L'eis do

Trabalho, acregcentado pela Leí n' :-2'440' de 7 de julho de zo1!' e

na Resolução Administr-ativa no L41O/20r1' do Tribu[a1 Supêrior do

Trabalbo, de 24 de'agosto de 2011'

Os dados constantes i"eta Certidão são de responsabi l idade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados aué 2 (dois) diae

anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa iurÍdica, a éertidão atesta a emPresa êm rêlação

atodososseusestabe}ecimenLos,agênciasoufiliais.
A aceitsação destsa certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidacte no portal do Tribunal superior do Trabalho na

InternêE (http: //wnu'usc 'ius 'br) '

Certidão emitida gratuitamente '

rNFOnüÀção rxPoRTÀrrrE
Do Banco l(Iacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessárioe à identlficação das pessoas ÍraEurais e jurídicas

inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações

esEabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhiscas' inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários ' a honorários ' a custa§' a

emolumerrtos ou a recolhimêntog determinados em Iei; ou decorrentseg

de execução de acordos firmados pêrante o Minlstério Púb1ico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'
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PODER .TUDICIÁRIO
JÚSTIÇÀ DO TRÃBÀLIIO

MDúvidas e êugêstôês: cndLôLst.jus bl



DECIÀRÀÇÔES

REE'. : CoI,IVITE N" 00001/2013
CÂMÀRÀ MUNICIPAI DE MA}G.NGUÀPE

João Batista d
03.318.039/000

ê Luna
1-40

PRoPoNENTE: üoão Bat-ista dê Luta
CNPJ 03. 318.039/0001-40

1.0 - DECLÀRÀÇÃO de crmpriiEento do disposto no Art- 7", Inciso XXXIII, da Cf'- À-rt. 21 | Tltciso
v, da Lei 8.666/ 93 -

O proponente âcimâ qualificado, sob pênas dâ Lêi ê êm acatatênto ao disposto no À-rt. 7o inciso
XXXIÍI da ConstituiÇão Eêdêral, Lei 9-854, dê 27 de outub.o de 1999, declara não possuir êm
sêu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pêrigoso e nem meDores de dêzêssêis anos, êm qualquêr trabal-ho; podendo existir a partir de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz, na forlBa da legislação vigente.

2.0 - DECIABÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaçáo
licitaÇão.

na

Conforme êxigência contida na Lej, 8-666/93, AÍt. 32, §2", o proponênte acima qualificado,
declara nâo havê!, até a presente data, fato iEpeditivo no que diz respêito à
hab.ili taÇãolparticipaçâo na presente licitação, não se encontrando em concordatà ou estado
fâlimêntar, êstando ciente da obrigatoriedade de informâr ôcorrências posteriorês. Ressalta,
ainda, não êstar sofrendo penalidadê dê declaração de idoneidade no âmbito da adÍLinistraçâo
fêdêral, Estaduaf, M.uricipâl ou do Distrito federal, arcando clvil e criminalmente pela
presente afirmaÇão.

3.0 - DECLARAÇÃO dê submêtêr-se a todas as cláusulas e condiÇõês do correspoDdentê instrumênto
convocatório.

o proponente acima qualificado dêclara têr corüecimento e acêitâr todas as cláusu]as do
respectivo instnmênto convocatório e submeter-se as condiÇôês nê1e estipuladas.

Mamanquape - pB, 30 dê Janeiro de 2013.

FcirPr' 
03. 3 í 8.ogg/oooí +tl-l

JOÃO BANSTA DE LUNA. ME
Rua Coronel Luiz lnácio, No:Sgg
CEP: 56.280-000 Tet.:8892 9284

L IÚAMANGUAPE. PB J

W

\
ÀN

. CPL.

't- rt 56 2
I

F

"P

)



ENA

e

rF

o

o

(_

o15a

oLPcGUSTAVO G. S MEI

A, Câmam Municipal de Marnanguape

Cama Comvite Ne 00OI/20I3

Produto

Vassoua de PeIo Rubí 30on ( Btasí)

Desodorizador de ar 36OmI ( Bom-ar)

Sabonee 50gr ( lpê)

Saco para liro 15litros ( Lunpona)

Saco para liro 30liuos ( Lurpona)

Saco paa lixo 5O litros ( Lrnpona)

Saco pata liro I0O liuos ( Lurpona)

Fosfóro (Paraná)

Irceticida (Bayer) SOOml Spay

Àgta Sanináú ( Brihu) Ilt
Desinfeente (Kalipo ) At
Detugarte (Pronto) 2lt

Eqonja de Aço( Qlustro )
Esponja de Ptato (3M )
Rôdo 4oon ( Basil)

Papel Higiênico (Novo)

Pasdlha Sanitatia ( Qodor)

Sablo trn Pó ( Omo ) 5OOgr

Sablo an Bata ( Redarção)

ÁIcool SOOorI ( Bnlur)

FIanú ( S. Cristovào)

Vassotrra Piassava (Brasil)

Vassoura Nylon ( Bmsil)

Vassoura P/ &nheiro ( Brasil0

Pano de Chao (S CútovEo)

Pano de Ptam ( S. Cristovão)

Papd Toalha ( Novo)

Guardarupo ( Novo )
Copo desc 50ml ( MaraÉ)

Copo desc- I8otnl ( MârâÉ)

Copo desc 30Oml (Maraú)

Quetosere 5OOml ( BR)

Mutiuso S00rnl ( Brilu)
Sabonete Ligutdo ( Gtanado)

Cera liquida 500ml ( Brilux)

Agua M--aI 20lt ( I"dâú)

Açtrcat Comrrn I kg( Ouro BÍenco)

Café 250gr ( Santa Clarâ )

Unid

Unid.

Unid
Unid
PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

Unid

Unid

Unid
Unid
PCT

Unid

Unid
Unid

Unid
Unid
PCT

Unid
Unid

Unid
Unid

Unid
Unid

Unid
Unid

Unid
PCT

PCT

PCT

Unid
Unid
Unid
Unid

Uú4
Unid

96

300

zn
2§
240

180

I80

t20
t20
I80

I80

I80
7Z

I80

84

I80

360

I80
r80

240

R$

R$

RS

R$

RS

R$

R$

R$

R§

RS

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R§

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

RS

QuânL V. úrid.
R$ &50
R$ 8,30

RS I,,IO

RS 2,60

RS 3,00

R$ 3,s0

R$ 4,00

R$ I,9O

R$ 9,00

R$ I,65

R$ 600
R$ 6,50

R$ I,7O

R$ I,2O

R$ 8,I5

R$ 2,50

R$ 2,05

R$ 3,50

R$ 5,50

R$ 3,50

RS 3,90

R$ s,60

R$ 7,00

R$ 3,60

R$ 3,IO

R$ 3,I5

R$ 3,90

RS I,3O

R$ I,60

R$ 3,OO

R$ 3,85

RS 7,00

RS e60
R$ 13,00

R$ 5,50

R$ 6,80

R$ ZIO
R$ 3,93

Valor Toel
8r6,00

L490,OO

336,00

624,OO

7?Ã,@

630,00

720,00

228,@

I.O80,OO

297,ú
I.080,00

I.I70,OO

Í22,N
216,@

6E4,60

450,00

73&O0

630,00

990,00

8,{O,00

936,00

L344,00

I.680,00

864,00

74400

756,00

L,1o4,00

3IZ0O

480,O0

900,00

I.I55,00

s8&oo

624,N

3.900,00

990,00

zo,*0,00

756,00

r.Í79,00

240

2fi
240

240

240

2N
360

2§
300

300

300

a4

240

300

I80
300

360

300Unid-

,.?

o(, .ME
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(
"o\

(



FL: 5U 6

o

N E

q

o
552,00

o
a
o

Cream Coket,l00gr (Pilar)

Biscoito Maú 4OOgr (Pilar)

Coca Cola 2L ( Coca Cola)

Rúigetante Krut 2lt ( Kuat)

Fanta l-aranja 21t ( Fana)

Rdngerante Grraú 2lt ( AnúÍ!câ)

Vidrer ( Bril"rr)

Belas Sortidas (Softe) 70ogr

Filao de Pepel ( MeraÉ)

Prazo da Entrega : Imediato

Forna de pagametrto : 30 Dias

Vüdade da Proposta : 60 Dias

R$ 2,30 R$

R$ 2,60 R$

R$ 5,60 R$

R$ 4,55 R$

R$ 4,55 R$

R$ 5,IO R$

R$ 10,05 R$

R$ 8,45 R$

R$ 3,00 R$
.]TOTAL 

R$

Unid

Uúd
Unid

Uúd
Unid
Unid

Unid.

Unid
Unid

240

2&
240

240

2&
240

360

r2.a

I80

r.09z0o

Í.09LOO

r.224,OO

3.6r8,00

I.0I4,00

5,lo,oo

46.614,00

G

João Pessoa, 3O de Janeiro de 2OI3

Rua Sergio Guerra, 305 - Loja 1 - Terreo

Jardim Cidade Universitaria - Joao Pessoa - PB - cep. 58.052-Ooo

CNPJ:14.790.704lfi)O1-1r INSC. EST.: 16192324-0
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FL: 59
SUPERMERCADO REAL

Rua Rodrigues de Carvalho No 134
Mamanguape - PB CEP: 58280-000

INSC: 16.135. 131-0
CNPJ: 05.008.302.001 /20

. CPL. o

A,

Câmara Municipal de Mamanguape

Convite n" 0001/2013

coD DISCRIMINAÇÁO UNIDADE MARCA QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 Vassoura de pelo 30 cm UND Condor 8,00 768,00

2 Desodorizador de ar 360m1 UND Noar 8,00 2.400,00

sabonete 509 UND Lux 240 1 ,20 288,00

4 saco para lixo l5litros PCT Dona Limpeza 2,50 600,00

5 saco para lixo 30 litros PCT Dona Limpeza 240 600,00

saco para lixo 50 litros PCT Dona Limpeza 3,00 540,00

7 Saco para lixo 100 latros PCT Dona Limpeza 3,00 540,00

1,80 216,00

I lnseticida spray 500m1 UND SBP 7,50 900,00

10 Água sanitária 1L UND Dragão 270,00

5,00 900,00

12 Detergente 2Lt UND Atol 900,00

13 Esponja de aço PCT Tambrilho 1,50 108,00

14 Esponja de prato UND Wich 0,90 162,00

15 Rodo UND Condor 672,00

16 Papel higiênico UND Confortex 2,00 360,00

2,O0 720,00

18 Sabão em pó 5009 UND ALA 2,80 5M,00

5,00 900,00

720,00

3,80 912,00

.>. Vassoura de piaçava UND ParaÍba 1.320,00

.., Vassoura de Nylon UND Paraíba 5,50 1.320,00

24 Vassoura para banheiro UND Paraíba 240 3,00 720,00

3,00 720,00

)A Pano dê pÍato UND Flandeberg 3,00 720,00

27 Papel toalha UND lsnobe 360 3,50 1.260,00

28 Guardanapo UND Escala 288,00

29 Copo descartável 50ml PCT Copo Braz '1,50 450,00

30 Copo descartável í80m1 PCT Copo Braz 300 2,50 750,00

3'l Copo descartável 300m1 PCT Copo Braz 1.140,00

5,00 420,00

JJ Multiuso 500m1 UND lpê 2,50 600,00

34 Sabonete Líquido UND Protex 300 8,00 2.400,00

"Po

@

.t

e6l

3ool

24ol
2,50 |

180l

18ol

-Tl-Fosroro- [Pcr lriat t-ux 12ol
12ol
18ol 1,501

lilóesinfetante 2Lt luruo letot r aol

l8ol s,ool

721

18ol

841 8,ool

r aol

@uruo lTambrilho sool

18ol

r aol
- rolÃt.""t soort- luNo laritux zqol 3,001

24ol
24ol 5,501

24ol

ffi IuNo llE4cb"rg_ zdol
ztol

zz;al ,r,zol
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UND BÍio 180 3,00 540,00Cera líquida 500m1

300 5,50 1.650,0036 Á9ua mineral 201 UND Itaquatiara
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UND Alegre 360 1,90 684,0037 Açúcar 1kg

300 3,90 1.170,0038 Café 2509 São Braz

UND VitaÍela 240 2,20 528,0039 Cream Craker 4009

240 2,60 624,0040 Biscoito Maria 4009 UND Vitarela

1.200,00UND Coca-cola 240 5,0041 Coca-cola 2L - tipo
240 4,50 1.080,00UND Kuat42 Refrig. Kuat 2L - tipo

1.080,00Fanta 240 4,5043 Fanta laranja 2L - tipo UND

240 4,50 1.080,00UND Antártica44 Refrig. Guaraná 2L - tipo
3.564,00Veja 360 9,9045 Vidrex - tipo

120 5,50 660,00UND Sames46 Balas sortidas 7009
450,00São Braz 180 2,50UND47 Filtro de papel

40.398,00TOTAL II
PRAzo DE ÊNÍREGÂ: confoíme convite

FORMA DE PAGAMENTO: CONÍO.ÍnC CONViIE

Vâlidade oa Proposta: (Sessenta) Dias

d,pry.- ,.{çqçrio-t dr.
Hildete caxias da Silva

u3'

Mamanguape, 30 de Janeiro de 2013 às 10:00 hrs
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RAãO SOCIAL: MERCÀDINHO DENER

CNPJ: 03.31 8.O3S.d)01 -10

ll(SC: 1ô.125..612-2

ENDEREÇO: RUÂ CORONEL LUIZ lNAclo, sA3

BAIRRO: CENTRo

CIDADE: MAMANGUAPE/PB

CEP: 58.2&)-O0O

Â CÂi,ÂRA MUNICIPA.L DE TIAMANGT.IAPE - PB

CARTA CONV: No 0001/2013

coD DrscRrMrNAÇÃo UNIDAOE MÂRCA QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

,| Vâssoum de pelo 30 crn UND Leid s6 R$ 8.90 R$ 831,40

2 Desodo.izadoÍ de er 360m1 UND Gleid 300 RS 8.85 R$ 2.655.00

3 sabonete 5og UND Even 210 R$ 1,35 RS 324.00

4 saco párâ lixo 15 lilÍc PCÍ Tubârão 240 R$ 2,90 R$ 696.00

saco para lixo 30 lilÍo§ PCT Túbârão 240 R$ 3,20 R$ 7M,00

6 saco para lixo 50 lilrc PCÍ ÍubaÉo 180 R§ 3,40 R$ 612,00

7 S@ parâ lixo l00litrc PCT Tubãrão 180 R$ 3,70 R$ 666,00

8 FosfoÍo PCT Pârâná 120 R$ 2,00 R$ 240,00

I lnsetiijda spray 500Ínl UND B4€oÍr 120 R$ 8,60 RS 't.032,00

't0 Águâ sânitáÍia lL UND Íúbarão 't 80 R$ 1.90 R$ 342,00

Dêsinfêtante 2Lt UND Blindex 180 R$ 5.70 R$ 1.026,00

12 Oetergente 2Ll UND Beygon 180 R$ s.80 R$ 1.M4,00

13 Esponja de a@ PCT 72 R§ 1 ,60 R$ 11s,20

14 Esponja de p.ato UND Limpol 180 R$ 1,00 R$ 180,00

15 Rodo UND Leid u R$ 8,40 R$ 705,60

16 Papel higÉnico UND Vision 180 R$ 2,3s RS 423,00

17 Pastilha sânitáriá UND Quiodo 360 R$ 2,40 R$ 864,00

18 Sabáo êm pó 5009 UND Alol 180 R$ 2,95 R$ 531,00

'19 Sabão êm bâna PCÍ RedênÇão 180 R$ s.30 R$ 954,00

20 Álcool 5o0ml UND Serlanêjo 240 R$ 3,70 R$ 888,00

21 Flanela 240 R§ 4,15 RS 996,00

22 Vassdiía de Friaçava UND Plâneta 240 R$ 5.90 RS 1.416,00

Vâssoura de Nylon UND Pianeta 240 R$ 6,20 R$ 1.488,00

24 Vassoura pâra bdrhdro UND Planela 240 R$ 3,2s R$ 780,00

25 Pano de óão UND Flandêberg 240 R$ 3,20 R$ 768,00

26 Pam dê prato UND Flandebêrg 240 RS 3,40 RS 816,00

27 Pâpêl toalha UND Escala 360 R$ 3,7s R$ 1.350.00

28 Guârdanapo UND Leve 240 R$ 1,60 RS 384.00

29 Copo descâÍlá\,êl soínl PCT Coposul 300 RS 1.8O R$ 540,00

30 Copo dêscâÍlávd 180m1 PCT Coposul 300 RS 2,SO RS 870,00

31 Copo descartável 300ínl PCT Copcul 300 R$ 4.00 R$ 1.200.00

32 Ouerosene 500m1 UND Solimpe u R$ 5,60 R$ 470.40

33 Multiuso 500m1 UND Brilux 240 R$ 2,85 R$ 684.00

34 Sabonetê LÍquido UND Lêfeboy 300 R$ 11,90 R$ 3.570,00

35 Cera liquida 500ínl 180 RS 3,S0 RS 702,00

36 Agua mirrral 201- UND lndaia 300 RS 5,75 R$ 1.725.00

fl
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o37 Aqicâr l kg UND Ouro Bom 360 R$ 1,95 R$ 702,00

38 Café 2509 UND Sãntâ Clâra 300 R$ 3,98 R$ 1.í94,00

Creâm Craker 40Og UND Fcílaleza 240 R$ 2,70 R$ 648,00

40 Biscoito Mariâ 4009 UND Fortalezá 240 R$ 2,90 R$ 696,00

41 UND Coca-Cola 240 R$ 5,20Coca-colê 2L - tipo R$ 1.24a,00

42 RêÍrig Kual 2L - tjpo UND Kúal 240 R$ 4,70 R$ 1.r28,00

43 Fanta laranjâ 2L - tpo UND Fanta 240 R$ 4,80 R$ 1.152.00

24044 Reírig. Guâraná 2L - lipo UND Antártica RS 4,60 R$ 1 1M,00

45 Vidrex - tipo UND Brilux 3ô0 R$ 10,30 R$ 3.708,00

46 Balas sortidas 700q UND Sames 120 R$ 6,20 R$ 744.00

47 Fillro de papêl UND Sanlâ Clara 180 R$ 2,58 R$ 464,40

TOTAL R§ 45.468,00II
PRAzO Dt tl,lTREGA: IMEDIATÂ

FORMÂ Ot PAGÂMENTO: Â VISTA

VAIIDADI DA PROPOSTA: 60 DIAS

João Bâ sta de na-ME

Mamanguape, 30 de Janeiro de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

cÂt ÀRA MuNrcrPÀr DE lal,ÍANGuÀ"E
coMr ssÀo PERIíÀNENTE DE r,rcrrÀçÀo

ÀTÀ 001 - @lr\r:tTE No ooooll2ot3

Ãta dos trebelhos da colll-issão Pêrmànênte de liciteção/ ercaffegedâ dê àtuar nos procedimêntos
rêlativos à ricitação acinâ lndicada, que objetiva: AquisiÇãô parcelada dê materiais de
linpeza e qêneros alimentícios divêrsos, destinados as ativj-dades da câmara Municipal de
Mamanquapê. Foi dada a devida pr.rblicidade ao certame. em observância a lêgislâção pertinênte,
utllizando-se do Eeguinte meio de di-1^]lgaçào: Quadro de DivulgâÇão do órgào Rêalizador do
Cêrtame - 78/01/201,3. l,icitàntês cadastrados nestê procêsso: custavô Gade]ha suassuna; Hildête
Caxias da Si1va, João Batista de Luna. Às 10:00 horas do dj-a 30/OL/2013, reul:Liu-se a Cortrissâo
Pêrmanente de Í,icitaÇào, desigmada pela portaria n" 023/201"3 de O4/OL/2O13, corposta pelos
servidores: JoÃo RODRIGITES DÀ SILVA - Presidentei SEVERÍNÀ DE AQUINO COSIÀ FERNANDES - Meftbio i
MARIA JosÉ GoMEs - I"Íembro. Inicialmente, conforme as dispos-içôes contidas no instrlülento
convocatólio, o Presidente abriu a sessâo pública e efetuou o credenciámênto dos intêressados.
Licltantêg qualificados a pârticipar dêsta reunião: João Batista de Luna - Envelope sêm
rep.re3entante: participâÇâo váIida,' Hil,dete caxias da silva - Envelope seE represêntante:
partlcipaÇão váIida,' Gustavo cadelha Suassuna - Envê1opê sem representante: participaÇâô
válida. Em segulda forâm ldentificados os eDvelopes côrrtendo as propostas e os doÇurEntos dê
habilitaÇão dos licitantes devidamente qua]ificados, abrindo-se os envê1opes Docu[entaÇào os
quais tiveram seus contêúdos rtüricados pêlos presentês. confelidos os elementos aprêsentados,
passou a infornar: ?odos os licitantês foram considêrados habilitados. Àpós a di\rulgaÇão dorêsultadô da fase habllitaÇão, observado o prazo lecursal ou legistrada â desistência ãxpressa
dos licitantes dê aprêsêntârem qualquer interposiÇão de lecurso, fôram abertos os ênvelopes
contendô as Propostas de preços dos proponentes hábifitados, os quais t.ivêrâm seus êônteúdos
devidanente rubricados - Arlalisadas as propostas o Presidênte passou a inforrnar: Todos os
licitantes aplesentaram propostas, no aspêcto fornal, êm consonância com as exigências do
instrumento convocatório. Conslderados os valores ofe.rtados por cada proponente, devldamentê
registrados no corlespondentê tÚ-stóraco da Ata, as observâÇões apontadas durante o plocessô e
os c-ritéxios definldos no instn]mento convocatôriô, ao final da sessâc, produziu-se o sequinte
rêsultado: Licitante vencedor ê respectrvo valô! totaL da contrataÇão: Eildete Caxias da sllva
- valor: R§ 40.398,00. Houve a ocorrência de lgnraldade de prêços cotados, a claseificaÇâo foi
definida por sôrteio na presenÇa dos paxticipantes da reunião. os valores unitários constantes
das plopostas apresentadas, bem como o resultado do cêrtame com a devida classificaÇâo dos
.1j"citântês, estão dêmonstrâdos no respectivo Mapa de ÃpuràÇào, que ficâ fazeDdo parte
integrante desta Àta, independênte de transcrição- Facultada a pal-avra: nenhu,ma observaÇâo foa
fêita. Nada lllais havendo a cônstar, ravrou-se a presênte Ata, que depois de lida ê achada
conforhe, vai devidamente assinada.

t/ ra.é(
JOÃO RODRI S DA SILVÀ

MAP.IA

SEWRINA DE I COSTÀ FERNANDES
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ESTÂDÔ DÀ PÀRÀIBÀ

cÁMÀBÀ uuNrcrpÃr DE MÁ.tÍAlrGUÀpE
co}c ssÀo PERI,ÀNENTE DE LrcrrÀçÁo

urstómco DÀ ATÀ oo1 - coxvrrt N. oooo1,/2013

Eistórico da Àta dos traba.lhos da co.ririssâo Pernanente de licitaÇão, encacegados de atuar nos
procedimentos rêlativos à licitaÇão acima indicada, que obj etj-va:

AquisiÇâo parcelada de materiais de limpeza e gêneros aliltlenticios diversos. dêstlnados as
at.ividades da CàEara Municipal de lÍaEanguapê.

1,0 - DÀ PnOPOSÍÀ DE PnEçOS

- HiLdete Caxias da silva.

2A - 2L - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 2A - 29 -
39 - 40 - 4L- 42 - 43- 44- 4s - 46- 41 -

valor: R$ 40.398, 00

11 -
30-

72 - 1,3 - 14 - 15 - 76 - L1 - 18 - 19 -
3L - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -

Considerados ôs valores apresêntÂdos
processo e os critérios definidos
produziu-se o sêgnrinte resultado:

por
nô

\A t/Or Ll

cada Ij-citante, as obserwaÇões apontadas duránte o
instrumento convocatório, ao final dêsta sessào,

2,0 - DO ÍnÀIàuEIsm DIIEnE!rcIàDo PÀRÀ UE e EPP - I'ÀsE pnOpoSTÀ

- Nào há legj.stro.

J RODR S DA SILVÀ

JOS GOMES

SE\BRINA DE IN COSTA EERNÀNDES

' CPL.
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TERMO DE RENÚNCIA

RE!'. : CoNVITE N" 00001/2013
cÂt:4ARÀ lruNTcrpÀi DE },a]4ANGUÀPE

PROPONENTE : Gustavo Gedelàa Suassri.Da
CNPJ 14 - 790.70410001-10

TERMO DE neÚUWCta ao rêcurso conformê p.evisto no Ait- 43, Inciso II1, da tei g.6661931.0

O proponente ac.ima qualificado, dec.lara, na forma do disposto no Àrt. 43, fff, da lea
8.666/93, aceitar o resultado diurlgado pela Corlissão, que analisou a documentaÇão preliminar
do procêsso em epigrafe, êfetuada nos têmos do rêspectivo instrumento convocatório,
desistlndo assim, expressamente. de qualquêr interposiÇào dê -recurso pievisto na legislaÇâo
vlgente, bêm como ao prâzo correspondentê e concordando, portanto, com o prosseguimento do
cêrtáfiê. Declare âinda çfle, em hâvendo à ocor-rêDcia de qualquêr igualdade dê vâlores ênt!ê sua
proposta e a dos dêmais licitântês ê após observado o disposto no Àrt. 3", s 2", da T,ei
A-666/93, fica autorizado a rêa1ização do sortêiô para definiÇão da rêspêctiva cfassificação.
não sendo necessário a sua cônvocaÇão para o correspondênte ato público, conforme ptevisto no
Art. 44, § 2', do rêfêridô diplomà 1ê9a1.

Mama pe PB, 30 dê Jâneiro de 2013.

2,"-(ssunas tav Sua
4.'190 -70 ,/0001-10
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oTERMO DE RENINCIÀ

REE. : CoN!/ITB N. 00001/2013
CÂMÀRÀ I!ÍUNÍC IPÀI DE MÀMANGUAPE

PROPONENTE: HiLdêtê Ca.rias da Silva
CNPJ 05.008.302 / OOOL-2O

1,0 - ?ERMo DE RENÚNCIA ao recu.rso conformê pre\risto no Art. 43, rnciso rrr, da rei g-666193.

O proponente acima qua.lificado, declara, na fôrma do disposto no À-ra - {3, fff, da ler8.666/93, aceitar o resultado di\ tlgado pe1â conissâo, que analisou a documêntaÇão preliÍLinar
do prÔcesso êm epigrafe, êfêtuada nos terrnos do respêctivo instrumento convocatório,desistindo assim, expressamênte, dê qualquer interposiÇâo de rêcurso previsto na legislaÇào
vigente, bem como ao prazo corrêspondente e concordando. portanto, 

"á^ o paoas"g.,]imento docêrtâme. DêclâIâ aindâ quê, êm havendo a ocorrência dê quafquêr igualdade dê vâlores êntre suâproposta ê a dos dênais licitantes ê após observado o disposto no Art. 3", s 2", da l,ei8.ê66/93, fica autorizado a realizaçâo do sortêio para definição da respêctiva classlficaÇão,
não sendo necessáIiô a suã Convocaçâo para o correspondênte ato público, conforme previsto noÀrt, 44, § 2", do rêferido diploma 1ega1.

Mamanguape - PB, 30 de Janêlro de 2013-

êiaodi.E- .t).ir"e-r o-vJ dtr Ê"lul;o-
Hildete Caxias da Silva
0 5 . 0 08 . 3 02 /0001-20

Io s. c u a. s oziooot'zu-i- 
Hildete Caxias da sllva

. *"*?t'J'r3Êg:&"iu1lâ30". 
t

L MAÍÚANGUAPE. PB 
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TERMO DE RE}ÍíINCIÀ

REr. : CoIWITE N" 00001,/2013
CÂ}fi,RÀ MUN]CIPAI DB },ÍAI.G.NGUAP E

ô Batista
03.318.039/0001-40

PRoPONENTE: João Batista dê Lü.!1ã
CNPJ 03. 318. 039/0001-tlo

1.0 - TERMo DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto rro Art. 43, Inciso IIÍ, da Lei 8.666193.

O proponente acirna qualif.icado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, Iff, da Í,ei
8.666/93, acêitar o resultado divulgado pê1a Comissão, que anallsou â doclmêntaÇão preljiLinar
do procêsso em epigrafe, efetuada nos têrmos do respectivo instn-nrento convocatório,
desistindo assim, expressamênte, dê qualquêr interposiÇão de recurso previsto na legislação
vj.qêntê, bem como ao prazo correspondentê ê concordando, portanto, con o prossêgulmento do
cêrtame. Dêcfa.ra âirrdâ gue, em hâvendo a ocorrência de quafquer igualdade de valores entre sua
proposta e a dos demais ficitantes e após observado o disposto no Art. 3", S 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realizaÇão do sorteio para dêfinição da rêspectiva classificaÇão/
não sêndo necessário a sua convocação para o corlespondente ato público, conforme previsto no
Àrt. 44, S 2", do referido dj-p1ona leqa1,

Mamanquape - PB, 30 dê Janeir d 13.'7
(

Fc 
tt p,l, 03,31 E,o3 gttloot 4tt-l

JOÃO BATISTA DE LUNA. ME

Rua Coronel Luiz lnácio, Nc:583

CEP: 54180'000 Tel.:8892 9284

I LAMANGTJAPE - PB 
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EsrÀDo DÀ pÀ}ÀÍBÀ

cÁlG,BÀ MuNrcrpÀr DE rdÀuANGUÀpE
col'G ssÀo pERIÀr.rE}IrE DE LrcrÍÀçÀo

ouÀDRo coMPÀRÀTrvo DOS PREÇOS ÀPRESEN?ÀDOS r,ÍAPÀ DE ÀPT'RÀÇÀO - colwllE No ooo01/2013

vl. totâI Clásé. Obê.Dà!ttail}antêÊ
1 - Vâssoutà cle p€lo 3Ocú
Hildet-- aaxlâs,la Si I\,3
Gustâvo Gad.l hr -c!ãs:urr
.j.ãô Eàt islr Ce Llina
2 - Desodorlzaalot <!ê àr 360rrtl
HilCete Cexi as la Siivà
Gust-ãv., Gadêlhe Suass]]na
Joáo Ear-str,ie iLrr, a

3 - SâIronete 5O9
Hi ldetê Cêxias da Silva
!Í.rão Eat isr,a ii-á LurLa
Gust àvc GeCelha 5ua§su.rã
4 - Seco pârã lixo 15 litros
Hi lletê Ca:(iâs dê Sillia
Gus1,àvo Ga,lel nã Suassüna
J,:r ã o Eàtista de Lur,a
5 - Saeo perâ I1xo 30 litlos
Hi ldÊte Carias ia Sllva
Gusl â.r. Gadelha Su.Es,_tna
Joãc Bat is La de Lunã
6 - Sâco pàta lixo 50 ].l.tros
Hi l.lete Ca::iâs da SllÍa
Jôão Batr s Le de Luna
Gustav. Gadelh,r süêssuna
? - Saco pâ!â 1lxo 1OO l1tlos
Hi ldete Câraias dê Silva
iDãr Bat i sla de Lur,a
Gust a.ro cade t ha Srrassur,a
I - Easforo
Hildete Cari;s da S i 1\.à
G,ist-av. cadelha Suàssu;rà
,roã. Bali st â Ce LLina
9 - Insêtslcldã sprây 5OOhl
Hilde'.e Llâriar .la Sllva
,1.ão Batr st â de Lura
CLsl: a,ri Ga,leiha iuassunã
rO - Ágnra sàni!áriâ lL
Lri il--.e aa.ias dâ Silva
GLstâYô l.r,lei ha Suassura
JDã. EatisiB de Lune
11 - Deslnfetante 2L
Hr lcere aaxi es d;:lii-,.a
Joã.gntist3 {ie Luna
Gr.rstãv. oãdel hà s r3ssxntr
12 - DêtêrqêDte 2L
Hi l.le.-e Cax:ãs il: SrlYa
-rôã! Bat ri st ã ii-. I-'rn3
GLrstàv.r \là,lelhâ Suàssune
13 - asponje de Àço
HildÉ t. Câxias l3 silvr
,lôãa B:liste Ce Lune
Gust.av.r,iaielhâ SL,assunà
14 - Esponjâ de Paeto
HiLdeie Cãiias.lã Silve
J.ã. Râ|"ist,à d. Lu.a
Gustav. cadelha S!assuna
15 - Rodo
Hr 1d--r-e Câxias là Silvl
Gustrvr .ja.jelhê S,rassurja
;oã. Eãtisia ie Luna

Und
Und
Und

96

96
96

8,00
8,50
8,94

r68,00
316,00
454, 4A

300
300
300

2.4arar,aJLl

2.64E,4.)

Und

Und

Und
Und
Un.i

1,21)
1, 35
1r40

288,00
324,OA
336,0C

240
240

ta.1 600,0c
624, AÕ

696,00

240
241)

3,00
3,24

600,00
.124, aD
168,00

PCT

:CT
PCT

184 3,a0
3,4i)
3,50

51C, 0 l
61:,0t
6-10. C0

PCT

PCT

PCT

1€0
180
180

666, CD

124 | i)t)

120
120
72C

1/ 80
1, 9n
2, AO

:16, ô C

22 5, !0
214, )r.

Und
Und
Und

120
120
120

8,60
9 tAA

900,110
1.432,41
i.0E0, cü

130
180
180

1, 50
1, 65
t-90

21 i. Ai
291 , CA

31:, t0

190
180

5,0o
5,14
6,00

900,00
I.426, AA

1. tt80,04

UrLd

Und

5,00

6,50

9 (l0, !0
1.C{4,tiO
I . i70r 00

244
2 4t)
?44

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

Und

Und

Und

Und

3, i-r tr

:),14
4, tt)

1,4)

Und

Und
1, O0

1t 2A

L,aa
7,64
1,lo

108,00
175,24
122,4A

162,1)0
180, OO

216,4Õ

180
130
18ü

12
'72
'72

i80
180
180

84
84
2,4

D. qú

Und
a, ao
8,15
8,4ô

6'12, AA

684, 60
r05,6ú

,# ,ôo
FLa
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16 - Papêl Blglê,Ill.co
Hildet e caxias lã SiLvJ
Joà., Batista,le !,uLz
custrv.. Gâd€lhâ SLrrss:rna
17 - Pâstsi].ha Senltária
HiLdete a.ÍÍ:s la :1i lva
cust3v. Gãdelha Suissuri:
,.loã,j, Iiâtista a. l,rrr,ã
18 - sâbâô ern pó 5OOg

liil,lete Cariãs .:i, .ii )va
Joã.. fiai ists de I-!nr
GLsi:./,. Cadelh3 5,rrs.unê
19 - sãbao eh bâlrâ
liiL,let r: a:rxias dJ :lilva
!roã. Artista de Luna
Gusr i v.: 3àdelha Sj"rrssunà
20 - Á1côôl sooDr
Fili.ti l;i.ia. trr :ii: i:
GJstrvr GeC€lh. SLrssuna
Joã.r Eàt istà de l,ur,ê
21 - Flanela
iliLl.l e ,:r:.1r. lr irll3
Gu.:t r1': Griêll-; lr !: s 5'i r.ã

.r.âr E3rrsra de :.,rrr
22 - vàssoura dê P1àÇávâ
Hitd.rt.i Càxiâs da Si Iva
,iust:! : :irdelhr .l,rrssrr.3
i rà., !:ri:ii ce 1.Jr.r
23 - vâ3aou!â a!ê Nylon
Hill.rte Caxiss ir .ii lva
J.ãcr llà t i sr:a de Lunà
Gust ir ! Galeii',à Surssunã
2{ - vasloura parâ Barüê1!ô
H:1Cer4 aàxíãs l3 si Lva
,1oã. Batistã,iê Lunà
Gust avr, Càdelhâ Sr-rissuna
25 - Páno ab eháo
|ii 1i'rr.. Ca:iias l; liili.
Gus t rv: si,lelha s!:rssunâ
Jrã.-- Eã r, i sr-3 lE Lrna
26 - Pàno dê Prâlo
Hi ldele caxiâs da:liLva
G rst rv., Gàdelhã SLês5un3
Joã. P3rist-e le L,rr,3
27 - P4)e1 Toàlhe
liili..i€ aâ-'1:ã.: .ir §; lv:r
Jôã: Aãl i st-ã de L,Lrrrr

Gusr-av,r Gâdê1hê Sü:ssuna
28 - G'uàrdajlapo
Iii L.ie,: Ê }r1:s .ià iilv3
:,ist.r./: li:É:f.3 .:,,.rsrI:
.I.ã,: E3rista .ie L.,rr a

29 - cq)o alesceltálel sonl
Hilderc CaÍias d: si 1va
Grr s t.r./: Gadelha.iurssuna
-T.à. Fsrrst3 rÊ 1-Lr:.:l

30 - Copo descàlgár,'e1 18ODf

Hi ldÊt e ilnxiàs da sÍlva
João llêt iste Ce I rna

G'rstâv.,ladeirLa luJssur,à
31 - Copo descàltável 3OOhI
i1: i,.r. ar:.::rs lr srlva
C,rstrv. a;ãde 1f.à s r;ssirna
,loã tr llârista de L'rri
32 - Quêrôsenê sooml
Frl lpr:.. Cà}iãs lr i:iLva
-r.ãr, Ear:s:ê le i.Lr ,
crrsr: av r Ca,jeirr:rr.r55ulla
33 - lârltiuso sooDl
Hi.ld.jr e Car.iâs l.t ii 1vã
Gusl !v.. Ga,lell.3 S,rrssuna
Jiôã. Bri isr:a d€ Lúnâ
34 - sàbonete Liquido
Hil,ler.i:l3rias da Si 1va
i. ã., ir;tÍsta i-- Lrr,r
GLr-çlrv. G3dÉ Lhr liuescuna
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180
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360
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35 - Cêra liqui<tâ
Hi ldet-- Caxlas de si.Ivã
J.ã. Eâ r-,: s r, a de L!r,a
Guslavc Gadelha SLrassuna
36 - Ágüà nl.ne!âl
Hi ldet e Caxias da Silva
J.ãr BÂ ii sta de Lrr,a
Gusiavô Gacelha iuássuna
37 - Àçúcar 1kg
Hii,lete ce:i i ês da iriiva
J.ã! 8atisl,a dÊ Luna
Grstiv, cadeLha Suâssur'a
3A - Café 25Og
Hi ldele CÀxràs,le Si 1\,:r
GDsiav. càdelha Sua-.suna
Joã. Bat Ísia de Luna
39 - cEêú êr1Lêr 4OOE

H:i l.jÊt e rlã:iâs Cã S11r.a
Gr:stav.r câCelha Süàssurr.!
J.ã. Bat ista de Lrr,â
40 - Biscoito Herla 4oog
Hildele Caxias d: Silr-
Gus rav., Gadelha Suâssur,a
Joã., tsal,ist â ile luf-a
41 - Coca-eo]"à 2L - tipo
Hildete Ca1l as dã Sill,'a
João Bar-ist.;e l-una
Gustãv. Gadêlhâ Su!s:una
42 - Rêfrj'g- xuàts 2L - lipo
IIi lde]'e Caxiâs da S1lva
GLrs Lá..,.J Gadel ha Suêssune
ioã. EaLisla Ce luna
43 - Pânta larânje 2L - tlpo
Hlldete Cat r as da slivâ
Gustav. Gadelha Suâssuna
João Bar,Ístâ de Luhn
44 - Rêfrig. Guârârlá 2L - tipo
lii idele Caxias dâ S.i.vã
J3ãc 8ãi,i sta dê L!r,a
Guslavo Gadelha Suas6una
45-vi,d!êx-t,itD
H i iCete Caxlas da sllva
Gus Lav. GaCê1he Srrassunl
,1.á. Eàtiste dÊ Lun;
46 - Bâlâa sortidàs 70Og
Hi ldet € càxias dã Si1.",a
.Ioão Ertiste C.r Lüril
Gus t n./.i Grdelha SuassLlr,J
47 - Filtsro de Pâpel
Hilde i e tar:iês dâ Srlva
.roão B,r r: s t-: de Lun3
Grstãv:. Gadelha SLassuna

Und
Und
UnC

Und

Und
Und

Und

Und

r.lriil

Lrnd
r-lnd

r80
1EC

3,00
3,90
5,50

Und
Und
Und

300
3ó0
340

5,50
5,r5
6,AD

1.65
1- 125,

ObservaÇóes:
Houve enpate na apurâÇáo, deci.dido por sorteio.

de 2013

24 r.

244
244

240
24A
244

244
24t)
244

120
r2a
!24

RODRIGUES DÀ SI

SEVERINA DE ÀOUINO
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360
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UnC

Und

2,6a
2,6t
2,94

í32,r, 00
e24, AA
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Und
Und
Und

24 D

.'4 0

24 et

5,00
5,24
5,60

1.:18,iC
I . 34,i, 0n

Und
Unl
Und

4, 50
4,55
4,1o
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3

1

3

1

2
3

1

2

3

I
2

3

2

3

L

2

3

1.080,03
i.D92t0i)
1.128,4)a

Und
Und

240
240
244

4, \a
4,ea

1. O8O, 0O

1.092,00
1.152,00

Und
Und
Und

244
244
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4,54
4t6l)
3, 10

1. CBC,0i 1

i . 101,00 2

1.224, t)O 3

360
360
360

9,90
i a,,0a
1tr, JLr

-:. :ai1, iLl
ai -614, t)
3 . 108, 011

5,50
6,24
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66tr,00
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130
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450,00
464, 4A
54 0, 00
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1

2
3

1

2
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Mamânguape PB, 30 de Janeiro

RESI'ITÀDO !'I}üTI:

oh,- Hildete Caxias da silva.
Item(s):1-2-3-4-5
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ESTAOO DA PARÀIBA
CÀMARÂ MUNICIPAL DE MAMAT{GUAPE

REST LTAOO FASE PROFOSTA - COI{VITE N' 00001/20í3
OBJETO: ASJisição parcelada de mateÍais de limpeza e gêneros alimenticios diversos.
LICITANTE DECIÁRÂDO VENCEDoR ê Íespectivo valor total da confatagão:
Hildete Caxias da Silva - ValoÍ: R§ ,1o.398.m.

Do6 at6 decoírentes do píocedimento li(Íatório, caberão recu,sos nos termG do AÍt.
109, da Lei Fed€íal n". 8.66d93 e suas alter4Ões. Maioí6 irúúm4ôes poderão §er
ottiras iuÍ o â Comissáo PeÍmanente de Lidtaçáo. Rua Duque de Caxias. 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário dõ 08:00 as 12:00 hor6 dG di6 úeis.
Teleíone: (@3) 3292-2766.

Mamanguape - PB, 30 de Janeito de 2013
JOÀO RODRIGUES DA SILVA - Pr6idente da Comissão

Publicado Ínêdaanle aÍxaçáo Íto QUAORo DE
DIVULGAçÃO dêíe órgáo [esta data.

30.01 . 13

da Comissão

I

\

FI
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NOTTFTCÀÇÃO - RESrrrTÀDO FÀSE PROPOSTÀ - CONrrrlE N" 00001/2013

Lf C]TÀNIE: Gustávo Gade-lha Suassuna
CNPJ: 14.790-704/0001-10

1.0 - DO OB.TETO DÀ úICITÀçiiO
AquisiÇâo paicelada dê mâtêriais de fimpêza e gêneros al-imenticios diversos, dêstinados as
atividades da Câmara Municipa] dê Mãmang.rape.

2-O - DÀ IrO[rErCÀçÃO
fnfoma-se que o resultado da Fase Proposta encontra-se afixado no ouadro dê DivulgaÇão deste
órgão. salienta-se quê as ocorrências pertlnêntês ao cêrtamê, inclusive com a demonstraÇâo da
clàssificâçâo dos licitantês habilitadôs nô procêsso, estão deyidamente registrâdas na Ata da
correspondente sessào pública rêalizada, cuja cópia êncaminha se em anexo a esta notificaçâo
para o devido conhecimertto.

3.0 - DOS RECURSOS
Dos atos dêcorrentês do procedimento licitatório, câberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lêi Fedêrâ1 n". 8.666, dê 21 dê junho dê 1993 e suas alterações posteriorês.

4.0 - DÀS INIORT{AçõES CO{PI.EI|EI+TÀnES
Maiores infomaÇões podêrâô ser obtidas junto a Comissão Pêflnanente de LicitaÇão, Rua Duque de
Caxiâs, 123 - Cêntro - Mamanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dlas úteis.
Telefone: (O83) 3292-274 6.

Mamânguape - PB, 30 de Janeiro de 2A13.

RODRIGUES DA SIL
Prêsidente da Conlissão

DECLAÊÀÇÃO

O INTERESS.4,O ÀAÀIXO DECÍÂ.RÀ IIÀ1,8R RECEB]DO NESTA DÀTA, CÓPIÀ Do RESULT,ÀDo DÀ IlÀsE PRopoSTÀ
REE,ERENTE AO PROCESSO LICITÀTÓRIO EJ'Í EPÍGRAFE, INCLUS]IE A AlA DA CoRRESPoNDENTE sEssÃo
PÚBLrcA REÀrr ZA.DA, BEM coMo roMÀDo coNHECrr!ÍElJ:ro Dos pRÀzos pÃ.RÀ rNrERposrçÃo DE RxcuRsos,
PREVISTOS NA LEG]SI,AÇÃO PERTINENTE.

RECEB 013 .

)-Ç4sí",Gus a Suas
l4 .'1 0.704l0001-10
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
CÂI4ARA }.{UNICIPÀI DE },À},ÀNGUÀPE

co}f ssÀo PERI.IÀNEMTE DE Lrcrr.AçÀo
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÀr,ÍAxÀ MtrNrcrPÀr DE MÀIÃNGUÀPE

coMrssÀo PERDrÀNE}ITE DE r.rcr"ÀÇÀo

NOIIFICÀÇÀO - RESUITàDO FÀSE PROPOSTÀ - COI{UrIE No 00001,/2013

s i.l vaIICITÀN?E: Haldete Cax-ias da
CNPJ: 05.008.302/OAO7 2a

1-O - DO OBTTBTO DÀ LICITÀçÃO
AquisiÇão parcêlada de materiais de linpeza e gêneros alj-menticj.os diversos, destinados as
atividades da Câmara Hunicipá.1 de líaráng'rrápê.

2.0 - DÀ No4rErcÀção
Informa-se quê o rêsul,tado da Ease Ploposta encontra-se afi-xado no ouadlo de Divulgação deste
Órgão. Salienta-se que as ocor.rências pêrtj-nentes ao certame, inclusive com a demonstração da
cTassj,fícaÇào dos 1ic-itãntês habilitados no processo, estào devj.damente reg,istradas na Àta da
coÜespondente sessão pú-blica reâ1izada, cuja côpia encanirüa-se em anexo a esta notificação
para o devido conhecimento.

3.0 - DOS nECITRSOS
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório,
Lei Federâ] n"- 8-666, dê 21 dê jurüo de 1993 e suas alterâÇôes posteriores-

4.0 - DÀ§ rNIlCmfiçGS CUTPLE@tXâRBS
Maiores informaÇões poderão se! obtidas jr.mto a CorLissão Pelnanente de Licj-taÇào, Rua Duquê de
Caxias, 123 - Cêntio - Mamanguape - PB, no horálio das 08:00 as 12:00 holas dos dias úteis.
rê11êfônêi l083l 3292-278 6.

Mamanguape

caberào recursos nos termos do Àrt. 109, da

PB, 30 de JaÍleiro de 2013.

R DA 5I
res idente Corl.i s s ào

DECI,ARÀÇÀO

o rNTEPxssÀDo ÂBÀrxo DECr,ÀRÀ ItÀvER RECEBTDo NEsrÀ DÀTÂ, cóprÀ Do RESULTÀDo DÀ FÀsE pRopos?À
REFERENTE Ao pRocEsso LrcrTAróRro EM EPÍGRÀFE, rNCLUsrvE A ÀTÀ DA coRREspoNDENTE sEssÀo
PÚBLrcA REÀLr ZADA, BEM coMo rottj\Do coNlIECrr,ÍENTo Dos pRÀzos pÀRÀ ÍNTERposrÇÀo DE RECURSoS,
pREvrsros NA LEGrsr,ÀÇÃo PERTTNENÍE.

RECEBIDo EM: 30 / 01/ 2013.

GUES

da

, SÇ.rt clr.tQ .(.er, « t r.'.,, c{r,. tt 0 t t r'-
Hildete Caxias da silva
05.008.302/0001-20
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EsrÀDo DÀ pe$,Ísa
cÂMARÀ Mt NrcrPÀr DE MÀlíÀNcuÀpE

col'fl ssÀo pERla,NE}TrE DE LrcrrÀÇÀo

NOTIFICÀÇAO - RESI'LTÀDO T'ÀSE PROPOSTÀ - CONVITE N" OOOO1,/2013

IICI?ÀN?E: João Batista de truna
CNP.I: 03. 318. 039/0001-40

1-o - Do o&ÍEÍo DÀ r,rcrraÇÂo
AquisiÇáo parcelada dê ràtêrials de lirltr)eza ê gênêrôs alimenticios diversos, dêstinados as
atividades da Câmara líu.icipa.l de lÍamânqlrape.

2.0 - DÀ NorlFrcÀÇÃo
Informa-se que o resultâdo da Ease Proposta encontra sê afixado no Quâdro de Di\ruIqaçáo deste
Órgào. Saliênta-se que as ocorrências pêrtinêntes ao certêmê, inclusive com a dêmonstraÇão da
c.lassificaçâo dos ficitantes hábilitâdos rlo processo, estão dêvidâmente rêg,istrâdàs na Àta dâ
corrêspondêntê sêssão púb1icâ rêalizada, cuja cópia êncaminha-se em a.nexo a esta notificaÇão
pâ ra o devido conhecimento.

3-0 - DOS RECITRSOS

Dos atos dêcorrentes do procedimênto licitatórlo, caberão recursos nos termos do À-rt. 109, da
I-êi Fêdêrai D"- 8-666, dê 21 dê juÍüo dê 1993 ê suas alterâções posteriores.

4.0 - DÀs nÍFoBraçõEs @Àrsl,ErlErsràREs
Maiores inforlrEÇões poderào sêr obtidas juÍr.to a CoEissào Permanênte de LicitaÇào, Rua Dugue de
Caxias, 123 - Cêntlo - Ma.nanguape - PB, no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias útêis-
Telefone: t083) 3292-2'78 6.

RT S DÀS
Presidentê da Colr.issão

DECIÂRÀCÀO

o rN?EREssÀDo ÃBÀrxo DEcrÀRA rrÀvER RECEBTDo NEsrÀ DATÃ, cóprA Do
REFERENTE Ao pRocEsso trcrrATóRro ru rpÍeneru, rNcLUSrvE A ATA
púBrrcA REÂl,r zÂDA, BEr'.Í couo rouÀDo coNsECrMEMro Dos pRÀzos pAxÀ
pREvlsToS NA LEGISI,AÇÃo PERTINENTE.

RECEBIDO EM: 30/01/ 13

RESUITÀ.DO DÀ FÀ58 PROPOSTÀ
DA CoRRESPoNDENTB sEssÃo

rNTERPosrÇÀo DE RECuRsos,

cPt.

/q"
/o

,74Ft-

Mamanguapê - PB/ 30 de Janeiro de 2013.

§

Í.-\

i,/03. 319. 039/ooo1-40
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
cÂr.aRA uuNrcrPA! DE !À!{ANcuÀPE

cor.[ ssÀo PERIaNE}IIE DE LrcrrÀçÀo

ner.arónro - coNvrrE Nô 00001,/2013

1.O - DO O&rErrVO:
Iem o presente relatôrio o obj etlvo de descrever o3 plocedimentos da CorEissão Pernãrrênte dê
Lici-tação, doravante dêno&inada s1rplêsmêntê Comissâo, êncarrêgada de atuar no processo
l].citatôrio acima indicado, que objetiva: AguisiÇão parceladâ de matêr1ais de limpeza e
gêneros al-imenticios diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de Marnânguâpê.

2.0 - DÀ POBI,ICIDADÊ:
Eoi dada a devida pu.blicidade ao certame, em observância a legislação pêrtinênte, utj-lizando-
se do seguinte rBeio de divulgaÇão:
Quadro de DivulgaÇão do órgão Realizador do Cêrtamê - lB/Ol/20L3.

3.0 - DOS nIIEBES§ÀDOS:
Licitantes cadastrados neste procêsso: Gustavo Gadêlha suâss\lna; Eildete Caxias da Sj-lva; João
Batista dê tuna.

4.0 - DÀ HÀBrrrrÀçÃo;
No dia e hora marcados foram recebidos os
habilitação dos interessados, a.brindo-se
qualificedos e palticipax do certâme:
Joáo Batista de Luna;
Hildête Caxias da 5i1va,'
Gustavo GadeLha suassuIra -

envel-opes contendo as propostês e os documentos dê
em segr.rida os ênvefopês DocumêntaÇão. Licitantes

Analj,sadôs os elementos apresentados e as eBigências constantes do instrumênto convôcatório
correspondente, a Corlissão informou: Todos os licitantes foram considêrados hâbilj-tados.

5.0 - DÀ PBOEOSTÀ DE PREçOS
Após a diu-rlgaÇão do resultado da fase habilitação, observado o prazo recursal ou rêgiistrada a
desistência expressa dos licitantes de apresentarem qualquer interposiÇào dê !ecu!so, forâm
abêrtos os ênvêlopes Proposta de PrêÇos dos ploponentês habilitados. Analisadas as propostas a
ColLissão informou: Todos os licitantes ap-resentaram propostas, no aspecto formal, ên
consonância com as exj-gências do instil.mento convocatóliô.

6.0 - DÀ c(,Ícr.usÃo
Considerando os valores ofertados por cada proponênte, as observaçôês apontadas durante o
processô ê os critériôs definidos no instn&ênto convocatório, chêgou-se a conclusâo de quê a
proposta do licitantê abaixo relacionado. apresenta-se vantaj osa para a Adninistração.
Licitanle decl,arado vencedor ê .rêspêctivo valor totaf da contrataçào:
Hildetê Caxias da silva - VâIor: R$ 40.398,00.

5alaênta-se que os valores r.nitários constântês dâs propostas aprêsêntadas, bem como o
rêsultado do certame com a dêvida classificaÇáo dos licitantes, estão demonstrados no
respectivo l.lapa dê ApuraÇão, quê fica fazendo parte inteqrante deste relatórj-o, indepêndentê
de transcrição- I'acê ao exposto, esta ConLissão, represêntada neste ato pêlo sêu Presiderrtê,
sugere ao senhor Presidente da câmara, a homofogâÇào da presentê licitaÇão en favor do
rêfêrido proponentê.

É o relatóri o.

Mamanquape - PB, 01 de MarÇo de 2013,

Ào RODR]GUES DÀ S

Presidente da Comi es ào
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ESTÀDO DE PÀRAIBÀ

cÁtíAPÀ Mt NrcrPÀr DE l{ÀMÀNcuÀPE
ÀssEssoRÍÀ ,uRÍDrcÀ

Orig€D: CONVITE N.o 00001/2013
coMrssÃo PERIaNENTE DE LrcrrÀÇÃo

Àssuato: Àqui siçâo parcelada de rnateriais de limpeza
gêneros alimentícios diversos, destinados
atividades da câmara Municipal de Mamanguape

à.aexo: Processo licitatrório co-rrespondente.

e
as

PÀRECER

Ãnalisada a matéria, nos termos da Lei Fedêral no 8-666/93 e suas alterações, e considerando o
têor dos documentos e informaÇões apresentados, esta Àssessoria Ju-ridica considera regnrlar o
processo eIn te1â, o qual está em consonância com a 1egi.s1aÇão pext.inêntê.

Mamangi.rape 01 de Ma!Ço de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀIÀIBÀ
cÁT,ÀRÀ MT,NICIPÀT DE MA}.{ÀNGUÀPE

GÀBINEIE DO PRXS IDBITE DÀ CÀ}íÀRÀ

Mamanguape - PB, 01 de MârÇo dê 2013
PORTÀRrÀ No CC 00001/2013

O PRESIDENTE DA CÂ]ARA DA CÂ}aRA T,ÍUNICI PÀI DE IAIG.NGUÀ.PE, ESTADO DÀ PAXÀÍBA, NO U3O dE
suas atribuiÇões legais,

RESOIVE

ü(
;[p,r::,:---.ii(
;til" ....-.r- ''#a
:f;i;F*1'1gr

í;flr{§H-

h,rrie

HOMOLOGÂR o rêsultado da l"icitaÇâo, modalidade Convite no 00001/2013, quê objêtiva:
AguisiÇão parcelada de materiais de liopêza e qênêrôs alimênticios diversos, destinados as
atividedes de Câmâra Municipal de Mãmanguapê i com basê nos êIêmentos cônstantês do processo
correspondente, os guais apontam como proponente(s) vêncedor(es):

- Hildete Caxias da Silva.
05 .008 .302l0001-20
Valori R$ 40 .398,00
Publique-se e cunpra-se.

//tu".- t*
EI4ERSON EERREIRÀ VIÀNA S ILVÀ

Prêsldente da Câmara

,À



--'Ê.'
*: !:-r.-.i

Mamanqllapê - PB, 01 de MarÇo de 2013.
PORTÀRrÀ N" CC 00001/2013-01

O PRESIDEI TE DA CÂ],IARA DA CÂ}ÃRÀ MI]NICIPÀI DE I,fl,I{ANGIAPE, EsTÀDO DÀ PÀX.àÍBA, NO USO dE
suas atlj-buições legais,

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBA
c.iú.ÍÀxÀ MrjNrcrpÀr DE lrAltANGuÀpE

GÀBI}IETE DO PRESIDENTE DÀ CÁ}8XÀ

a^;*/n/,
EMERSON EERREIRÀ VIÀNÀ DÀ SILVÀ

Presidente da CârEara

R E S O ], V 8:

ADJUDICAR o objeto da licitaÇão, modalidade convite n" O0OOI/2073t AquasaÇão palcelada
de materiais de limpêza e gêneros alimênticios diversos, destinados as atividadês da Câmala
Municipal de Mamanguapê; cosr base nos êlementos constantes do processo colrespondêntê, a:

- Hildete Caxias da Silva.
05. 008 .302l0001-20
Valor: R$ 40.398,00
Publiguê-sê ê c\xnpla-sê.
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oIIIEÀTO No : 000O4/2013-CPL o

TERMO DE CONTBÀTO QUE
r4AIANGUÀPE E HILDETE
PRESTÀÇÀO DE SERVIÇOS
rORMÀ ABAIXO:

ENTRE SI CELEBRÀM À
79

cTPltr*r) B.o
MENTO E/O

UMENTÔ

(

CAXTÀS DÀ SI],\TA, PARA EO

CONFORME DISCRIMINADO NESTE I

Pêlo plêsênte instnrmênto particular de contrato, de um l-àdô Câeârâ Municipal de l'íâeãnguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - !íamanguape - PB, CNP,f rf 72.720.256/ 0001-52, neste ato
reprêsentada pê1o Plesidente da CâDâra E[erson Ferreira Viana da Si1va, Blasileiro, Soltêiro,
Professor, residente e donLicj.liado na Rua üarques de Herval, 329 - Cêntro - Mamangruape - pB ,
cPF n" 039.842.414-45, , carteira de Identidade n" 2.269-722 SSP-PB , doravànte simplesmente
COIÍaRÀTÀlffE, e do outro lado Hil-dete Caxias da Silva - Rua Rodrigues dê Carvalho, 231 - Cêntro
- Manarguape - PB, CNP,I no 05.008.30210001-20, doravãnte sii0plesmente CONTRÀTÀ,o, decidiram as
partes contratantes assi.nar o presênte contrato, o quaf se regerá pê1as cláusulas e condiÇóes
sêg'uintes:

clÀu$ÍÀ. PRITTEIRÀ - mS Et XDàüE|aOS m C(f,rlB,Àm:
Este contrato decorre da licitaÇào moda-Iidadê convite no 00001/2013, procêssada nos têrmos da
Lêi Eêdêral n" 8.666/93 e suas altelações, Lei CoryIeEentar n" 123, de 14 de dêzembro de 2006.

CIÀUSI'IÀ 9Bq'NDA - DO OII"EIO DO @ÚBÀTO:
o prêsêntê cont-rato tem por objeto: Aquisi.ção parceladâ dê Bâteliais de lirçlêza e gêneros
alimenticios diversos, deetinados as atirrj"dades da Câmâra l{unicipal de l.ÍarÉnquape -

o fornêcimento e/ou prestaÇão dos serviÇos deverão obedêcêr rigorosamêntê às condiÇÕes
êxpressas neste instnüEnto, proposta apresentada, Convitê no O0OO1,/2013 e instruÇôes do
Contratantê, documentos essês que ficam fazendo parteg integrantês do presente contrâto,
indêpêndente de transcriÇão.

CIÀI'$[À TERCEIRÀ _ DO VãIOR E PRE@S:
O valor total deste contrato, a base do preÇo prôposto, é de RS 40,398,00 (QUARENTÀ MIL E
TREZENTOS E NOVENIÀ E OITO REAIS).

'cPr-

no Art -

cuíusulÀ QIIÀRTÀ - Do REÀJUstà!íEúTo:
Os prêÇos contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para ôs casos previstos
65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666/93.
Ocorrêndo o desequilíbrio econômj.co-financei ro do contrato, poderá ser rêstabelecida a
que as partes pactuâram inicialmente, nos ternos do Àrt. 65, Inciso ÍI, À1inea d,
8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requerimento expresso do Contratado.

relação
da Lei

cúÁusurÀ OUrtlTÀ - rrÀ DqrÀçÃo:
As despesas colrerâo por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municj.pal de líamanguapê: 01-01 01.031.0001-2001 3390.30.00

CIÀI'SI'IÀ SETEÀ . DO PÀ:àT'EIttrO:
O pagamênto 5e!á efetuado na Têsouraria do Contratantê, mêàiante processo rêgular, da sêguinte
manêirâ: Àtê trinta dias apôs a entrega total dos produtos solicitados-

cr,áusrrr.À sÉTna, - Dos pnàros:
o prazo máximo para a execuçáo
adÍLite prorroqaÇão nos caso5
considerado a partir da e{issão

Entrêgâ: Imediata
o prazo de vigência dô presente
de 2013, considerado da data de

do objeto ora contratado. conforme suas caracterÍsticas, e quê
pre\ristos pela lei 8.666/93, está a.baixo indicado e será
do Pêdido dê Corq)ra:

contrato será deterEinado: até o final do exercicio financeiro
sua assinatura -

cüiusurÀ orrÀvÀ - Dàr, oRrGlçõEs Do @tÍTRÀxÀttrB:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornêcimento ou prestaÇão dos serviços efetivamente
rêalizados, de ac'oldo com as respêctivas cláusulas do prêsênte contlato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os rDeios necessários para o fiel fornecimento ou
prestaÇão dos serviços contratados;
c - Notificar o Cohtrâtado soble qualque! irregul.aridade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou sêrviÇos, êxercendo a mâis arrpla e completa fj-scalizaÇão, o que não exime o
Corrtratado de suas rêsponsâ.bil,idades contratuais e lêgais.

cuíusulÀ NorÀ - DÀs oBRIcÀçÕEs Do cortTnÀTÀrD:
a - Executar devidamênte o fornecimento ou se-rviços degcritos na Cláusula correspondente do
plesentê contrato, dentro dos melho.res parâmetros dê qualj-dade estabelêcidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos êstipulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concêlnentes à legisfaçãô fiscal, cj"vil,
trlbutá.ria e trabalhista, beh coEo por todas as despêsas e coqpronLissos âssumidos, â qual-quer
tltufo, perante seus fornêcêdores ou terceiros êrn râzão da execuÇão do objeto contlatado,.
c - Manter plepogto capâcitado e idôneo, aceito pelo Contratartê, quando
contrato, quê o represente i-ntegralmente em todos os sêus atosi

ecuÇão do



d - PeEnitir e facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar o
esclarecimentos soli,citados ;
e - será responsável pelos dartos causados diretamente ao Contlatantê ou
dêcoüentês de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou
responsabilidade a fiscalizaÇâo ou o acoq)anhamento pel.o ô.rgão lnteressado,'
f - Não cêdêr, transferir ou srü-contratar, no todo ou em partê, o objêto destê
sem o conhecimento e a devi.da autorizaÇão expressa do Contratante,'
g - Mantêr, durante a vigênci-a do contrato, em corq)atibilidadê coln as obrigações âssumidas,
todas as condiÇõês de habilitaÇào e qualificação exlgidas no respectivo processo licitatório,
aprêsentando ao Contratante os documêntos necessálios, seryre que solicitâdo.

cuiusurÀ DÉjcnÃ - DA ÀaIERÀÇÃo E REscrsÃo Do coNTRÀI'o:
Este contrato poderá se! a1têrado, r.milaterâlmente pela Contratante ou Por acordo êntre as
partes, nos casos previstos no À-rtigo 65 e sêrá rescindido, dê pleno dileito, coDfoEne o

disposto nos Artigos -17, -18 e ?9 da Lei 8.666/93.
O Cont.ratado flca obrigado a acej-tar nas mesmas condiÇôês contratuâis, os acréscimos ou
supressóes quê sê fizerem nêcessários, atê 25t (vinte e cinco po! cento) do valôr aniclal
atuâlizado do contrato, ê, no caso de lêforDa de equipamênto, até o liEite dê 50t (cinquenta
por cento) para seus âc!éscimos.

CLi{USUIÀ DÉCIüÀ IRNGIRÀ - DAli PEIÀI,ü)ÀDES:
A rêcusa injusta em dêixai de c1nq)ri r as obrigações assumidas ê p-receitos legais, sujeitará o
contratado, garantida a p!évia defêsa, às sêguintes penal.idades previstas nos Àrts. 86 e 87 da
têi 8.666/93: a - advertência,' b - Ím-rlta de mora de 0,5t (zero vlrgiula cj,nco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atlaso na êntrega, no início ou na exêcução do
objeto ora contratado; c - m[ta de 109 (dez por cento) sôbrê o valor contratado pela
inexecuÇão total ou parclal do contrato,' d - suspensão tetrForária de participar em licltaÇão ê
lmpediRento de contratar com a Admj.nistraçào, po! prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração
dê inidoneidadê para licitar ou contratar cotn â ÀdninistraÇão Públicâ ênquanto perdurarem os
motivos deterrlinantes da punição ou até que seja promovlda sua reabilitaçâo perante a própria
autoridadê gue aplicou a penalidadê,' f - sinlultânêamente, qualquer das pênalldades cablveis
fundâmentadas na Lêi 8.666193.

crÁrsutÀ oÍrn l. scsnoÀ - Do EcRo:
para diriüi! as questões decorrentes destê contrato, as paltês ê1egem o Foro da Comarca de
Mamânguape, Estado da ParaÍba-

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presênte contrato êm 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pê1as partes ê por duas testêm.Dhas.

líanânquape

PELO C ONTRÀTÀ]üTE

Prêsidente da Cârara
o39 .842 .4L4- 45

PB, 01 de MarÇo dê 2013.

lE a.i"
RSON FE IRÀ TANÀ SI

PEI,O CONTRÀTADO

,&<l.r:d-út.Ôc.?c-t o-b d-q ã-/.,l-t
Hi].dete Cax.i-as dà. si1va

lds. c o e. sozioo 01.'2Tl
Hildete Caxias da §llva

R,,â Rôdrioues de Carrallho, 134
. CentÍo-- CEP 58 280-000 I
L MAN4ANG.J^PÊ ' PB --:
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
CÀI4X,A MT'NICIPÀI DE }.IÀ}ONGUÀPE

COMI SSÀO PERIÍANENTE DE LICITÀçÃO

o
FLa

(_

o .cnr. o

corlrrrB N" 00001,/2013

DECIÀRÀçÀO - PÚBLICÀÇÃO

Mamanguape - PB, 01 de Ma!ço dê 2013-

Declaro para os deyidos fLns de direito, que uma cóp1a dos termos de HomologaÇão e Àdjudicação
correspondentes ao processo llcitatório modâlidade Convite n" 0OOOI/20I3, forem devidárnênte
afixâdãs no Ou:rd:.o, d. Divufgr:çã€l deste órgrào, nêstâ data, êm observánciâ âs disPos.içôes da Lêi
Federal no 8.666/93 e suas altelaÇões posteriores.

DECLÀRÀÇÀO

la
oÃo RoD Í lLVÀ

Presidente da cornissão
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ESTÀDÔ DÀ PÀ3ÀIBÀ
CÂT4ÀRÀ T.{UNICTPÀT DE !{ÀTIANGUEPE

coMr ssÀo PEn} ÀNElrrE DE LrcrrÀçiro

coMnrB x. ooool/2013

DECIÀRÀÇÃO - PUBLICÀÇÃO

DECLÀRÀÇÃO

Decl-aro pala os devidos fins de direitor çFrê umâ cópia dos termos de HomoloqaÇão e AdjudlcaÇão
correspondentes ao processo 11c1tatórj.o nodalidade Convite n" 00001/2013, foram devidamente
afixadas no Ou.d.o d. Diwu.LEeCão destê órgáo, nêstâ detâ, êm observância âs disposiçõês da Lej.
Eederal no 8.666/93 e suas altêraçóês posteriores.

Mâmanguape - PB, 01 de MarÇo de 2013.

CL I ON CASS IÀNO DÀ SI
Di reto.r

: CPL.
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ESTADo oA PARAíBA
cÀt ARÂ MUNICTPAL oE MAMÀNGuaPE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAçÃO - CONVITE ir OmOí/20í3
N6 teÍmc do relatório íinal apíeseÍÍado pela Comissáo Permanente de Licitação e
obs€rvado o psÍec.q dE Ass€ssoíia Juridica, reterente ao Convite n'0000r,2013, gue
objetiva: AquisiÉo p€ícelada de materiâb de limp€za e gêneros alimentica6 diversos:
HOMOLOGO o conespoí|denle píocedimento licitatório e AOJUDICO o 3eu objeto a:
Hildetc C.xiss dr Silvr - Ri S.390,0O.

Mamanguape - PB, 01 de Março de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - PÍ6ider{e dâ Câmara

PUBLICAR:

tr - Quadro de DivulgaÇão do Órgão Realizador do Ceítame - 01.03.í3

I
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNEIPAL DE MAMAÍ!ÚGUAPE

EXTRATO DE COIITRATO
O&,ETO: Aquísçáo parcdada de mateÍiais dê limpêza e gênêros alamenticios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite n' 0000í 20í 3.
OOTAÇÂO: Recursc PrópÍios da Câmara Muniçipal dê Mamanguap€: 0'l.01
01.031.000r.2m1 33s.30.00
VIGÊNCIA] até o fi.lat do erercicio fmanceiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Câmara Munisipal de Mamanguape e:
CT N' 0Om.Vã13 - 01.03.í 3 - Hildáê Caxi6 da Silva - RS 40.398,00

PUBLICAR

r - Quedro de DivulgaÉo do OÍgão Realizador do Certame - 0í.03.í3
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITUFA TUUNIC'PAL DÊ IUAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

Hoitol-ocaçÃo E 
^ÍIruDtcaçÃo 

- coitvrE ir o0ooí/20í3
Nos termos do relatorio Íinal apíEertado pela Comissáo Peímanenle de Li:iaçào e oEcívado o paÍecêÍ da
AssêÉsoíia Juridi:a, reÍerente ao Convite n m00'l/2013, que objetiva: Aquisição paÍcelâda dê mat€íiais de
limpeza e gêner6 alimentíciG diversos; HOMOLOGO o corÍ6pondente procedimento ticitatório e ADJUDTCO
o seu otieto a: HiHete Carias da Silva - R$ 40.398,00.

Mêmanguap€ - PB, 0l de M.Íço de 20i3
EMERSON FERRÊIRA VIANA DA SILVA. Pre§ideíTe da Câmara

FIINDADO PELÂ LEI N" .lJ DE Ió de JfrLHO 197-l

ESTADo DA PÂRÂIBA
CÂMARÂ MuNtc|PAL ÍrE MAMANGUAPE

EsraDo oA paRAiBA
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRÂTO DE COÍI|TRÁTO
OBJETO: AquisiÉo parcelada de matêriais de limpeza e gêneroe atimer{icjos diveÍsG. FUNDAMENTO
LEGAL Convit€ n' m0O1i2O1 3 DOTAÇÀO: RecursG próp.ios da Câmara Mudripat de Mamanguape; Oí.01
01 .031.m01 .200í 3390 30.00. vtcÊNctA: até o final do exercicio linaÍrceiro dê ã13. PARTES
CONTRÂTANTES: Cãmara Municipat de Mamanguape e: CT N. OOOO,SZ).|3 - Oí.03.13 - Hildete Caxias da
Silva - RS 4O.398.m.

^{NO: 20lJ NIES: illARÇO


