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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
cÂuAxÀ }flrNrcrPÀt DE },íAI,ÍANGUÀPE

col,tr ssÀo PERtaNETÍrE DE trcrTAçÀo

PRocEsso r-,rcr raróRro CONVITE

coNlrIIE N" 00002/2013
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 13O 121CCO OO 02

óRGÃo REÀrr zÀDoR Do CERTÀFíE:
Câmâra Mrinicipal de MaÃranquape
Ruá Duque de Caxias, 123 Cêntio - Mânangrrape PB
CEP: 58280-000 - Iel: (083) 3292-2'186.

oBirElo:
PrêstaÇão de serviços técnicos especializados nas áreas admiaistrativa, financeila e de gestão
- Consultoriâ, junto a câmara ld]nicipal de Mamanguape

Er;EuEITroa Biísrcos Do gRocEsso:
sorrcrrÀcÀo E JUSTTETCÀTrvÂ DA coNTRÀTÀÇÃo
ATo DE DESTGNAÇÀo DA coMrssÀo firrGÀDoRÀ
DEcrÀxÀÇÀo DE Dr s poNIBr L r DÀDE oRÇÀr'rErvr;iRrÀ
AUToRT zAÇÃo pAxÀ REÂ-Lr zÀÇÃo Do CERTAT'íE

PRor@oto E ÀuruAÇÀo Do PRocEsso
rNsrRUMElrro coxvocanónlo E sEUs ErElmNTos coNsrrrurrvos
panecgn üuRÍ»rco - ApRovAÇÃo Do lNsrRul4ENTo cowocÀTóRro
puatrcrDÀDE Do cERrÀHE - DÍvutcAÇÃo
COMPROVANTES DE ENTREGÀ . INTERESSADOS
DocuMENTos DE HÀBrtrrÀÇÃo Dos LrcrrÃIrrEs
PROPOSTAS DE PREÇOS ÀP R,E SENTADAS

ATA E DETTBERAÇÃo DÀ co}fissÃo JUteÀDoRA
ouADRo coMpAnÀÍrvo Dos pREÇos - I"fl.pÀ DE ÀPURÀcÀo
RÊr.AróRro FrNAL Dos rRÀBÃLHos
pAREcER JURlDrco - ANÁtÍsE Do pRocgsso LrcrrATóRÍo
ATos DE HoMoroGAêo E ÀDJuDlcÀÇÀo
COIIIRÀTO CORRESPONDENTE
PUBIICÀÇÔES
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÂrÀxÀ MrrNrcrpÀr DE !{À}.aNGUÀ}E

SECRETÀRrÀ oe cÂ .na uuNrcrpÀ! DE lrAl,&NGUÀpE

Mamanguape PB, L6 de Janêiro de 2013.

Serüor Presadênte da Câmara,

realizar

PrestaÇão de serviÇos técnicos especaalizados nas árêàs ad&infstrativa,
- Consul-toria, junto a Câaara l,tunicipal de Mamanguape.

financeira e de gestão

Justaficâtiva para a necessidadê da solicitaÇào:

À coDt.ratâÇâô âcima descrlta está sendo solicitada, nos termos dâs êspecif], câçôes técnicàs e
informâÇõês complemêntares que a acornpanham, quando for o caso, motivada: Pê1a necessidade de
desenvolvlmento de aÇões continuadas para a promoÇão dê atividades pertinentes, visando à
maxiinizaÇâo dos recursos em rê1aÇào aos objetivos programados, considêradas as diretrizes e
metas definidas nas feEamentas de pLânejamento âprovadas.

Informamos que existe disponibilidâdê dê dotaÇâo especlfica no orÇamento vigente para a
êxecuÇâo do objêto a sêx l-ic1tado, consoante cônsulta efetuada ao setor contiíbil. Certos de
contelrlos colR imêdiata eprovação deste soliciteÇáo, indispênsável à continuidade dos tlebaltros
desenvolvidos, fj-camos a inteira disposlção para roaiores esclarecimentos que forem julgados
necessári-os,

Atencios amente,

CLEONISON CASSTÀNO DÀ SILVÀ
Di rêtor

I.AÀ

q FL: 02 I

Solicitâmos quê sejâ âutorizada à Comissào PerrRanente de l,icitaÇão deste ôlgão,
prôcedimento licrtàtóliô, na modalidade exig.rdâ pêtâ leqislaÇào êm vigor, destinada a:
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TERMo DE REEERÉNCIÀ

. DO OBJETO

. Constitui obj êto dâ
1.0
1.1

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
ciü!ÀRÀ MrrNrcrPÀr, DE MN!ÍÀNcuÀpE

p!esente contrataÇào: PrestaÇào de serviçôs técnicos especÍalizados
finârlcêirâ ê dê ge.stão - Corrsultoriã, junto a Cáraârâ I'runicipã.l denâs árêas âdmini strátiva,

Mamanguape.

2 . 0. JrrsTrFIc.a[frvÀ
2 . 1.A contratação acima dêsclita, quê será processada nos termos deste instrumento,
especificaçõês técnicâs ê informações complêmêntârês quê o âconE)anham, quando fôa o câso,
justifica-se: pela nêcessidade de desenvolvime!1to de aÇôes continuadas para â promoção de
ativj-dades pertinentes, visândo à luâxi.mizaÇão dos recursos êm r:êlaÇáo aos objetivos
progranados, consideradas as diretlizes e metas definidas nâs ferramentas de plaDej amento
aprovadas - Às características e espêcificaÇõês do ôbjeto da referida contrataÇão sào:

COD:GO

1

D I SCRI MI NÀÇÀO

Ser./i?os té.ri..s especializados nas árers ad(Linistratrve, finãncej rã e de
gestàc - aoirsuLrorle. O C.ntratãil. .e obrlgà à Frestar: sers sÊr 'i;.rs r:
seCe ca Câ:nara MuLi.jF:l Ce yarnãnr-uape cu er rma de suas dependên.ieê, r,rn
risir,as .isterláiicas, fora dissô, fitrará à irlteira disp.siçãr, diarianenr,er
ên ser ê:.ritórir, ou quando ..nvo.ad! aleãroriamer,]'e.

UNIDÀDE QUÀN"IDÀDE

3. o.DÀs oBÀ,rGÀçÕEs Do cúlrTRAtArrlE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, dê
c1áusulas do respectivo contrato ou equivalente.
3.2. plopolcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇâo
prêsêntê contrataÇão, nos têrmos do coüêspondente instrumento de ajustê.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualque! j.rrê9\r,laridade encontrada quanto à
produtos ou sêrviÇos, êxercendo â mâis ampla e complêta fiscalizâÇão, o quê
contratado de suas responsabilidades pactuadas ê prêceitos legais.

acordo com as

do objêto da

quali"dade dos
não êxime o

4.O
4.7
tri
rit

. DÀs oBnIcÀçÕBs Do cortrRÀrÀDo

. Responsabili zar- se po! todos os ônus ê obligâçôês concê.rnêntes à legislaÇâo fiscal, civiL,
butária e trabalhi.gta, bêm como por todas a3 despesas e compromissos assr.urui.dos, a qualquer
u1o, perante seus folnêcêdôres ou terceiros êm razão da execuÇào do objeto contratado.
. Substituii, arcêndo com as despesas decorrentes, ôs mâtêriais ôu sêrviÇos que apresentarêm

alteraÇõês, dêteriorações, imperfeiçôês ou quaisquer irregularadades discrepantes às
exigêncj,as do instrumênto de ajuste pactuado, âinda quê constatados após o recebimento ê/ou
pegâ.mento.
4.3.1'íantêr, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compati-bilidade com
as obrigações assrmidas, todas as condiÇões de habilltaÇâo e qualificaÇão exigidas no
rêspêctivo processo licj.tatório/ sê for o caso, apresentando ao Cont-ratantê os documêntôs
necessários, semprê quê solicitado.
4.4,Não traosferir a outrêm, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo medíante
prévj.a e expressa autorizaçáo do Contratante.
4 .5. Etrritir Nota Fiscal correspondentê à sede ou filial" da empresa quê apresêntou a
documêntaÇão na fase de halrilitaÇào.
4.6.Executar todas as obriqaÇóes assumidas com ôbservância a melho! técnica vigente,
ênquàdrendo-se, rigolosamente, dêrrtro dos prêcêitôs legeis, normas e espêcificações técnicas
corresporrdentes.

5.0.DOS PSÀZOS
5.1.o plazo máxiEro para a exêcuÇão do objeto desta contratàção ê que adnLite prorrogaçào nos
casos previscos na legi3laÇão vagente, êstá abaixo r-odicado e será consj-derado e parti! da
assinatura do Contrato:

Início: Imediato
conclusãô: 12 (dozê) meses

5-2-A prazo de vigência do contrato será detêminado'. 12 \doze) mêsês, considerado da data dê
sua assinatuta.
5-3-A vigência do respectivo contrato, podêrá sêr prorrogâda por iguais e sucessivos pêriodos,
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no -Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas
as caracte!ísticag do obleto côntratado.
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6. O. DO RE,Àj'USTÀI'ETTTO
6 . 1 . O valor contratual poderá ser real ustado com periodicidadê anua1,
tomando se por base o mês de âssinat\rra do respêctiwo contrato, nâ mêsmâ propor
vêr]Írcaala no IPCÀ-TBGE acunulado ou, nê
Eederal quê o substitua.
6.2.Oco.rrêndo ô desequilibrio econônlico-f inancê j.1:o do contrato, poderá ser rest a
rêlaÇão que as partes pactuaréun iniciatmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da
tei 8.666/93, mêdiante comprovação docuÍtental e requêrlmento expresso do Contlatado.
6.3.o contratado se obriga a prestar seus serviços na sedê do ORC ou em una de suas
depêndências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará â inteira disposiÇão, diariamente,
êm sêu escritôrio, ou quando convocado a1êâtoriamente,

7.0
'l .l

.DO PIGÀMTO

.O pagamento se!á realízado mediante processo rêgu1ar e em observância às

sua falta, um novo indice adotâdo

proced.imentos adotados pêlo Contratante, da sêguinte maneira: Mênsalmente. para
prazo de trinta dias, contados do perlôdo de adimplêmento dê cada parcela.

normas ê
ocôMr no

8.O.DÀS sÀrç&§ àD!{IIII SItsATMIl
8.1.4 rêcusa injusta em deixar dê cumprir as ôbrigações assu[idas ê prêceitos legais,
suleitará o Contratado, garaltlda a prévla defesa, às seguintês pênalidades previstas nos
Ãrts. 86 e 87 da Lêi 8.666/93: a - advertência; b - ru-rlta dê mo.ra de 0,5q (zero vírgu1a clnco
por cento) aplicada sôbre o valor do contrato por dia dê âtlaso na entrega, no t-nic].o ou na
exêcução dô ôbjêto ora contratado; c multa de 108 (dez por cento) sobre o valor contaatado
pela inêxecuÇâo total ou parcial do contrato; d suspênsâo temporária de pa.rticj.par em
ficitaçáo e impedimento de contlata! com a Adminl,stração, por prazo dê até 02 (dois) anos; ê -
dêclaraÇào de inidoneidade para l-lcltar ou contrâtàr com a AdninistraÇão Pública enquanto
perduraren os motivos dêteEtrinantes da puniçào ou até quê sêja promôvida sua reabilitaÇâo
pelante a própria autoridade que aplicou a penalidadêi f - silrÍtrltaneamente, qualquer dâs
pêlalj.dades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666193.
B.2.Se o valo! da multa ou indenizaçâo devlda nào for recolhido no p.razo de 15 dias após a
comunicaÇào ao Contratado, sêrá automaticámêntê dêscontado da primeira parcela do pagamento a
quê o Cont.ratado vier a faze.r jus, acrescido de juros moratórios dê lt {um por cento) ao trtês,
ou/ quando fôr o caso, cobEedo judicielmente.
8.3,Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades pre\ristas, realizar-se-á comunicâção escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as pênalidadês dê âdvertênc1a e
multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da puniÇão, informando aindà que
o fato sêrá .rêgistrado no cadastro correspondente.

Mamanguape PB, 16 de Janeilo de 2013-

CLEONTSON CÀSS IÀNO DA SILVÀ
Di retor
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ESTÀDO DA PÀRAIBÀ

cÂltÀRA !.tuNrcrpÀr DE lGl,aNGuÀpE

REFEREMIE: PESQUISA DE PREÇOS

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitação: prestação de sêrvj.ços
especializados nas áreas afuinistrativa. filanceira e de gestáo - Consultoria, jrmto
Municipal dê Mamanguape.

2.0 - DA PBSOUISA DE PREÇOS
2.1 - Com base nos custos para execução do objeto da contratação em te1a, obtidos mediante
pesqui.sa de pleÇos realizada êntre no EirLino trê9 etrpresas do ramo pertiaente. refacionamos
abaixo o menor preÇo êncontrado.
2.2 - Mês que serviu de base para ela.bolação da refêrida pegqulsat ,raneiro dê 2013.

técnicos
a câmara

P. TOTÀI
9.360, o0

CODIGO

1

Dr scRrMrNÀçÀo
Sêrvj-Ços técnicos especÍâfizâdos nas áreas
administrativã, financeila e de gestão
Consultoria- O Contratado 6e obriga a prestar seus
serviços nâ sede da Câmara Muriicipal dê Mâmanguape
ou em uma de suas dêpendênclas, com visitas
6istemáticas, forê dlsso, ficará a inteira
disposição, diariamente, êm seu esc.ritório. ou
quando convocado afêãtorianente.

UNIDÀDE
nês

QUÀI{IIDÀDE P.UNITÁRIo
72 780,00

3.0 - DO

3.1 - O

TotâI 9.360,00

VÀLOR
valor total é equivalente a R§ 9.350,00.

4.0 - DAS COND]ÇÕES DÀ CONTRÀTÀÇÃO
4.1.O prazo máximo pala a execuçáo do objeto desta contratação ê que ad[ite plorrogação nos
casos previstôs na legislação vigente, está abaixo indicado e será congiderado a partir da
assinatura do Contrato:

Inlcio: rmêdiato
conclusão: 12 (doze) meseg

4.2.O valox contratual poderá ser reajustado Çom pêriodicidadê anual-, mêdiante acordo,
torRando- se pox base o mês de assinatura do respectivo contrato, na ne$ta proporção da variaçáo
ve.rj.ficada no fPCÀ- ÍBGE aqnr&rlado ou, na sua falta. r.im novo índice adotado pêIo Govêrno
Fede.ral quê o substitua.
4.3.ocorrendo o desequilíbrio econôtrLico-f inance j-ro do contrato, poderá se! lestabelecida a
relaÇão que as paltes pactuaram iryicialmente, nos termos do Art. 65, IDciso II, A1ínea d. da
tei 8.666/93, mediante co{rplovação documental e requerinento expresso do contratado.
4.4.o contratado se obrj.ga a prestar seus serriços Íra sêde do ORC ou êm unâ de suas
dependêncj.as, com visitas sistenáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diariamentê,
êm seu escritório, ou quando convocado aleatoriamente.
4.5.o pâgamento será rêalizado mediante proceggo reqlrlar ê en obsêrvância às normas e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Nensalnente, para ocolrer no prazo dê trinta
dias, contados do peliodo de adirq)leuento de cada parcela.

Mamanguape PB, 16 de Janeiro de 2013.

C1, ISON CASS IÀNO DA STÍ,VA
D]'retôr
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ESTADO DA PAFTAIBA
PREFE'TUF'.A MUNICIPAL DE'WAMANGTJAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" ,lJ DE 16 de Jt.rLHO 197.1

esrnoo oa plneial
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CÂSA SENÂDOR RUI CÀRNEIRO

PORTARIA ilo 023/20í3 Marmnguape - PB, 0l de JaneiÍo de 20í3.

o pREStt ENTE DA CÀMARA MUNrcrpAL DE MAMANGUaPE, EsraDo DA paRAÍBA, no uso
das atribuiçõG que lhe sáo conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Consituição Fêderat e, ainda,
pela legisl€ção êm vigor ápliÉvel a esfÉcje, R E S O L V E j

Aí. 1c - NOMEAR o senhor João Rodriguês da Silva, Severina de Aquino C6ta Femandes, e Maria
José Gomes para compo{em, sob a PÍesidência do primeiro, a Comissão PeÍmanente de Licitaçâo, tendo os
demais como membros, nos teÍmos da Lei Fêderal no 8.66d93.

Art,2'- Esta podaria entra em vigoÍ a na data de sua publicação, revogadas as dasposições em
cortrário

GÃMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAíBÀ em O,í de Janeiro dê 2013.

EUERSON FÉRREIRÁ VIANA DA SILVA
- Pr6idente -

ntÊs: oz DE JANEIR0ANO: 2013
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EsràDo DÀ PÀxÀÍBÀ
cÂuAnÀ MUNrcrPÀr DE [alaNGUÀrE

REE. : PROCESSO LICITATóRIo
oBJEto: Prestação de sêrviÇos técnrcos êspêcializados nas áreas adrLinistrativa, financeira e
de gestão - Con3ultoria, jurrto a Câmara Municípa1 dê Mamâng.uape.

DECreaÀÇÁo

Conforme solicitado, dec]aramos haver
relatjvo à cont.rataçào êm têIa:

dispon]'b].lidade orçamentá-ria pâra execuçào do objêto

Reculsos Próprios da Câmara Muni.cipal dê Mêmanqr-rape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

Mananquap PB, 21 dê Janêiro de 2013.
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EsrÀDo DÀ pÀaÀÍBA

cÂuAaÀ lÍuNrcrpÀr, DE [lÀr,rANGuÀpE
GÀBINEIE DO PRXSTDENTE DÀ CÀI,IAITA

ÀüroRrzÀÇÁo

Autorizo a comissão Permânente de r,icitaÇão, â realizar procedimento licitatório, na
moda-lidade exigida pe.Iê legislaÇão em vigor, destinada a:

PrestaÇão de serviços técLicos especÍalizados nas áreas admínistrativa,
- Consultoria, junto a Câmara Munj-cj"pal de Mêmânguape.

Confoülrê informaÇôes do sêtor contábi1, existe disponibilidade de
orÇaEento vigente para execuçào do obieto a ser lj,citado.

financeira e de gestão

dotaÇáo espêciflca no

Maaanguapê - PB, 2L de Jaleiro de 2013-

E-
'D*l )o

EMERSON FERREIFÀ VIÀNA DA SILVA
Presidente da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂranÀ MuNrcrpÀt DE MÀ!.rANcuÀ}E

coltr ssÀo PERIaNENTE DE LrcrrÀçÁo

PRC,IICOIO
PRocEsso LTCTTÀTóRTo

Obleto: PrestaÇão de serviÇos técnicos êspecializados nas áreâs
de qestáo - Consultoria, jrmto a Câmâra l,Íuntcipal dê Mamangx.rape.

administrativa, financeira ê

observado o disposto na legr.slaÇâo peltinentê no que concêlne à modâIi.dade dê licitaÇão
empregada em relaÇào ao valor prevlsto do cêrtalle e as câlacteristicas e particularldades da
despesa, bêm cômo o que lá foi .ealizádo ãté a prêsentê data com objeto seme.lhânte ao que sêrá
licj-tado e ainda o quê consta dos ê1emêntos de planejâmento da adrÍLinistração, em especiaL o
orçamênto vigente, êsta CoÍrissão protocolou o procêsso em têfa:

coNvrlT No oooo2/20L3 2uOL/20a3

"lr1oÃo RoDR DA ] LVÀ
Prêsidente Cord s s ão

GUES

da
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ESTÀDO DA PÀBÀIBÀ

CÀI{âXÀ MUNICIPÀT DE }íÀ}'ÀNGUÀPE
cor'flssÀo PERMANEITTE DE LrcrrÀçÁo

TERI'ío DE àtmÃçÃo DE lnocEsso lrcrteún:o
PROCESSO ÀDMINÍSTRÀIIVO N" 13012 1CCOOOO2

objeto: PrestaÇão de serviÇos técnlcos êspecialazados nas áreas administrâtiva, financêila e
de gestào - Consultoria, junto a Câmara Municipal dê l.rananguape.

I - NECEBI}íEIII\O
Nesta data rêcebêmos a documentação j-nerente à êxecuÇào do objeto acima indicado, composto
pelos sêgnrintês elemêntosj soliciteção pâ-râ realizaçãô dê prôcêsso licitâtório nâ rhodâl.idedê
êxigida pela legisfaÇão viqente, com justiflcatlva para a necêssidade da contrataÇão/ pesquisa
de preço5 colrespondente, a autorização devida e declaraçào dê existir a !espectiva
di sponibil"idade orÇamêntárla.

IT - PROTO@IO
obsêrvando o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitaÇâo
emp!êgada êm rêlaÇão ao val-or prêvisto do cêxtamê e as caracteristicâs e particularidades da
despesa, bem como o que já foi realizado até a pxêsênte data com objeto senelhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos êlementos de planej amento da adninistraÇão. em êspêcial- o
orÇaaento wiqente, êsta CoÍrissão protocolou o procêsso êrn tê]â:
CoDrritê nô OOOO2/2013 - 2L|OU7OL3.

III - EIiEI|EITII)S DO PNOCASSO
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contêndo a autori,zação respêÇtiva, a
indicaÇào sucinta de .seu ôbjeto e do recurso apropriado para a dêspesa, lros tenDos do Àrt- 38
da Lej. 8.666/93 e suas altêraÇôês, sêrão juntados posteriormente o instrumento convocatório e
seus efementos constitutivos, inclusive a corlespondente tLinuta do contrato, os quais serâo
submetidos à apreciação da Assessoria Juridicà.

IV - PROCEDINEIITO
Remêta-se a As sêsso.ria Ju.ridlca

Prezados Senhorês,

subhêtêmos à apreciâçâo da Assêssoria Jurldica, nêstâ data/ os elemêntos do procêsso ora
autuàdo pa.râ a dêvida análise e apiovaÇào, consoantê Art- 38, § único, da T,ei Federal 8.665/93
ê suas alterâÇÕes postêriorês:

. Minuta do instrumento convocatório e sêus elementos constitutivos,'

. I{ilruta do contrato colrespondentê-

Màmanguape PB, 2L de Jarlerro de 2013.

oÀo R RIGUES S ILVÀ
Presadente da Cotnissão
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PROCESSO ÀI»4IlIr §IRÀTrvO No 130121CCO0002
rrcrrÀÇÃo !r". oooo2,/2013
MODÀLfDÀ,E r CONVITE
TIPo: MBNOR PREÇO

órgão Realizador do Cêrtame:
cÀa,RÀ MuNrcrpÀ], DE I,ÍAI,ÍANGUÀPE
RUÀ DUQUE DE CÀXTÀS, 123 CEITRO - I'ANÍANGUAPE
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2-tB6-

EsrÀDo DÀ pnreÍsÀ
cÂtÍARÀ uulrrcrpÀL DE l.4Ata.NGuÀpE

coMr ssÀo pERld{NElIrE DE LrcrrÀçÀo

PB.

o Órg;o Realizador do certême acrma qual-r-frcado, anscrr.to no cNpJ 1,2.'120.256/aooL-52,
doravante dênominado simplêsmentê oRC, torna público para conirecimento dê quantos possam
interessar que fará realizar através da Com.issâo Pêrnanente de licitaÇào, doravantê denonrinada
simplêsmente CoÉissão, as 10:00 hôras do dia 29 dê Janeiro de 2013 no êndêreço acina indicado/
licitaÇão na modalidadê Convlte no, OOOO2/2A13, tipo menor prêÇo, tudo dê acordo com este
ustrumento e em obsê.rvância a Lêi Eêdelal n'. 8.666, de 21 dê j unho de 1993 e suàs alteraÇões
poster.iores e â r,êi Complementar n" 123, de 14 de dêzêrüro de 2006, confome ôs crité-rios e
procedimentos a segruir dêfinidos, obj êt.ivando obtêr a melhor proposta para: prêstaçâo de
sersiços técnicos especializados nas áreas administrativa, financeira e dê gestão.

1.0.DO OITaTETO

1-l.Constitui objeto da prêsente licitaÇão: PrestaÇão de serviços técnicos especializados nas
áreas adlniDi strativâ. fiDanceira ê de qêstáo - Consulto-riá/ juDto a Cârnara I*ír.uricipâl de
Mamãngruape .
1.2.4s especificaçôes do objêto ora licitado, êncôatra{r-se devidarÍrente dêtalhadag no
coüespondente Termo de Referência - Anexo f deste Instlumento.
1.3.À contrataÇáo acima dêscrita, que sêlá processada nos termos dêstê instrumento
convocatór.io, espêcificâÇões técnicâs ê iÍrfornàções coÍrplêmênteres que o acon4)ânhata, quando
for o caso. iustifica-sê: Pela necessidadê dê desenvolvimênto de açôês continuadas pala a
promoÇão de atividadês pertinentês, visando à maximizaÇão dos rêcursos em rê1açâo aos
obletivos progranados, consideradas as dirêtrizes e metas dêfinidas nas felramentas de
planej êmerto aplovadas.

2.0.Do rocAr É DÀT,À E DÀ r}@(EÍÀçÃo Do colÍIrrrE
2.1,05 enveLopes contendo a documentaÇáo relativa à habilitaÇão e a p-roposta de preÇos para
execuçâo do objeto desta licitação, dewerão ser entlegues à Comissâo até as 10:00 hotas do dia
29 de .laneiro de 2013, no endereço constênte do pleârnbulo destê instmmento. Neste mesmo
loca1, data e horário será realizada a sessâo púi:,lica para abertura dos aeferidos envelopes.
2.2.InformaÇÔês ôu esclarecimentos sôb-rê êsta licitaÇão, serão piêstados nos horá.rios normals
dê expêdiente: das 08:00 as 12:00 hôras.
2.3.Qualquer cidadão é partê legítima para iRq)ugnar o ato corrvocatório dêste certãme po!
irrêgularidade na aplicaçào dâ Lêi 8.666/93 e legislaÇão pertinentê, se Eanifestada por
escrito e dirigida a CôÍLissão/ protocolizando o original- até 02 (dois) d1âs útêis aBtes da
data fixada para realizaÇão da rêspectrvâ sêssão púb1ica para abêltula dos envelopês de
habalitaÇão, nos horários de expedr-ente acima indicado, êxclusivamente no seguinte endereÇo:
Rue Duquê dê Câxies, 123 - Centro - Mamanguepê - PB.
2.4.Caberá à Colllissão, auxiliada pelos setores responsávêis pela elaboraÇão deste ato
convocatório e sêus anêxos, decidir sobre a !espectiva irpugirtaÇào, respondêndo ao cidadão
interêssado no prazo de até 03 itrês) dias úteis, corrsiderados da data em que foi
protocolizada a petlçâo.
2.5.Decairá do dirêitô dê iB(pugnar as faltlas ou irrêguleridades que vicieriâlR o ato
convocatório deste certamê, o 11citêrte que não o fizer por êsclito e dirigida a Cotn-issão,
p.otocolazando o originâl até o 2" (seqllndo) dia útil que antêcêder a abertura dos envelopes
com as propostas, nos horários de expediênte acima indicado, excfusivamente no segminte
endereço: Rua Duquê de Caxias, l-23 - Centro - Mâmangx.tâpê - PB.

, DOS ELpTE}IIoS PÀRà LrCrTÀçÀO
.Aos pârtacipartes, serào fornecidos os seguintes elemêntos:
.1.-àNExo r rERMo DE REFERÉNC]Ã EspECr ETCAÇõES,-
.2.ANExo rr - MoDELos DE DEC].A.RÀÇÕE s,-
.3.ÀNExo rrr - MoDELo Do TERMo DE RENúNCrÀ;
.4.ÀNEXO IV - },{INUTA DO CONTP.ÀTO;

3.O
3.1

3.1
3.1
3.1
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3.2.4 obtenção do instrumento convocatório será feita
nediantê o recolhimento da quantia abaixo indicada,
g!áficà dos êIelBerrtos: fornêcido gratuitemênte.

junto a Comi ssâo,
correspondente ao

e qua
cust

4.o.Do SUIbRB I,EqAI,
4.1.Esta llcitação regÍer-se-á pela Lêi
alterações posteriores, tei Compl-ementar
pertinênte, que ficarí. fazendo partês
trânscriÇão.

Federal no.
nô 123l de
integrantês

dê 21 de junho
dezelrüro de 2006

8.665
14 de
deste

çao
irlstnmento, independente de

5.o.DO PRAZo E DOEÀçÃO
5'1.o plazo miíxilBo para a execuÇão do objeto o-ra licatado, conforme suas calactêristicag
necessidades do ORC, e que a&nite prorlogaÇâo nos casos previstos pela Lei 8.666/93,
abarxo indicado ê será considêrado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 12 {doze) meses

5.2.As despesas decorrentês do objeto da prêsente licltaÇão, correrão por conta da 3eguintê
dotaçâo:
Rêcu.rsos Próprios da Câmala tlunicj-pal de Mananguape: 01.01 01.031,0001.2001 3390.35.00
5.3.4 vigência do respectivo contrato, podêrá ser plorrogada por iguais e sucessivos perlodos,
mediante acordo entrê as paltes, conforme o disposto nô A-rt. 57, da têi 8.666/93, obselvadas
as caracteristicas do objeto 1ic1tado.

6.o.DÀS CONDÍçõES DE PÀRTICIPÀçÃO
6.1.Poderáo partici-par deste certamê, alén dos licitantes convidados, os demai s interessados
de!-idamente cadâstlados no ORC, na correspondente €specialidade pertinente ao seu objeto, que
manlfestalem intêrêsse com antêcêdênciâ dê até 24 (vintê ê quatro) horas da apresentaÇào dâs
propostas, Os proponentes deverão entregar a CoÍLissão dois envelopes fechados indicando,
respectivamente, DoCUMENTAÇÀO ê PRoPosTÀ DE PREÇOS, dêvidarente identificados nos termos
definidos neste instrumento convocatório.
6.2.Náo poderão participâr os interêssados que se êncontrem sob o regime falimentar, êrq)rêsas
estrangeiras quê não funci.onem no pais/ nem âquelês que tenham si-do dêclarados inidônêos para
licita.r ou contratar com a AdÍLinistraÇâo Púb1ica ou que êstêja.ra cumprindo a sanÇão de
suspensão do direlto de licitar e contlata! com o ORC.
5.3.os licitantes que desejarem enviar seus ênvê1opês DocumentaÇào ê Proposta de PreÇos viâ
postê.I - com Aviso de Recebimento À-R -, deverão remetê-los êrn têrq)o háb.i1 âo êDdereÇo
constante do preâÍbulo destê instrumênto, aos cuadâdos do Presidente da Conissão - Joào
Rodriqnres da Silva. Não sêndo rigorosamentê obsêrvadas as exiqências dêste item, os
respectlvos envelopês não se!âo aceitos e o licatantê, portanto, dêsconsiderado para êfêito dê
palticipaÇào no certane.
6.4.Ouárdô obsewada â ocorrência da ênt-reqa apenas dos ênvêlôpes lurrto a Comissão, sem a
pêI1[anência de represêntântê credenciado na respectiva sêssão pública, é fâcultado ao
licitante, não sêndo condlção para sua habilitaçâo, â inclusão no envêIopê Docrnoentação/ da
dêclaraÇâo expressa de rênuncj-ar ao direito de interpor rêcuxso e ao prazo cotrespondente
relativo à Fâsê de Habilitação, concordando com o prosseguimento do cêrtame, plevisto no A-rt.
43, IIÍ, da Lé1 8.666/93, confor&ê modêlo - Ànexo IfI.
6.5.É vêdada à pârLrclpaÇào em consórcio.

?.O.ITÀ REPRESENTÀçÃO E DO CREDE§CIÀ{EITIO
7.1.O lj-citante devêrá se aprêsentar, para credenciamento lunto a Comissâo, quaDdo for o caso,
ataavés de urn representante, com os documentos lfLre o credenciam a partÍcipa.r deste
procedjrento llcitatório. cadâ lacitante credenciará apenas um rêpreseÊtânte que será o único
admitido a utêrvir nas fases do certame na forma pr:e\rista neste instnmênto, podendo ser
substituido postêriormêntê por outro devidamente credênciâdo.
'1 .2.Para o credenciamento deverâo sêr apresêntâdos ôs seguintes documêntos:
7. 2. 1. - Trataldô-sê do representàntê lêgra1i o instr.E[ento constitutlvo dâ êhpresa na formà da
1ei, quando for o caso, dêvidamente rêqistrado no órqão compêtêntê, no qual estelam exp!êssos
seus poderes para exêrcêr dirêitos e assurlir obriqações em decorrênciâ dê tal investidura,.
7.2 - 2 . Tratando-se de procurador: a procuraÇão po! instnmento público ou par:ticular da qual
constem os nêcêssários poderes para, fi.rmar declarações, dêsistir ôu apresentar as razões de
rêcurso ê praticar todos os demais atos pertinentes ao cêrtê[ê; acompanhada do correspondente
lnstrumento de constituação da eÍU)resa, quando for o caso, ç[l.re comprovê ôs poderes do mándante
para a outorga- caso a plocuraÇão seja particular, deverá ter firma reconheclda por cartólio
competente.
7.2.3.O representantê 1ega1 ê o procurador deverão ldentificar-sê exibindo docr.eento oficial
que conterrhâ foto-
7,3.Estes documentos dêverão ser apresentados - antes do inlcio da sessão públ-i-ca - em
o.rigrinal, pôr qualquer processo de cópia âutênticâda por cartório compêtentê ou menrbro da
c onri s sào .

7.4.4 nào aptêsêntaçào ou ainda a inco-rreÇão insanável de quafquer dôs documentos dê
credenciamento iÍpedi.rá ê participaçâo atlva do lepresentânte dô ficitante nô presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito â nallifestar-
sê nag correspondentês fasês do processo licitatório. Para tanto. a CPÍ, recêbêrá rêgularmente
do referido concorrentê seus envelopes, declaraÇóes e outrôs elementos nêcessários à
participâçâo nô celtamer desde que âprêsêntâdos na fomla definida nêstê instru[ento.
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8. O.DÀ IIÀBII,IIÀçãO
8.1.Os documentos necessários à habifitação dos licitantes, deverão se!(uma) via, dentro de êDvelope lacrado, contêndo as seguiIrtes indicaqões no

NOME PROPONE]IIE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONANTE
DOCUMEIITÀÇÀO - CÕNVTTE No- 0OOO2/2013

ap_re

O ENVEI,oPE DOCII].íENIAÇÀO deverá contêr os seguintee elerÀeotos:

. PESSOA JIIRÍDICÀ:

.1.Prova dê j-4scriÇão no Cadastro Nacional dê pêssoa Jurtdj-ca CNPJ.

.2. Regularídade para com a Eazenda Fêdelal - certidão conlunta negativa dê débitosativos a lributos Federais e à Dívída Àti-va da Uniáo.

.3.certidóes nêgativas das Fazendas Estaduàl e l,Íunicipal dâ sede do llcltante ou outro

8.2

reI
e.2
equivalênte na forrna da trêi.
B . 2. 4. ConplovaÇão de regularidadê rêlatlva à seguradade sociat fNss-CND e do Fundo dê Garantia
por Ternpo de ser\/iço FGTS-cRE, aplesentandô as coüêspondentês certidõês fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Bconônica Eederal, respectivamente.
B.2.s.Prova de inexistência dê débitos inadimplidos perajrte a JustiÇa do Trabalho, mediantê a
apresentaÇào de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do T1tulo VII-A da
consolidaÇão das Leis do Trabalho/ aprovadâ pelo Decrêto-Lei n" s-452, de 1" dê maio de 1943.
I . 2. 6. Declaraçáo do llcitante: de cr.Eprimênto do dispostô no Àrt. 7", rnciso xxxrrr, da
Constatuição FedelaL - Art. 27, Inciso V, da Í,ei 8.666/93; dê superweniêocj.a dê fato
lmpeditivo no que diz respelto à participaÇâo na licitaÇâo; e de submeter-sê a todas âs
c1áusuras e condiÇõês do presente instrumênto convocatório, êonformê modêlo - Ãnexo rr.
8.2.7.Termo de Rênúncia, caso o participantê ênvie apênas seus ênvêlopes, sem rêpresentante
credenciado e dêselar renunciar ao direito de interpor !êculso e ao prazo respêctivo relatj.vo
à fase de EabilitaÇáo, concordando com o prossêguimento do certamê licitatório, conforme
modelo - Arexo III.

B .3. PESSOA FÍS ICA:
8.3.1.ÍnscriÇâo no cadastro de Pessoa rísica - cpE e a cédula de rdêntidade - RG. Estes
doctrmentos poderào ser sub3tituidos pela calteira Nacional de Habilltação ou Doclrmento de
IdentificaÇão Profissional emitldo pelo respectivo órgão Oficaal da Classe.
8.3 - 2. Reg'ularidadê para com a Fazenda Eederal - cê-rtldão conjunta negativa de débitos
relativôs â fributos Fêderais e à DÍvida Àtavâ da U.Liào.
8.3.3.Ce!tidão negativa da fazenda Municipal da sede do ORC - Municipio dê Mananguapê.
8.3.4.prowe dê inexistênci,a dê dábitos r-nadimplidos pêrantê a Justiçe do TrabaLho, mêdiante a
aprêsêntaÇão de Certidão Negatlva de Débitos Trâbaltristas CNDT, nos termoe do Titulo VII-A da
ConsolidaÇâo das Lêis do Trabalho, aprovada pefo Dêcreto-Lei n" 5.452, de 1" dê maio de 1943.
I . 3. 5 . DeclaraÇáo do licitânte: de cuÍprimênto do disposto no Àrt- ?". Inciso XyTXIIÍ, da
Constj-tu1Ção Fedêral - AÍt. 2'7 , Inciso V, da Lei 8.666l93; de supêrvenlência dê fato
irRpêditivo no que diz respêito à participaÇão ne lj-citaçàoi ê dê s\ümeter-se a todas as
cláusulas e condaÇões do presentê instrumênto convocatório, conforme modelo - Ànexo fI.
8.3.6.Têrmc de Renúncia, caso o particlpante envie apenas seus ênvê1opês. sem rêpresentante
credenciado ê dêsêjar renunciar ao dirêito de interpor recurso e ao prazo rêspêctivo relativo
à Ease de HabilitaÇâô, concordando com o prossêgnirento do cêrtâmê licitatório, cônfolme
Bodelo - Ànexô III.

B. 4. DocumentaÇão êspecifica:
B . 4. 1. Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Àrt. 30 da Lei Comptementar no.
1,23, de 74 dê dêzenbro de 2006, se for o caso, sendo conside.ada microempresa ou erryresa de
pêquêno pôrte ê recebendo, portalrtor tratãmênto diferenciado e siBplificando na forllra definada
pela Iêg1s1aÇão vigêntê- Tal comprovação poderá ser feltê âtravés da apresentaÇào dê qualquer
r-m dos seguintes documentos, a critério do llcitante: a) declaraÇão expressa, assinada pelo
rêsponsável legâl da empresa e por profissionâf da área contábil, dêvidêmentê hâb1l-itado; b)
certidào simplificada eltritlda pela junta comercaal da sede do licitante ou equivalente, na
fo«a da lêgislaÇão pertinente. À ausênci.a da referida declalaçâo ôu certidão sirq)liíi-cada não
é suficiênte motivo para a inabilitaÇão do licitante, apênas perderá, durantê o presente
celtame/ o direito ao tratamento dlferenciadô ê sinpllflcado dispensado a ME ou EPP, previstos
na Le1 Complementa! 123106.

e.s.Os documentos dê Habiliteção deverão ser orga.nizados rra ordem descrita neste instru(ento,
prêcêdidos por um indice correspondente, podendo sêr aplêsêntados em oraqinal, por qualquer
processo dê cópia autenticada por cartório competente, mêmbro da Comassào ou publicaçâo em
órgào da imprensa oflciaI, quando for o caso" Estando pêrfêitanentê legiveis, sem conter
borrôes, rasulas, emendas ou entreliriras, dentro do prazo de validade, e encerrados êm
envelope devidamente lacradô e indewassável. Por ser apenas uma fo rÍBal idade que wisa facilitar
os trabalhos, a ausência do indice de que trata este ttêm, não inabilitará o lacitante"
8.6.À faftâ dê quâlquer documento êxigido, o seu vencinênto, a ausência das cópias devidamêntê
autenticadas ou das vias originals para autênticaÇão pela Comlssào ou da publicaÇào êm órqão
nâ irnplensa oficial, a apresêntaÇão dê documêntos de habilitaçào forâ do envelope especlfico.
torlrerá o rêspêctivo licitante inâbilitado. Q\rendo o documento fôr obtido via Intêrnet s\ra
Iegalidade sêrá corDprovada nos êndereços elêtrônicos correspondentes. Poderào ser utilizados.
a critério da Comissáo os docr&entos cadastrais de iornecêdores, constantês dos arquiwos do
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ORC, pa.ra comprovação
o caso.

da autênticidadê de elemêntôs aprêsentados pelos licitant

9.0.DÀ PÀOPOSTÀ DE PR!çOS
9.1.À proposta deverá sêr apresentada em 01{uma)
seqlrintês indicaÇôês no anwe-rsô:

NOI4E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPT DO PROPONEIiIIE
PROPOSTA DE PREÇOS - CONVITE N". 00002/2013

dentr:o de ênvelope 1 acaa

O EM/EIOPE PROPOSTÀ DE PRXÇOS devêrá conter ôs segruintês êIemêntos:

9.2.Proposta ê1âbolada êm consonância com as especificações constantes deste instnmento eseus elementos - Ànêxo r -, ern papêl tlnbrado dâ empresa quando for o caso, devidâmente
assinada por seu representante, contendo no coffêspondentê item cotado: di sc.ri!!.j.naÇão, marca
e,/ôu ,nodelo e ôutres caracteristicàs sê nêcêssário, o quartitetivo e os valores ulitário êtotal expressos em al-garismos -
9.3.será cotado rnn único preÇo, marca/ modêlô para cada item, coln a utilização de duas casas
declmaj-s - rndicaÇôês em contrário êstão sujeitas a corrêÇôes obsêrvando-se os seg"Lrr.ntes
critérios:
9.3.1.Fâlta dê dí9i.tosi sê.ão acrêscidos zêros,-
9.3.2.Excê59o de digitos: sendo o primeiro digito excêdente menor que 5, todo ô excesso será
suprlmido. caso contrário haverá o arredonda&ento do dlgito anterior para nãis e os demai s
itens êxcêdentes suprj.ÍLidos.
9.4.No caso de aquisição dê bens, a quantidade minima dê unldades a sêr cotada, po! item, náo
deverá sêr infer.ior a 1009 da estinativa detâ1hâda no corrêspondente Têrho de Referêncj.a -
Anêxo I. DisposiÇão em contrárlo não desclassifica automatlcamentê a proposta apenas o
respectivo i-tem será dêsconsiderado -

9.5.Ã propôsta deverá se! rediglda êm 11ngua portuguesa e em moeda nacional, êlaborada com
clareza, se![ alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rub.ricadas e a
ú]tirna datâda e assinada pelo responsáveI/ com indicação: do valor totà1 da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execuçãô/ das condiÇôes de pagamêrto, da sua validade quê
não poderá ser inferior a 60 dias, ê outras infoflnaÇõês e obsêrvâçôes pertinentes que o
l]-citante julgar necessárias.
9.5.Existindo disc-rêpância êntre o preÇo r.]nitá-rio e o valor tota1, resultado da EultiplicaÇão
do prêço unitário pela quant.idádê, o preço r.mitárlo prevalecêrá.
9.7.Fica êstabêlêcido que havendo divergênciâ de preÇos unitários para trrtr mesmo produto ou
serviço, preval-ecerá o dê mênor va1or.
9.8.No caso de alteraÇôes necêssárias da proposta feitas pê1â Comissàoí decorrentês
êxclusivamente de incorreÇões na unidade de medj-da utili-zada, obsêrvada a dêvida
p.roporci onalidade, bern como na nultlplicaÇão e,/ou sona de valorês, prevalecêrá o vâ1or
corrigido.
9.9.4 náo indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou êxêcução/ das condições de pagamento
ôu de sua validade, ficará subentendldo que o licitante aceltou integralmente as disposl-Ções
do instnnllento convocatório e, portânto, seráo consadêradas as detenrlinaçôes nele contldas
pâra as refêr-ides êxiqências nâo sêndô suficieDte môtivô pâra â desclâssj.ficação dà respectivâ
ploposta.
9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornêeido pefo oRC/
desde guê estela devidamêntê pleenchido.
9.11-.Nas licitaçõês para aquisiÇão de mercadorias o participante indica!á a orjgem dos
produtos ofertâdos. À eventua] fà1tâ dâ referida indicaÇão não descfassifica.á o licite!1te,
9-12.Serão dêsclas sificadas as prôpostas que deixarêm de atendêr as disposiÇôes deste
instruloento.

10 - o . Do CRITÍRIO pÀA,,À arur€Àl.rElf1rc
10-l..Se!á declarado vêncêdor deste certame o licitante que, atendidas todas as exÍgênc.ias do
presente instruuento, apresentar proposta coln menor vafor unitário no coffespondente item
cotador relacionado no .AÍrexo I - Termo de Rêfêrência.
lo.2.Havendo igualdade dê valores entre duas ou mais propôstas, e após obêdêci.do o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lêi Complementar 1,23/06 e no À-rt. 3", S2", da Lei Fêdêral 8.666/93, a
classificaÇâo sê fâ.rá através de sorteio.
10.3.Na presente -licitaÇão será assegurada, como c.itério de desempatê, pieferência de
contrataÇão para as microeng)resas e emprêsas de pequeno porte,
10.4.Para efeito do disposto nestê instrumento, entende-se por êÍpate aquelas situaçóes em que
as propostas apresentadas pelas nricroempresas e empresâs dê pêqueno porte sêjâm iguais ou até
103 (dez por cento) superiorês à ploposta mais bem classificada-
10-5-ocorle4do a situação dê êÍltr)ate coEforme acima defrnlda, procêdêr-sê-á da seglrintê foIma:
10.5.1.À 4icroemprêsâ ou empresa de pequêno porte mais bem classj-ficada poderá aplesentar
ploposta de prêço infêriôr àquêIa considêredâ vêncedora do cêrtâ&e, situaÇão em que será
adjudicado êm sêu iavor o obieto licitado;
10-5.2.Nâo ocorrêndo a contrataçào da Elic-roemprêsa ou empresa de pequeno porte, na forlnÂ do
itêm anterior, sêrão cônvocadas as demais rêmanêscentes que por: ventula sê ênquadrem na
situaÇão de empate acimâ dêfinida, na ordêm de c1âssificaÇão, para êxer:clcj"o do mesmo direito,.
10.5.3.No caso dê equj.valêRcia de walores apreserrtâdos pelas microemptêsas e emF!êsas de
pequeno porte quê se encontrêm no intêrva1o estabelêcido como situaÇâo dê empatê, sêrá

Ft-: 14
o
o

(-
o

NA Ee
quand

ônc endt o

oPC L

+



realizado sorteio entle elas para que se
melhor oferta.
10.6.Na hj.pótesê de não-contrataçáo nos

identifaque aquela gue prime1ro pod

termos acima que f
situâÇão de êÍlpate ê âssegurado o tratamento diferenciado
porte, o objeto licitado será adjudlcado em favor da
cê rt ame.
10.7,A situaÇâo de enpate/ nâ formã acima definida, somentê se aplicará guando ainiciel rrão tivêr sido âpresentedâ por micrôêItrplese ou êErl,rese dê pequênô pôrte-

prêvistos, elr!
a micrôempresa ê

proposta oriqinalmênt

ta

11. O.DÀ ORIET{ DOS miÀBÀIrIlOS
11.1.Para o recebioento dos envelopes e 1nício dos trabalhos será observada una tolerâtlcia de
15 (quinze) minutos após o horáric fixado. Encerrado o prazo para recebimentc dos envelopes,
nenhrft outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efêtuado o dêvido credenciamênto
dos interessadôs. sonênte participará atr"vamente da reunaão um reprêsentante de cada
l1c1tante, podendo, no entanto. ser assistida por gualquer pêssoa que sê interessa!.
11.3.o não corq)arecirÍ\ênto do representante de qualquer dos licitantes nào impedirá a
efêt1vaçáo da reuniào, sêndo quê, ê sinltr)les participaÇão neste cêrtame impli"ca na total
aceitaÇào de todas as condiÇõês estabelêcidas neste fnstrumento convocatôrio e seus anexos.
11.4.8m nenhuna hipótêsê será concêdido prazo para a ap-resentaÇão de documêntaÇão ê/ou
substj.tuiÇão dos ênvelopes ou de qualquer elemento exigido e náo aprêsentado na }:eunião
destinada à habili,taÇào.
11.5.À CoELissão recebê!á de cada representante os envelopês DocumentaÇâô e proposta de prêÇôs,
e ru-bricará juntamênte com os participantes os fechos dô segundo.
11. 6. Posteriormênte abrirá os envelopes DôcuEentaÇãor rubricará o seu conteúdo e solicitará
dos licitantes que examinêm a documentâçáo neles contidas. Quaisquer ill[)ugnâÇões lêvantadas
deve!ão ser conÀ]nj-cadas a Comissão, que as consignará l1a Ata dê reunião.
11.7. Prossêguindo os trâbalhos, a Comissão artà1isará os documentos e as impugnaÇões polventura
formu-ladas pelos licitantês, dando-1hês ciência, em seguida, do resultado da Fasê de
HabilitaÇão. Entletanto, sê assim julqa-r necessário, poderá divulgar o rêsu]-tado numa nova
reu[ião. registrando-se na Ata, ou mediantê publicação na irprensa ofacial ou ainda enilindo
avíso por êscri.to, observadâ, nestes casos, a dewida antêcedência nêcêssária - rrãô infêrior a
48 (gualenta e oito) horas-
11.8.ocôllendo à desi-stência êxprêssa dos licitantês aô dlreito dê recorrer na Fase dê
HabilitaÇào, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sêssâo podetá haver
a abertura dos envêlopês Propostas, caso contrário será mârcada nova data, com obsêrvâDci-a ao
plazo recursal êstabelêcido rta legislâÇão peltinente.
11.9.0 envelopê Proposta de Preços, devidamentê fechado e lacrado, será devolvido ao licitantê
ina-bilitado, desde que não tênha havido rêcurso ou após sua dênêgaÇão.
11.10-Encê.rada a Fasê de Habilitação ê obselvados os ditámês destê instrumento, a CoÍlissão
procede!á entào à abeltura dos ênvê1opes Proposta de PleÇos dos proponentês decl-alados
habilitados, rr.rbricará o seu conteúdo e facultâ!á o exame da docunentaÇào nê1ês contidas a
todos os participantes, os quals poderão efêtuar inpugnaçõês, dêvidamente conslgnadas nâ Ata
dê reunião, quando for o caso.
11.1-1.4 comissão exartrinará os êlementos apresentados, as observaÇõês evêntualmente apontadas,
declarando, eItr seguida, vêncedor o licitantê que, atendidas as exÍgências ê considêrados og
crj.térios definidos neste instrumerrto, aprêsentar proposta mais vantajose pala o ORC-
11-12-Da rer]nião lavra!-se-á Àta circunstanciada. na qual serào registradâs todas as
ocorrências e çnre, aô finaf, será assinada pela Comissào ê licitaltes presentes-
11.13.8m decorrência da Lel Compfemê']tar. 123/06, a comprovaÇão dê regularadadê flscal- das
microelç>resas e empaesas de pêquêno portê somente será êxigida pala efeito dê assinatura do
contrato, observando-se o seguinte plocêdimento:
11.13-1,Às eicroempresas e êmpresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nêstâ
li.citaÇão, dêverào aprêsêntar toda a documêntaÇâo êxigida para conprovação de regularidade
f1scal, dentre os documentos enumerados nêstê instnnnento para efêito de HabilitaÇão e
integrantes do ênvelope Docu,mêntação, mêsmo que esta aprêsênte alguÍta restriÇão;
11.13.2-Havendo alguma restriÇão na conq)rovaÇào de regulari-dade fiscâl, será assegurado o
prazo de 02(dois) dias útels, cujo termo uicial corresponderá ao momento êm que o licitante
for dêcl-arado vencedor, pxorrogáveis por igual perlodo, a critério do ORC, para a
rêgllaaizaÇão da docutêntaÇáo, paqamento ou pârcêlaJnento do déb1to, e emissào da eventuais
certidõês neqativas ou positivas com êfêito de certidão nêgativat
11-13-3.À não_legulari zaÇão da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direato à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇões prevtstas no Ait. 81, da Lei A-666/93, sêndo
facul-tado ao ORc convocar os lacitantes xeEanescentes, na ordem de classificaçáo. para
assinatura dô côntrato, ou rêvogar a licltaÇào.

12.O.DO CRTÍÉRIO DE ÀCEITABIIJIDADE DE PREçOS
12.1.HaveDdo proposta com valor uritário supêrior ao estiEado pelo oRC ou manifestamentê
inexeqülvel nos ternos do Àrt. 48, fI, da Lei 8.666/93, o mesmo sêrá desconsiderado. Esta
ocorrêncj,a não desclassifica autonaticamentê â paôposta, quando for o caso, apenas o itêll
co$espondente, lelacíonado no Ànexo I - Termo dê Rêfêrência -, na côluna código.
12.2,O valor estifiâdo que o ORC sê propõe a pagar pê1o objeto ora llcitado - Valor de
Referênciê -, está indicado nô respectivo elêmênto deste instnmento - ANEXO I.
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13. O.Dos REcIrR.sos
13.1.Dos atos decorrentes dêste procêdimento licitatório, caberão recursos nos
109 dâ Lei Fêdêr:al n.o A.666/93, de 21 dê julho dê 1993,
13.2.0 recurso será dirigido à autoridade superior do oRc, por iDtermédio da C
ser p-rotocolizado o oriqual, nos horários normais de expêdiênte das 08:00 a
exclusivanentê no seguinte endêreÇo: Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro _ Marnãngua

14 .0.DÀ f,or&rocAçÃo E ÀD.rrrDrcÀçÃo
14-1.concLu1do o julgamento das p.ropostas ap.rêsentadas, a Conissão emiti!á relatório
concl-usivo dos trabalhos desenvolvidos no certanne, remetêndo-o a âuto.ridade superior do oRC,
iuntamente com os elementos constitutivos do processo, necessárlos à HomoloqaÇão ê AdjudicaÇâo
da respectiva licitação, quando for o câso.
14.2.4 autoridade superio.r poderá, no êntanto, tendo êm vista sênpre a dêfesa dos interessês
do oRC, discordar e deixar dê homologar, total ou pâlc.ialmêntê, o resultado apresêntado peta
codissào, rêvogiar ou considerar nuIâ a ,.icitáÇão/ dêsdê que apreseDte a dewidà fuDdàmentàÇão
exi.gida pe1â l-êgislaÇão vig:ente, resgnardados os direttos dos Iicitantês,

15.0,DO CONltsÀTO
15.1.4pós a homologaÇào pela Autoridade Superior do oRC, o licrtantê vêncêdor será notif.tcado
pâra, deDtro do q-'.azo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data dê recêbihento dá notificâção,
assj-nar o re3pectivo contrato, quando for o caso, elaborado em confornidade com as modafidades
pernlitidas pela têi- EederaL n." 8.666/93, podendo o mêsÍro sofrer alteraÇões na forma dêfi[ida
pela rêferida Lei.
15.2'Não atêndendo à convocaçào para assinâr o contrato, e ocorrêndo êsta dentro do prazo de
vàlldâdê de ,sua proposta, o licitânte perderá todos os direitos que porvê!"rturâ tênltâ obtido
como vencedor da licitação.
15.3.É pêr1dtido ao oRC, no caso do licitante vencêdôr não compalecer para assinatura do
contrato no prazo e condiÇões estabelecidos, convocar os licitantes !êmanescentes/ na ordem dê
classificação, pàra fazê-1o êm lgua1 prazo ê nas mesmas condições do licitante vencedor,
inclusive quanto ao prêço, ou rêvogàr a presêDtê _licitaÇào.
15.4.O contrato que eventualmênte ventra a sêr assinado pêto licitante vêncedo!, pôderá ser
alterado, unilateralmentê pê1o Contratantê ou por acordo êntre as partês, nos casos pre\ristos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direrto, conforme o disposto nos Àrts. "j"t, 'lB e.7g d.a
Lei 8.565/93.
15.5.0 Côntratado ficâ oblig,ado â êcêitâr nas r4esrÉts condiÇões conttãtuais, os acrás|ciroos ou
supressões que sê fizerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor lnlcial
atualizado do contrato, e, no caso de reformâ dê êquipàmento, até o limitê de 50? (cinquenta
Por cento) para seus ac.réscimos.

16. O.DÀS gàyçoEs ÀDrdll,IstlÀTrlrÀs
16.1.4 recusa injusta êm deixâr dê cumprir as obrigações assuÍLidas e prêcêitos lega1s,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia dêfêsâ, às sêguintes penalidades prêvistâs nos
A.rts. 86 e 87 da Lei 8.666/93r a - advêrtência; b - multa dê mora de 0,5? (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de at.raso na êntiega, no ulcio ou nâ
execuÇão do objêto orâ contratado; c - multa de 10* (dez por cênto) sobre o và1ô.r coDtratâdo
pela i-nexecuÇão total ou parciar do contrato,' d - suspensão temporária dê paxti.cipar em
lj-cataÇão e impêdimento de contlatar com a ÀdmirlistraÇeo, por piazo de até 02 (dois) a!]os; e -
declalaÇão de inidoneidade para liclta! ou contratar com a Àdninistração pública ênquanto
peldurarêm os motivos detêrminantes da prmiÇão ou até que sêja promovida sua rêabiLj.taÇão
pêrânte a própria autoridade quê aplicou a penalidàde,' f - siEü1tânêamentê, qua.lguêr dàs
pênalidades cabívêls fr.rndamentadas na Lei 8.666193,
16.2.sê o valor da multa ou indenizaÇão devr.da náo for recofhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado/ se!á automâtlcahêntê descontado da plimeira pârcel-a do pag nento a
guê o CoDtratado viêr a fazer jus, acrêscldo de luros moratórios de 1t ium por cento) ao mês,
ôu, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.3.Após a aplicaÇão de quaisguer das pênalidades prêvistas. rêalizar-se-á comunicaÇão
escri-ta ao Contratado, ê publicado na irnprênsa oficial, excfuidas as penalidades de
advertêncaa e multa de mora quando for o câso, constando ô fundamênto 1egaI da puniÇão,
1nfor[ando ainda quê o fato será rêgistrado no cadastro co$espondênte-

17.0.DO RECEBIIENm 0[' CCECRO çÃO DE reCUçÃO DO OÀIEIIO
17.1.0 xecebimênto ou a comprovação dê execuÇão pelo oRC do objêto licitado, obsêrvadas suas
caractêristi cas, se fará mêdiante recibo ou êquivalente êmitido por funcionário ou comissào
especifica devidamente designados, após a vêriflcação da quantidadeT qualidade ê outros
aspectos inêlêntes nos te.rmos deste instrumênto, das normÀs técnicas e legislação pêrtj-nentes,
e consegüente acêitaÇão.

l8.o.Ix, PÀdIurE§x)
18.1.o pagâdento sêrá êfêtuado mediantê processo rêguLar e em obsê:rvância às normas e
procedl-mentos adotados pelo oRC. da segulntê maneira: Mênsalmente, pâra ocorrer no prazo dê
trinta dias, contados do periodo dê adimplemento de cada parcela-
18.2.o dêsêEbolso máximo do período, nâo será superior ao valor do respêctivo adirylêmênto, de
acordo coltr o cronograÍra aprovado, quando for o caso, e seÍrpre eln conformidade com a
dasponibilidade de rêcursôs financêiros.



18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado ençFianto pêndente
finalceira quê the for imposta, en virtude de penalldadê ou
compensada com o pagamento pendêntê, sem que isso gere
natu.reza.

de liqurdação quat
inàdinq)lênc1a, a

di!êito a acrésc

19, O.DO NE Ai'US Tà}íENII'
19-1-O valor contratuâ1 poderá sêr reajustado
torRando-sê por basê o lRês dê assinatura do lespectivo contrato, ne mêsma proporçeo da aÇão
veri.ficada no IPCA-IBGE acu-Iur]lado ou, na sua falta, um novo lndice adotâdo pê1o coverno
Federal que o substitua.
19.2.ocorr:êndo o dêsequilíbrio êconônico-financêiro do contrato, poderá ser rêstâbelecidâ a
relaÇão que as pârtes pactua!.un ínicialmente, nos terrlos do Àrt. 65, rnciso rr, Alinêa d, da
Lei 8.666/93, Brêdiente comprovaçàô docúBental e requerirsento expreBso do contlatado.
19.3.o contratado se obriga a prestar seus sêrwiÇos na sêde do oRC ou em ula de suas
dependênclas, com vj-sitas sistemáticas, fora disso, ficar.á a inteira disposição, diaraamentê,
em seu esclitólio, ou quaado convocado aleatoriêmêntê-
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20 .0 -DÀs DrsDosrÉEs @Àrs
20-1.Não será dev-ida aos ploponêntes pela elaboraÇão ê/ou aprêsêntaÇão dê docr.mentaÇâo
relativa ao certamê, gualquer tlpo de indenizaÇão-
20.2.Nênhuma pessoa física, ainda que credênciadâ por procuraÇâo lega1, podêrá represêntar
mals de r.ma Licitantê.
20-3.À presente licitaÇão somentê podêrá vir a ser rêvogada por razões de intêrêsse púb1ico
decorrêntê de fato supelwenientê devidamente comprovado, ou anul-ada no todo ou em parte, por
llegalrdade, de oficio ou por provocação de têrcêiros, mêdiãnte parecêr êsclito e devidêmentê
fundamêntâdo .

20.4.Caso as datas previstas para a realizàção dos evêntos da prêsênte licitaÇão sejam
dêclaladas fêriador ê lráo hâvendo ratificação da convocação, ficaBl transfetid.os
autonatic rcnte para o prlmeiro dia úti] subsêqúente, no mesno loca1 ê hora anteriormente
p.revistos.
20.5.ocorrendo a suprêssãô de serviÇos, sê o cont.ratadô já houvêr: adquirido os materiais e
postos no loca1 de trabalho, os mesmos devêrão se! pagos pêlo ORC, pê1o pleço de aquisiÇão
legularmente comprôvado, desdê que sejam dê boa qualidade ê âcêitos pela fi-scaLazaçào -
20.6.os preços unitários para a .realizâÇão de novos serviÇos surgidos durante a execução do
contrato, se-rào p-ropostos pê1ô Contratado e sutmêtidos à aprêciação do ORC- A execuÇãô dos
serviÇos não prêvistos será regulada pelas condiÇões e cl-áusulas do contrato origirlal.
20.'7.0 oRc por convêniência ad&inistrativa ou técnica, se reserva no direito dê paralisar a
qualquei telnpo e execuÇão dôs servj.Ços, cientificando dêvidamente o CoÍ\tràtedo.
2o-B.Decairá do direito de iropugnar perante o ORC nos tê-rmos do presentê instnmento, aquê1ê
que, tendo-o aceltado sêm objeÇão, vênàa a apresentar, depots do j ul- gêrênto, falhas ou
irregularidâdes gue o viciaram hipôtêsê em quê ta1 cômunicado não terá efêito de reculso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantês, já dêvêrâo estar incLuidos os custos con
aquisr.ção de &ãterial, màô-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outlos que ven}.am a
lncidrr sôbre os respectivos preços.
20.10.Este instrtutênto convocatório ê todos os seus ê}êmentos constitutivos, estão
df sponibil izados em rneio nagnético, podendo sêr obtidos lunto a Comissâô, obsêrvados os
procedimentos definidos pelo ORC.
20.11.Às dúwidas surgidâs após â âpr:esentaÇão des propostas e os casos ôBrissos nêste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujêitos a intêrpretação da Corlissâo, sendo
facultada a mêsma ou a autoridade superior do oRC, em qualquêr fase da ricltação, a promoÇào
de dl-ligência destinada a esclarêcer ou a cor[)lemêntar: a instruÇão do processo-
2A.L2.Pata dirirlir: controvérsias decorrentes dêste certame, êxcluído quatquer outro, o foro
con\)etenle ê o da Codtarca dê Mamariguapê, Estado da. paraíbâ.

t)



df

;[p.,:i:-*.ii,[

i{l,#
'ã#lH.

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁuaxa uuNtctpar, DE MAuANcuATE

coMrssÀo PERI,ÀNEMrÉ DE LrcrrÀçÀo

ÀNE!(O r - CONV'rIE N" OOOO2/20L3

"ERMo 
DE RaFERÉNclA - EspECrFrcACôEs

1. O.m OBrEto
1.1.constitui objeto desta licitaÇão: Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas
ad[Lini§trativa, financeira ê de qestâo - Consultoria, junto a câ&ara ]runicipal de ]raDanq,uape.

2 . 0. JUSTTEICÀIrqA
2 . 1. Consade.rando
e adequadamente,
caracteristicas e

5 . O.IODE.IÔ DÀ PROPOSIÀ
5 - 1. É parte intêgrante dêste Iermo de Refêrênct-a
correspondente, podêndo o licltantê aplesentar a sua
desde quê seja devidamêntê preênchido, confomê faculta

6. o. rNtolraç@s coupl,EtíErrrÀREs
6-1 - O Contratado se obriga a prêstar seus serviços Da
dêpendências, côm visitas sistemáticas, fôra disso, ficará a
em seu escritórlo, ou quando convocadô aleatoriamente.
6.2 - fnformax o valoi mensal dos serviçôs.

as necessidades do ORC/ tem o presênte termo a finalidade de definir, técn1ca
os procedi-mentos necessários paxa viabilizar a contrataÇáo em te1a. As
espêcificaÇõês do objeto ora ]icitado são:

UNIDÀDE
nês

P. rrNrrÁRrocôorco
1

DI S(NIMINÀÇÀO
Se rvi Çcs técniccs espe.iâlizadcs áteas
:dmir,istrativa, finaiceirâ e de gestão-on-.l rra. u o:., . rl: ..- I: o. I f.e. o. ..-_.
serviÇos nâ sede da Câmara Municipâl de t-ramanguapÊ

1e rLos o-p-1dér .. , ,
êistÉnáti.as, i.ra disso, ficará a inr-ôira
disposiÇã., diàrlamente, en sêir --s.ritório, ou
quanC. con\,ôcado aleat.riamente.

Totâl ,.36A,1A

3. o. oBRrcÀ@Es Do cox1T,arÀDo
3.1.substituir, a.rcándo com as despesàs dêcorrentes, os materiâj.s ou serviços que apresentarem
a]terações, dete.ioràções ilÍq)êrfeições ou quaisquer i-rreg,ularidádes discrepantes às exigências
do instrumento convocatório, ainda guê cônstatados após o rêcebimentô e/ou pagamento.
3.2.Manter, dulante a vigência do contrato, em coneatibilidadê com as obrigraÇões assrnLidas,todas as condiçôês de habilitaÇão ê qualificaÇào exj-gidas nô respêctj.vo p.o"à."o licitatório,
apresentando ao ORC os documentos necessários, sêmpre quê sôlicitâdo.
3.3.Nào traDsfêrir â ôutrêm, no todo ou êm part€, ô objeto dâ contratação, salvo l!êdiâhteprévi.a e expressa autorizàÇão do ORC.
3 . 4 . tuiitir Nota riscal- corrêspordentê à sede ou filial da empresa quê ap.esêntou a
documentaÇão na fase de habilitaÇão.
3.5.Executar as obrigaÇões assurlidas com observâ.ncia a melhor técnica vigente, ênquadrando-se,
riqôrosã.lllentê, dentro dos prêcêitos leqais, Dortnas ê êspeciflcações técnicas co$espondentes.

-Do cnIaÉFJo DE ÀcErràBrrrrDàDE DE pREçls
.Havendo proposta com va1o.r ulitário superior ao estimadô

inexeqü1veI nos temos do Àrt. 48. II, da Lei A.666/93,
oôôlrêDciã não desclassif.icâ autolnatjcârnerrte â propostâ,
colrespoDdette, relacionado neste anêxô, na coluna código-
4.2.O valor estimado quê o ORC se propõê a paqar pelo
Referêncj-a -, está acina i.ndicado.

o mesmo será desconsiderado. Esta

4.0
4.1

OUÀ}IT1DÀDE P, TOTAL
9.360,00

for o caso, âpênas o item

ora licitado - val-or dê

pelo ORC ou manifestamênte

quando

obj eto

o modelô de proposta de prêços
proposta no próprio modê1o forEecido,
o instrtmento convocatório - Ãnêxo 01-

sedê do ORC ôu em
inteir:a disposiÇào,

r-utra dê suas
diarr-amênte,

RODRIGUES SlLVÀ
Je

o
l6 (

o

NA EN

e

o
FLo

. CPL.

Presidente da CoÍLi ssão
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OBJEIO: P!êstaÇâo de sêrviços
de gestào - Consultoria. junto

CODIGO
,]

especializados nas áteas administrativa, financêira e
Municipal de Mamanguape .

P, TOTÀ]-

PROPONENTE :

Prêzados Sêiüôres,

Nos têrmos da licitaÇáo em êplgrafe, apresêntamos proposta conforme àbâi)<o:

ÀlfExo 01 Ào rEaMo DE RETERÀrcrÀ - pRoposra

coÀL/ITE No 40402 /2013

PROPOSTÀ

RÍI'. : CON\,:ITE N" OOOO2/2OL3

ESTÀDO DA PÀRAIBÀ
cÀlÀRÀ lluNrcrpÀr, DE MÀIaNGUÀpE

co},I ssÀo pERlrÀNElfrE DE LrcrrÀÇÁo

técnicôs
a câma-ra

Item 9.0

dê

DISGIHINÀÇÀo
S.r..,i ç!--s té.ni. rs espe:rali:al]os
l.-rs ,d. .' - ! d r. .,
g--stão - a.ns,:1!.riê. C C-rr-tr::l:ill

l{ÀRcÀ/MoDBLO UNIDàDE
mês

QUÀNIIDÀDS P, T,NITÁRIo
t2

obriga a pÍestar seus serviço6 na sede
dr Câmara Municipal de Mana.,guape ou em
uma de suas dependências, com visitas
sistemáticas, fora disso, fi.arâ a
inteira djsposrÇão, diÀriâmentê, em seu
escritóriô/ quando convôcado
aleatôriamente -

Et,.

PRÀZO - rtem 5. 0:
PAGAMEI'IIO - Item 18.0:
VÀIIDÀDE DÀ PROPOSTA - Item 9.0i
ORIGEM DAS I,ÍERCADORIAS OTÊRTÀ'ÀS

VAIOP TOTÀI DA PROPOSTA - RS

CNPJ

de

Responsávê1

'?(l

,19

A

tFa
o

o
: CPL.0

(
c)

o
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ESTÀDO DÀ PÀRATBÀ

CÂMARÀ MrrNrcrpÀr DE MA!{ÀNcuÀpE
co}flssÀo PER}a,NENIE DE r,rcrrÀçÀo

ÀltEt(o Ir - coNvIlE N" 00002/2013

MoDEI,Ôs DE DECIÃRÀÇÕES

REE.: CoNVITE N" 00002/2013
cÂI,ÍAxA MuNrcrPÀr DB r leNGUApE

PROPONENTE
CNPJ

- DECTARAÇÀo de cumprimento
dâ lei 8.656193.

1 0 do disposto no Àrt, 7o, fnciso X.XXIII, dâ CE

O proponênte aciroa qualificado. sob pênas da Lei ê êm acatamento ao disposto no Ârt. 7" incaso
xxxrrr da constituiÇão Federal, Lei 9.854, dê 27 de outubro de 1999, dêcrara nào poesuir egr
sêu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabaltlo notulno, insalubrê ou
periqosô e nem menores de dezêsseis anos, em quafquer trabalho; podêndo existir menorês de
quatorzê anos rla condiÇão dê aprendlz na forna da legislaçâo vigentê.

Àrt,27, Inci sô

iIa2.0 - DECT,ARÀÇÃo dê
licítação.

supêrveniência de fato ampeditivo no quê diz !êspêito a partlcapaÇào

Conformê êxigência contida na Lei 8-666/93, Àrt. 32, s2". o ploponente acina qualificado,
decl-ara nào haver, até a presente data, fato inpêditivo no que diz respeito à
hâbilitaÇão/pârticipaçâo ne p.rêsente licitâÇão, náo sê êncontrendo êm concordata ou estado
faliüentar, estando ciente da obrj-gatoriedade de infolmar ocor!ências posteriores. Ressalta,
ainda, nâo estar sofrendo pênalidade de declaração de idoneldade no âEbito da adainistraÇão
Eederal, Estadual, Munlcipal ou do Distrito Federal, arcando cj-vil e cri-qtinalmente pela
presente afirmação.

3.0 DEcrÀRAÇÀo de
convocatóxio.

subr[eter-sê â tôdas as cláusulas e condiÇôes do corrêspondente instrumento

o proponente acim.a qualificado declara ter êonhêcimento e aceitar todas as cfáusulas do
respectivo instruBento convocâtólio e submetê.r-sê as condiÇôês nele êstipuladas.

Local ê Data,

NO}6,/ASS INATI]-RÀ/ CÀRGO

Representante lêgaI do proponênte.

oBSERVAÇÃo:
Às DEcrÀxÀÇôEs DE[EaÃo sER ET,ABoRADAS ÊM pÀpEL Tr]aRADo Do LrcrrÀNrE, etrÀNDo FoR o cÀso.
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ESTÀDO DÀ PÃRATEÀ
CÂ}TARÀ MuuCIpÀI DE },AI.TANGI,ÀPE

COI{ISSÀO PER}TENENÍE DE LICITÀçÀO

ãIIE(O rÍI - COl arTE No 00002/2013

MODEIOS DC ?ER]'ÍO DE REM,NCIÀ

REF. : CONVITE N' 00002/2013
CÂMARÀ MTNICIPÀI DE I'ÍA].G.NGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0

Local e Data.

TERMO DE RENÚNCIÀ ao rêcurso cotforme previsto no Àrt- 43, Inclso III, da ].ei g.666/93-

O p.ropo'ente acimê quali-ficado, declara. na forma do d-isposto no Àrt. 43, fIf, da Le.i
8,666/93, aceitar o lesultado divulgado pela Comissão, que anafisou a documentação preljrinar
do processo em epigrafe, efetuada nos terlllos do respectivo instrrnnento convocatóxio,
desistindo, assim, expressamente dê qualquer interposiÇâô de recurso previsto na legislaÇão
viqente, bem com ao prazo coffêspondette e conco_rdêÍldo, portanto, com o prôsseguinento do
cêrtame. Dêc1ara aihda que, em havendo a ocôrrênc1â de qualquer ig,ualdade dê vâlores êDtre sua
proposta ê a dog delllais licitantes e após obsêrvado o disposto no Àrt. 3", s 20, da Lei
A.666/93, Íica autorizado a realizaÇão do sorteio para definiçâo da rêspêctiva classiflcaÇão,
não sendo necessálio a sua convocação para o corrêspôndente ato público, conforme previsto no
Àrt. 44. § 2", do rêfêrido diplonâ legal.

NOYIE /A5 S 1 NATL,TÀ/ CÀRGO

Representânte legal do propônente,

t: 2l
a

o
F

c
Pc t

(-
o

o

oBSERVÀÇÀO:
o rERMo DE RENÚNcrÀ DEVERÁ sER ELABoRÀDo EM pÀpEL TrtÍBRÀDo Do T,rcrrÀtürE, ouANDo EoR o cAso.
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àNE:aO rV - COr{UrrE No 00002/2013

M]NUTA DO CONTRÀTO

coNtB.AlO N"r ..../2013-CPÉ

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂtíÀrÀ MrNrcrPÀL DE MÀMÀNqrÀpE

Co,trssÁo PERMÀNENTE DE LTcITÀÇÀo

pê1a l,ei

o" ...., doravante
contlato, o qual sê

CONTRATÀDO,
c1áusulas e

ora contratado, conforme suas ca racteri s ticas, e que adnitê
8.666/93, está abêixo indicado ê será considerado a partj-r:prorrogação nos casos previstos

da assinatura do Contlato:
Inicio: Imediato
Conclusão: 12 (doze) mesês

O prazo de vigência do presentê
sua assinatura.

TERMo DE coNTRÀTo ouE ENTRE sr CÊLEBRAM A cÂMÀRÀ MUNrcrpAl DE
MÀ}.ÍANGUÀPE E PÀRÀ FoRNÊCIMENTo E/oU PREsTÀÇÃo DE sERVIÇos
CONFORI,íE DISCRÍM]NÀDO NESTE INSTRI]I'ÍENTO NÀ EORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo p.esente instÍumento pa.ticular de contrato, dê r]m lado Cârnar:a Municipal de l'lanânguape - Rua
Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB, CNPJ no 72.'120.256/0001-52, neste ato representada
pelo Presidente da Câmala Emerson Eêrreira Viaôa da Silva, Blasi1ej.ro, Solteiro, Plofessor,
residente e domiciliado na Rua Marquês de Hêrval, 329 - Centlo - Mêmanquape - pB, CpF nô
039.842.414-45, , Cartêila dê Identidade no 2.269.'722 SSP-PB , doravante simp.lesmênte CONTRÀTÀNTE, e
do outro lado - - -. -.... - -. ., CNPJ no nêste ato
representado por .... residente ê domiciliêdo Dâ .,--,
- ..., CPF no , Carteira de Identidade
decidiram as paatês contratantes assina! o plesente
condiÇôes sêguintês:

simplesmente
rege!á pelas

q,ÁugurÀ pRnGrRÀ - Dos tt trDÀr@rros Do colsrRÀto:
Este contrato decorrê dâ licitaÇâo modalldade Convite nô 00002/2073, procêssadê nos te<mos da Lei
Federal n" 8-666/93 e suas Àlterações, Lêi Complementar nô \23, dê 14 de dezernbto de 2006.

o.fursurÀ sEqrIEÀ - Do otsarEEo Do coNmlroi
o presentê contlato tem por objeto: Ptestação de sêiviqos técnicos êspêcializados nas áreas
adninistlatlva, financeira e dê gêstão - Consultoria, junto â Câmara Municipal de Mamanguapê.

o folnecinênto e/ou prestaÇáo dos serviÇos deve!áo obedecer rigorosamente às coÍrdiÇ6es explessas
nestê instrumento, pr:opostê apresentada, Convitê no 0OO02/20].3 ê instruções do Contlatante,
documentos êssês que flcam fazêndo partes integraÍltes do prese[tê contrato, iídependente dê
tlanscriÇão.

cr,Áugur,À l.ERcErRÀ - Do \rÀroR E pREços:
O vafor total destê contrato, a basê do prêço proposto, é de R§ ... (.-.)
Rêpresêntado por: ---. x R$

cIáosI,IÀ eqARrÀ - Do REàin sràIíEtsto:
O valor contratual podêrá ser reajustado com periodicidade aoua], mediante acordo, tomando-sê por
basê o nês de assinatura do rêspectivo contrato, na mesmâ proporÇão da variaÇâo verificada no IPCA-
lBGÊ acunuLado ou, aa suâ fa1ta, um novo Índice âdotâdo pelo Governo Eederaf que o substitua-
Ocorrendo o desêquilíbrio econôíLico-fioancêilo do contrato. poderá ser resta-belecida a i:elaÇão que
as partês pactuâram inicialmêntê, nos têmos do Àrt. 65, Iíciso II, Ã1inêa d, da Lel 8.666/93,
mediante conprovação documênta1 e requeritnento er<prêsso do Contratado.
O Contratado se obrlgâ a plêstar seus serviÇos nâ sêdê do ôRC ou êrn uma de suas dependências, con
visj.tas sistemáticas, fora dj.sso, ficará a inteira disposição, diariamêntê, em seu escrltór-io, ou
guando convocado a1êatoriamente.

cú,IrsurÀ eurxrÀ - ol oonnÇÃo:
Às dêspesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Reculsos Próprios da Cârnar:a Municipal de Mamanguape: 01.01 01-031-0001.2001 3390-35.00

CLÀI'$'IÀ SEXIÀ - DO PÀGàüEN:IO:
O pagamento sêrá efetuado na Têsouraria do Contratantê, mediante processo regular, da seguinte
nraneira: l,lênsâlmêIltê, para ocorrêr no prazo de trinta diãs. contados do período de adirÍplêmento de
cada par:cela.

s,Árrgrrr.À sÉtrrG' - Dos PRrzog:
O prazo máximo paI:a a execução do objeto

contrato ser:á detêrÍninado: 12 (dozê) heses. considêrado da data de

d
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À vigêDcia deste instr.umento pode!á ser prorrogada por iguais e sucessivos perlodos,
entre as parte§, conforme o disposto no À.rt - 57, da Lêi 8.666193, obseÍvadas as ca
objeto contràtado.

caiusurr ornva - DÀg @rcàdcs m cotnÀrrrtttts:
a - Efêtuar o pagamento rêlativo ao folneci,rnento ou prestaÇão dos serviços efet
de acordo com as respectivãs c1áusulas do prêsente contrato;

T E STE I.íUNTtÀS

ivamen

c - Notificar o cootratado sobre gualquer ialegularidade encontrâda quaíto à gualidade dos produtos
ou serviÇos, exercendo a mÀis ãmpLà e collll)leta fiscâlizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidàdes contlatuals ê legais.

dítrsqlÀ NcatÀ - DÀs oRrcÀçfo8 Do corsrRÀÍÀDo:
a - Éxecutar devidamente o folnecjrento ou selviÇos descr:ltos na c1áusu1a colrespondente do plesente
contràto, dentro do6 mel.horês pà!ânetaos de quaLidàde êstabelecidos para o ramo de atividade
relacionâdê ao objeto contratuaf, com obselvância aos plazos estipulados;
b - Responsabiliza!-se por todos os ônus e obligaÇôes concerneítês à legislaÇão fiscaI, civi1,
tlibutária e trabalhista, ben como por todas as dêspesas e conproEissos assurlidos, a qualquer
títu-Io, pêrantê sêus folnecedores ou telceilos em razão da êxêcuÇão do objeto contratado;
c - llantêr preposto capacitado e i.dônêo. aceito pelo Contratante, guando da êxecução do cont!âto,
que o lepresentê integralmênte êm todos os seus atos;
d - PermitiÍ e facilitar a fiscalizaÇão do Contratantê devendo plestar os i.íformes e êsclarecimentos
solicitados;
e - Será responsávêl pelos danos causados diletamente ao Contratante ou a tercêiros, dêcorr:entes de
sua culpâ ou dolo na execução do contrato, náo êxcluindo ou reduzindo êssa resPonsabilidade a

fiscalizaÇáo ou o aconpanhamento pêlo ólgão interessadot
f - Não êeder, tlansferir ou sub-colrtlatar, no todo ou em partê, o objêto deste instrumento, sem o
conhecimento e â dêvida autolizaÇão êxplessa do Contrâtante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, ên coÍpat ibi I j.dade con as obligaçôes assu[idas, todas as
condiÇôes de habilitaÇão e qualificaÇáo exigidas no respectivo procêsso licitatório, apresêntando ao
Contratantê os documentos nêcessálios, semprê çflre solicitado.

clÁgsrrrÀ DÉcrtÂ - Dr À,,lEnÀção E BEScrsÃo Do cltlÍTÀro:
Este contlato poderá se! alterado, unj.lateralmênte pela Contratante ou por acordo êntle as paltes,
nos casos previstos no Àrtigo 65 e se!á rescindido, de pleno dileito, conforme o dispôsto ôos
Àltigos ??, 78 e 79 da Í,êi 8.666,/93.
O ContÍatado fica obligado a aceitar nas mearurs êoôdições contratuais, os acréscimos ou suplessões
que se fizêlem necêssários. até 253 (vinte e cinco por cento) do váIo! iniciaf atualizâdo do
conttâto, e. no êaso de refoma de equipameDto, até o lim-ite dê 50t (cinquenta por cento) pala seus
acréscimos.

ctágst,tÀ oÉcrro. pnncrne - DÀ8 PrxtrrDÀDts:
À recusà injusta erb dêixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, suiej.ta!á o

Contratado, garantida â prévia defesa, às seguintes penalidades Previstâs Ítos Àrts. 86 e 87 da Lei
8-666/93r a - adveltêÂcia; b - aulta de mora de 0,5t (zero virgula cinco po! cento) ãplicada sobre o

valor do contlato por diá dê atraso na êntrega, no inicio ou nâ êxecuÇão do obiêto orâ contlatado; c

- multâ de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contlatado pê14 inêlecução total ou parcj'al do

contrato; d - suspênsão temporália de pãlticipar em licitaÇão e iÍúpedimento de contratar com â

Àdministração, po! prazo de até 02 (dois) anosr e - dêcIalação de inj.doneidade pala licitar ou

contrata! com a Administração Púbfica enquanto perduralem os motivos determj.nantês da PuniÇáo ou atê
que seja plomovida sua reabilitâÇão perante a próplia autori.dade que aplicou a penalidadê; f -
;itoultaneamente. gualquêr das Penalidâdes cabiveis funda$eÂtadas na Í,ei 8.666/93'

ctÁusl,IÀ DÉcÍllÀ sB@toÀ - Do EoRo:
para dllitrLÍr as questóes decolrentes destê coÍttrato, ês partes elegem o Foro da CÔmarca de
lranâÍrguâpe, Estado da Paraíba.

E, po! estalem de pleno acordo, foi lavrado o Prêsente contrato eo 02(duas) vias, o qual vai
assi[ado pelas palte§ e po! duas testqnulhas.

b - Proporciona! ao Contratado todos os neios lecêssários pala o f-ief fornêcimento ou preg
selviÇos cont!atados;

l'lamanguape - PB,

PEIO CONTRÀTÀNTE

dos

de 2 013.de

EI,IBRSON EERRTIRÀ VIÀNA DÀ SII,VÀ
Presldente da Câmara
439 .8 42 - 414-45

têrlsticâs
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PEI,O CONTRÀTÀDO
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OEig€ú: coNvITE N." 0OOA2/2013
cor.tr ssÂô PERI.G,NENTE DE LrcrrÀÇÀo

Àaluatg: Prestação de serviços técnicos especializados nas
áreas adminisLrativa, fiaanceira e de ge§tão
Consultoria, junto a Câmara Municipa.l- de Mamanguape

Àaêro; Instlunento convocatório colrespoDdênte e seus elementos,
inclusive a Einuta dô respectj-vo contlato.

PÀRECER

Analisada a matêria, nos ternos da Le1 Eederal f 8.666/93 e suas alterações, e considerando
teor dos docuoêntos e informaÇões apresentados. êsta Assessoria Jurídica considera leg'ular
respectivo instrurnento convocâtório ê seus êleftentos cônstitutivos leferentê ao plocesso
tefa, os quais estão em consonâncj'a com a lêgis1aÇão peitinentê'

Mamanguape PB 21 de Janeiro de 2013.

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂlrARA uuNrcrPÀr DE lar.oNGUÀPE

ÀssEssoRrÀ JURiDrcÀ

ÀICDNÀI'E XEIO
Ju!idico
14.031

o
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^
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÀ}8RÀ MUNICIPÀI DE MAMÀNGUÀPE

COMI SSÀO PERÀÂNENTE DE LICITÀÇÀO

coNwlts N" oooo2/2013

D8CI,ÀRÀÇÃO - PUBLICIDÀDE

Mananquape - PB, 2l de Janeiro de 2013.

DECLÀRÀÇÀO

Declaro para os devidos fins de di.leito, çnre uma cópia do instlumentÔ convocatório e sêus

eleloentos constitutavos, corre§pondente ao processo llcitatório convite n" 00002/2013, fo1
del,idamente aflxada no Auadro ate Divul'geçáo deste Órgão, ne§ta data, em Ôbservância ao

disposto no Art. 22, §3", da Lei Pederal n" 8'666/93 e suas alteraçÔes posteriores'

Aq,
.0

§,LV
oÀo RIGUES SlLVA

Prêsidente da co[Li-ssão

. CPL.
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ESIÀDO DÀ PÀ.RÀÍBÀ
CÀI.'ARA MT'NICIPÀL DE MA}IANGUÀPE

corüssÀo PERIqI{E}IIE DE LrCITÀçÀO

coNqrTE l{' oooo2/20l3

DECLÀ.RÀÇÀO - PUBITCIDÀDE

DECLÀRÀÇÃO

Dêc1alo para os devidos fins dê dirêito, que uma côpia dô instrumênto convocatório ê seus
elementos constitutivos. correspondente ao processo licitatório convite no OOOO2/ZO13, Íoi
devidamente afixada no auadlo dê Divu].gaçáo dêste órgão, nesta data, em observância ao
disposto t\o AÍt- 22, §3o, da lei fedêra1 n" 8.666/93 ê suas altêlaçõês posterj-ores.

Maman$rape - PB, 27 de .Ianeiro de 2013.

CLEONISON CASSÍÀNO DA S
Di retor
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ

cÁt,Ax"A UUNICTPÀI DE }aI'fiNGI,ÀPE
COMI SSÀO PERi,IANENTE DE LICITÀçI\O

COMPRO\ENTE DE ENTREGA

INIERESSÀDO: João Cavalcante da Cruz Filho

cPF: O63.688.5 44-5 6

BNDEREÇO: Rua Elancisco Prachêdes dos santos, 25

BAIRRO: Centro

CÍDÀDE: Màmãrrguepê

ESTADO I PB

DECI.ÀRÀÇÃO:

o II\IIERESSÀDO ÀCrXÀ QIALIETCÀDO DECLAR.A }IÀIIEP RECEBTDO O RESPECTTVO TNSTRUUEN:TO CONVOCÀTóRr O E

TODOS OS ELEUENIOS NECESSÁRIOS A PÀRT IC I PÀÇÃO NESTA LICITÀÇÀO, BEH COMO TO}ÂDO CON}IECITGNIO
DÀS CONDIÇÔES E EXTGÊNCIÀs DÀ }íES!.ÍÀ.

RECEBIDO EM: 21l I /201

ASSINAT
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ESTÀDO DÀ PÀRÃIBÀ
CÀI,'AR,À MUNICIPÀI DE I,ÍAI.{ANGUAPE

coEssÀo PER}.NEIITE DE LrcrrÀçÀo

col{\,:rTE No oooo2 /20a3

COMP ROVÀNTE DE ENTREGA

INIERESSÀ.DO: José Rênato Perei"ra Colrei-a Nunes

cPF:789.521.424-'12

ENDEREÇO: Rua José Bartolomeu Cabral, 398

BAIRRO: Bessa

CIDÃDE: João Pêssoa

ESTA.DO: PB

DECIÁRÀÇÀo:

O INTERES
TODOS OS

DÀ5 CONDÍ

RECEBIDO EM:

AS S T NATURÀ

À.crla. euÀ-LrFrcÀDo DECÍ,ARÀ HÀ\.rER RECEBTDo o REspEcrrvo rNsrRulrENTo coNvocÃTóRro E

NEcEssÁRros A pARTrcrpAÇÀo NEsrÀ LrcrrÀÇÃo, BEU couo ror.G,Do coNHEcü,tEIrro
ExrcÊNcrÀs DA I,ÍESMA.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

cÁlrÀRÀ MrrNrcrPÀr DE MAraNeuÀPE
coEssÀo PERI,ÀNENTE or r.rcrmçjro

coN\,lrTE Nô OOOO2/2OL3

COMPROVÂNTE DE EMTREGA

INTERESSÀDO: Marcelo de Souza Peleira

cPF:058.673-598-40

ENDEREÇO: Rua .Iosé Fe!!ei!a Ramos, 200

BAIRRO: Bessa

CIDÀDE r João Pêssoa

ESfA.Do: PB

DECIÀRÀÇÀo:

o TNTERBssÀDo Àc a. ouAÍ,rFrcÀDo DEcrÀRÀ rIÀvER RECEBTDo o REspEc?rvo rNsrRUHENro couvocerónto r
ToDos os EÍ,EMENToS NECESSÁRros A pÀxrrcrpAÇÃo NEsrA LrcrrÀÇÀo, BEl.Í coMo rot'Á.Do coNltECÍ!{ÊNTo
DAs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DA MEsta-

RECBBIDo EYl. 2l/07/2013
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MINISTERIO DA FAZENOA
Procuradoria-Geral da Fezênda Naciônâl
Secretaria da Recêitâ Federal do Brasil

cERTIDÃo CoNJUNTA NEGATIVA
DE DÉBtTos RELATtvos Aos rRlBUTos FEDERAts E À DlvtDA ATtvA DA uNrÁo

. CPL

Nome: JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FTLHO
CPF: 063.688.544-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
re,sponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaraa da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇÕes em Dlvida Ativa da Uniâo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo reÍere-se exclusivamente à situaçáo do sujeitô passivo no àmbito da RFB e da PGFN,
não abrengendo as contribuiçÕes previdenciárias e as contribuiçôes devidas, por lêi, a tercêiros,
anclusive as inscritas em Dívida Ativa do lnstituto Nacional do seguro social (iNSS). objeto dê
certjdão específlca

A aceitaÇáo desta certidào está condicionada à verificaÇáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://www.receita. fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 02/05i2007
Emitida às 09:36:48 do dia 251úDA13 <hora e data de Brasilia>
Válida ate 2410712013.

Código de controle da certidão: FC15.53E3.4333.E287

Certidâo emitida gratuitamente

AtenÇáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

J

http://rvww.receita.fazenda.gov.br/Aplioacoes/A1'SPO/Ceniciao/CndConjuntalnter/Emi...25/l/2011

@J"
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E§TADODAPARAIBA

PRETITI]RA MI'MCXPAI DE MAMANflIAPE
sEcRErARh DE FTNANçAS

DEPT! DE ARRECÂDAçÃO ETRTBUTOS

cmmÂomcmvr
durcon2l.mm

Verificando os Cadasüos de Tributos da Secretaria de Finanças

deste Município foi verificada a inexistênoia de debitos em nome de JOÃO

CAVALCANTE DA CRUZ FILHO, insorita no C,P,f. N'063.688.544-56, assim

sendo exercendo o cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e

asslno a mesma.

Mamanguape - PB,22 de Janeiro 201 3

CÍCERO JO

CONFORtT RIGINAL

?
CYL

Válida por t80 dias

\(

DE SOUZA
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CERTIDÃO NEGÀT]VÀ DE DÉBITOS TRÀBAI,HISTÀS

Nome: JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FII'HO

CPF;063.688.544-56
Certidão o": L62827 03 /20L3
Expedição: 25/ol/2oL3, às 09:35:27
validade: 23/07 /2013 - 180 (cento e oicenta)
de sua expedição.

dias, conLados da daLa

Certifica-se que JoAo cÀvÀLcÀNIrE DÀ cRUz PrLEo, inscritÕ (a) nÔ CPF sob

o nÔ 063.588.544-56, NÃo coNsTÀ do Banco NacíonaI de Devedores

Trabafhi st as .

Cêrtidão êmit.ida com baÊe no ârL ' 642-A da ConsolidaÇão das Leis do

Trabalho, acrescentad.o pela i-,ei n" L2'440, de 7 de julho de 2011' e

na ResoIuÇão Àdministraciva n" L47o/2}fi do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agostÔ de 2011'
os d.ados consLanaes desta certidão são de responsabílidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizãdos at'é 2 (dois) dias

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

a todos os sêus estabelecimentos ' agências ou filiais'
À aceitação desta certidão condíciona-se à verificaÇão de sua

auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

InCerneC (http: / /www ' t'st' jus 'br) '

Certidão emitida graEuitamente '

óJ-

INPORMAçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇãÔ das pessoas nacurais e jurídicas

inadimplentes perante a JusLiça do Trabalho quanLo às obrigaÇões

estabelecidas em senLenÇa cÔndenatória transitada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas' inclusive no concernente aos

recolhimentÕs previdenciários ' a honorários ' a custas ' a

emolumentos ou a recolhimenLos determi-nados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmadÕs pêranLe o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Préwia '

v
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oDECLÀRÀÇÔES

REE. : CONVITE N" 00002/2013
CÂMARA MLINICIPÀl DE }A}ANGUAPE

PROPONEN?E: iroão Cava-I-calrte dã Cluz Fi]-ho
CNPJ 063.688 - 5i14-56

0 - DECIÀXÀÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt- ?", Inciso XXXIII, da Cf
da Lei 8. 666,i 93 -

. CPL, o

1 À-rt. 27, Inca so

O proponente acimã qualificado, sôb pênas da Ler e em acatamentô ao disposto nô Art. 7o anciso
XXXIII da Constituj.çào Eêdera1. Í,e1 9.854, de 27 dê outublo de 1999, declara não possuir em
sêu quadro de pessoal, f..rnciortários menores de dezoito anos êm trabaltlo noturno, insaluble ou
perigoso e nem mênorês de dezessêis anos, em qualquer trabalho,. podendo existir a partir de
quatorzê anos na condiÇão dê aprendiz, na forma da 1êg1s1ação vlgentê-

2.0 - DECrÀRÀÇÃo de
1ic].taçáo.

supêaveniência de fato tmpeditrvo no que diz respeito partaclpaçào naa

Confolme exigêncià contida na Lei 8.666/93, }.t:t - 32, s2", o proponente acima gual1flcado,
declara não haver, até a presentê data, fato irltr)êditivo no que diz respeito à
habi li taÇão/paaticipâção na presentê f.ic.ltáÇâô, hào sê êncontrando êm concordeta ou estâdo
falimentar, estândo ciente da obrigatoriedade dê info.nar ocorrências postêriores. Rêssalta,
ainda, não estar sofrendo pênôLdade de declaraÇão de idonêidade no ârDbito da adninistração
Federal. Estadual, Municipal ou do D]-strito Federal, arcando civil e criminalmentê pela
prêsente afiIttraÇão.

3.0 - DECÍ,ARAÇÃO de submêtêr-se a todas as cl-áusulas e condiÇôes do correspondente lnstiuflênto
convocatôrio.

o proponêntê aclma gualificado dêclara ter conhêcimento e aceitar todas âs cIáusul-as do
respectivo instnElênto cônvocatório e sulmeter-se as condições nê1ê êstipul.adas.

29 eiro de 2013.

i 11noJoào C

063.68 54 56
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil

DE DÉBrros 
^.r^r,""3=^Tl'i*?rt?:f 

i.TrN'^:iJXt,u,oo o,uo DA UNrÃo

Nome: JOSE RENATO PERETRA CORRETA NUNES
CPF:789.521.824-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscÍever quaisquer dÍvidas de
re_sponsabiljdade do sujeito passivo acima identrficado que vierem a ser apuradas Ê rertificado que
não constam pendências em seu nome, rêlativas a tribuios administrados pela Secretaria Jã nãceita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes êm Dívida Ativa da uniáo junto à procuradoria ôeãr oa
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certjdáo refere-se exclusivamente à situaçâo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN,
não abrangendo as contribuições previdenciárias e as' coniribuições devidas, por ter, a tàrcerros,
inclusive as inscritas em DÍvida Ativa do lnstituto Nacionat do seguro sociai (lNSs), objeú de
certidáo específica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
enderêços <http://www. receita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. bÍ>

Certidão êmitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3 de O2|OS\^OOT
Emitida às 08:50:08 do dia 2810112013 <hora e data dê Brasília>.
Válida até 2710712013.

Código de controle da certidáo: DDF8.9326.9739.F'145

Certidáo emitida gratuitamente

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnterlBmi...28lll20l3
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E§IAMDAPARAtsA

PREMruRA MI]MOPAI DE IÍíA}iANfiIAPE
SEGRETAR|A DE F|NANçAS

DEPTE oe lnRecaoaçÃo E TRtBUÍos

(MIDÂONEGAII1IA

durcoll2lm.m

Verificando os Cadastros de Tíbutos da Secretaria de Finanças

deste Município foi verificada a inexistência de débitos em nome de JOSÉ RENATO

PEREIRÀ CORREIA NIJNES, inscrita no C.P.F. N" 789.521.824-72, assim sendo

exercendo o cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lawo e assino

a mesma

Mamanguape - PB, 24 de Janeiro 2013

CÍCEROJ
'rtl i"]r i

DE SOUZÀ

llcero zç?i ç,",\i_

§

Válida por lEO dias
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JüSTIÇA DO ?RÀB/,i,:lÇ

CERTIDÃo NEGÀTIVA DE DÉBITos TRÀBÀLHISTAS

Nome: JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NTNES
CPF: 789.521 .824-72
Certidão n": L639t223 / 2OL3
Expedição : 2g / Oj- / 20L3, às oB: s1: sl
Validadet 26/07 /20L3 - 180 (cento e oir.enr.a)
de sua expedição.

dias, contaCas da d.:ta

Certifica-se que üosE RENÀTo PEREIR,A coRREIÀ NI,NES, inscriLo (a) no CPFsob o n" 789.52L.A24-72, NÃo CoNSTÀ do Banco Nacional, de De,,. fôres
Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da consoridaÇão das Leis do
Trabalho, acrescêntado pela L,ei n. L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" L47o/2011 do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constances desta certidão são de responsabiridade dos
Tribunais do Trabalho ê est.ão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atêsta a êmpresa em relação
a E.odos os seus est,abeL ecímentos , agências ou filiais
A aceitaÇão desta cert.idão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. t.st . jus.br) .

Certidão emitida grat.uit.ament.e.

INFORIIÍÀÇÃO IIiíPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d.ados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perant.e a ,fust.iÇa do Trabal"ho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em senEença condenaEória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoLhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos deLerminados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
TrabaLho ou Comissão de Conciliação Prévia.

lr.,',1 r , rirli:.
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DECI.,ÀRÀÇõES

REr. : CoWITE N' 00002,/2013
CÂMARA MI]NICI PÀf, DE }4A}4ANGUAPE

PROPONENTE: ;Iosé ReDato Pêrêirà Corrêia lüInês
1NPJ 749 .52L.A24-72

1.0 - DECIÀRÀÇÀO de cumprimento do disposto no Ãrt- 7o, Inciso XXXÍII, da CF
v, da T,ei 8.666/ 93.

2.0 - DECIÀxÀÇÃo de
Iacl tacáô.

supêrvêniêncaa de fato l{pedltivo no quê drz respêatô a participação

o proponente acima qualificado, sob penas da Lêi ê em acatar[ênto ao dasposto no Art. 70 incaso
xxxrrr da constitulçào Federal, lei 9,854, dê 27 de outr.rbro de 1999, dêc1ala nào poseui! em
se\t quâdro de pessoalT fúrcionários menorês de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pêrigoso e nem menôres de dêzêsseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir a partir de
quatorzê anos na condiÇão de aprêndiz, nâ forma da lêglslaÇão vigênte.

Â.rt. 27, lnciso

na

Confolne exigência contida na Lêt 8-666/93, À-rt. 32, §2", o p.roponente aciÍtã qualaficado,
declara não hâver, até a presente data, fâto iry)êditivo no que diz respeito à
habili taçào,/participaçâc na presênte licitaÇão, nâc se encontrando em concc.rdata ou estado
falimentar, êstando ciente da obrigatoriedade dê informar ocoffências posterio.rês. Ressalta,
aanda, não esta-r sofrêndô penalidadê dê declaração de idoneidade no âmbito da administraçào
Federal, Estadual, Municipal ou do Dastritô Fêderal, arcando c1\.i1 e criminalmêntê pela
prêsentê afirmaÇào.

3.0 - DECrÀ-aAÇÃO dê
convocató!10.

submêter-se a todas âs cfáusulas ê condiçôes do côtrespondêntê instrumento

O proponente
respect

acima qualifacado dêclâra ter conhecimento e
trumento cotvocatório e submeter-se as condiÇões

aceita-r todas as cláusulas do
nêle estipuladas.

Joào Pessoa PB 29 de Janearo de 2013.

José Renato Perei
189 - s21, .824-'72
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MTNISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERT|DÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÁO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é ceÍtiÍlcâdo que
náo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela SecÍetaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) ê a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN,
não abrangendo as contribuiçÕes previdenciárias e as contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive as inscritas em Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de
certidão especíÍlca.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticldade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007
Emitida às 16:41:20 do dia 1210912012 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 1110312013.

Código de controle da certidão: 3csc.CgA8.F854.5930

Certidão emitida gratuitamente

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

I @Í,;^
(,

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegyiolR... T ll l20l3

I

,41FI

Nome: MARCELO DE SOUZA PEREIRA
CPF: 058.673.59840
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ESTÁDODAPARAEA

PRMHruRAMI'MCtrAL DE IúMNq]APE
SECRETARTA DE FTNANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

MflDÁONTffÂIIVA

6orcomm.m

Verificando os Cadashos de Tributos da Secretaria de Finanças

deste Município foi verificada a inexistência de débitos em nome de MARCELO DE

SOUZA PEREmÂe inscrita no C.P.F, N' 058.673.598-{l}, assim sendo exercendo o

cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a m€$na

Mamanguape - P8,25 de Janeiro 2013

CÍCERO
Prei

DE SOUZA

liiero,i

Válida por 180 dias

WW- b-
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csRrroÃo NEGATTvA op oÉsrtos rRÀBÀrJHrsrAs

Nome: MÀRCELO DE SOUZA PEREIRÂ
CPF: 058.673.598-40
Certidão n": t5 j.6O68O/2013
Expedição: 07 /0!/20t3, às 14:54;42
Vafidade: 05/07 /20L3 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

Certifica-se que MÀRcErrO DE sOUzÀ PEREIRÀ, inscrito (a) no CpF sob o
n" 058.673.598-40, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal,histas.
certidão emitida com base no art. 642-A d.a consolidação das Leis do
Trabal"ho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n. l47O/21:-f do Tribunal Supêrior do
Traba1ho, de 24 de agost.o de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabiridade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados at é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedíção.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e stabel ec imentos, agências ou f il,iaís.
A aceitação desta certídão condiciona-se à veríficação d.e sua
autenticidade no portal do Tribunaf Superior do TrabaLho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO TMPORT.àNTE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenEes perant.e a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sent.enÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incluslve no concernente aos
recolhimentos prev j-denciários, a honorários, a custas, a
emofumentos ou a recolhimenLos determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minístério público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão prévía.
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REF. : CO}WITE NO

CÂIG.RÀ MUNrcrPÀr
oa002/2013
DE }AMANGUAPE

PROPONENTE: XarcêIo dê Souza Pêteira
cNpJ 058.673.598-40

0 - DECLÀRÀÇÀo de cuq)rimento do disposto no Art. 7", Inciso UXIII, da CF
da Lei 8.666193.

1 Àrt. 27, Inciso

o proponênte acimê gualificado, sob penas da Lêa e êm acatamento âo dlsposto no Art. 7o inclso
XXXIÍÍ da Constitulçáo Federal, Lei 9-854, de 27 de outubro dê 1999, declara não possuir em
sêu quâdro de pessoel, funci.onários menores de dêzoito anos em trabalho noturno, in3alubre ou
pêiiqoso e nem menorês de dezessêis ànos, em qualquer trallalhôi podendo êxastir à partj-r de
quatorze anos na condiÇão dê aprendiz, na forma da lêgis1açào vfgente.

2.0 - DECrÀRÀÇÀo de
IacitaÇâo.

superveni.ência de fato inpeditivo no que d.iz respeitô â participaÇáo na

conforrne exigência contida na rei 8.666193, AÍt- 32t s2o, o proponêntê acima qualifrcado,
dêcIala nâo have!. até a presente data, fato lnpeditivo no que drz respeito à
hebil j taÇão/PerticapaÇào na presênte licitaçâo/ náo se encont.râ.ndo em concordeta ou êstado
falimentar, estando ciente da obrigato.iedade de infolma! ocorrências postetiores. Rêssa1ta,
ainda, náo estar sofrendo penalidade de dêc1alacào de idôneidade no àúito da adtrinistraÇào
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito federal, arcando civil ê criEinaltflênte pelâ
presente afi-rmâÇão,

3.0 - DECT.AXÀÇÃO dê
convocatô!io -

submeter-se a todâs as cláusufâs e condiÇôes do correspondênte instr!.Eento

o ploponente acima qualificado declara ter conhecinento ê âceitar todâs as cláusulas do
respectivo instnEento convocatólio ê submeter-se as condiçÕes ne1ê estipuladas.

João Pes soa de Jàneiro de 2 013.

arce za Perei ra
05 13- -40
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PÀ.BÀ:
CÂMÂBÀ MUNÍCIPAL DE MAMÀNGUAPB

PROPOSTÀ

REF. : coNrrtlE No 00002/2013

OBJETO: PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados nas áreas administrativa, financêila ê
de gêstâo - Consu.Ltoria. junto a Cárara Municipa.I de Mamanguape.

PROPONENTE: iroão Câvalc.'rtc dâ Cruz Eilho

Prezados Senhores,

Nos termos da llcitação em eplgrafe, aplesentanos proposta conforne abaixo:

cóDrco
t

DISCRIEXÀçÀO
Sêrviços técnicos êspêcializados nas árêas
administrativa, fi,nanceira e dê gestâô -
Consultoria. O Contratado se obriga a prêstar
seus sêrviÇOs na sedê da Câmara Municipal de
Mâhanguapê ou êm uma de suas dêpêndências,
com visitas sistemáticês, fora disso, ficará
a ioteira disposiçâo, diariãmentê, em sell
escritório, ou guando convocado
aleatoriâmentê -

U}IIDÀDE QIIÀNEIDÀDE P. I'NIÍÁFJO
mês 72 700,00

P. ro?Àr
8-400,00

IotàI 8. 4 00, 00

VÀLOR TOTÀL DA PROPOSTA - R§ 8.4OO,OO (OITO I4IL E QÚATROCENTOS REAIS).

PRAZO: 12 (doze) meses,
PAGAMENTO: Mensal-mente, para ocorrêr no prazo de tlinta dias. contados do periodo de
adimplemento de cada parce]"a.
VÀIIDADE DA PROPOSTÀ: 60 (sessenta) dias.

Mêmânguape - PB, 29 lan 2013.
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PARA:
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPOSTA

REF.: CONVITE No 00002/20í3

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa, financeira e de
gestão - Consultoria, Junto a Câmara Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE: José Renato Pereira Correia Nunês

Prezados Senhores,

Nos têrmos da licitação êm epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$8.760,00 (Oito mil e setecentos e sessenta reais)

. CPL

PRAZO: 12 (doze) meses.

PAGAMENTO: Mensalmente, para ocorrer no p

adimplemento dê cada parcela.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

razo de trinta dias, contados do pêríodo de

Joáo Pessoa, 29 de janeiro de 2013

veln

r?
()

coDrGo DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P. TOTAL

I

Serviços técnicos especializados nas áreas
administrativa, financeira e de gestão -
Consultoria. O Contratado se obriga a prestar
seus serviÇos na sede da Câmara Municipal de
lvlamanguape ou em uma de suas
dependêncras, com visitas sistemáticas, fora
disso, ficará a intêira disposjçáo, diariamente,
em seu escritório, ou quando convocado
aleatoriamente.

mês 12 730,00 8.760,00

TOTAL I760,00
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À
CÂÍÚARA ÍÚUNICIPAL DE i'AMANGUAPE. PB
ATT. COMTSSÃO PERIT,ANENTE DE LTCITAÇÁO

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sr. Presidente,

ConÍorme solicitado através do Convite no 00002/2013, encaminhamos proposte
para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa, financeira e de
gestão - Consultoria, junto a esta Câmara Municipal.

í - Do valor.

Item 1 SeÍviços técnicos especializados nas áreas administrativa, Íinanceira e de gestão -
Consultoria. O Contratado se obriga a prestar seus serviços na sede da Câmara Municipal
de Mamanguape ou em uma de suas dependências, com visitas sistemáticas, fora disso,
frcará a inteira disposiÉo, diariamente, em seu escritório, ou quando convocado
aleatoriamente.
Valor: R$.650,00 x í2 meses = R$ 7.800,00.

O valor total desta proposta é de: R$.7.800,00 (sete mil ê oitocentos reais).

2 - Das condiçõês.

- Prazo: 12 (doze) meses;
- Pagamento: conforme o convite;
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

ZA PEREIRA
.673 0

ua José eneira Ramos. 200/202
Bessa - Joáo Pessoa - PB

d
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João Pessoa - PB, 29 de janeiro de 2013.
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ESTÃDO DÀ PÀsÀIBÀ
cÂt{Aa,a MuNrcrpÀr DE }G}rÀNeuÀpE

coMr ssÀo pERlftNE}IrE DE LrcrrÀçÀo

ÀTÀ 001 - CON\'1rTE lr" 00002/2013

Ãta dos tràbalhos da Com.issào Permanente de l.lcitaÇào, encarrêg,adà de atuar no.s procedimêntos
relâtj"vos à licitaÇão acima indicadâ, que obl etiva: prestação de serviços técucos
especializadog nas áreas adririnistrâtiva, financêira e de gestão - Consul-tolia, lunto a Câmara
Municipal de Mamanguape. Eôi dada a devida publicrdadê ao certame, êm obsêrvância a legislaÇão
pertinente, utilizando*sê do segulnte meio de divulgêÇâo: OuadJo de DivulgaÇào do órgão
Rêalizedor do CertárDê - 21/01/2073. Lic-itantes cedâstrâdos nêste processo: Joâo CâvàIcãnte dâ
Cruz Ei1ho, José Renato Pêreira Correia Nunes; Marcêlo dê souza Pereira. Às 10:00 horas do dia
29/01/2073, rêuniu-sê â CorRissão Permanentê de LicitaÇâo, designada pêla Portaria o" 023/2013
de 04/07/201,3, composta pelos serqidores: JoÀo RoDRIGUES DA sIL!â - Presidentê; SEVERÍNÀ DE
AQUINO COSTA rERNÀNDES - Membro,' IG.RIA JosÉ mMEs - MerEbro. Iniciâlhente, conformê as
dIsposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente a.briu a sessão pú-blica e
efetuou o credenciamêntô dos interessados. Licitantês qualificados a participar desta rêü1ião:
Ma.celo dê Souza Pêreira - Bnvelopê sêm rêpresentante: participaÇão válida; Joâo Cavalcantê da
Cruz Eilho - Envelopê sêm representante: participâÇão vá1ida,. José Rênato Pereirâ Coüeia
Nules - Envelopê sem representante: participaÇão váI1dâ- Em seguida foram ldentificados os
envelopes côntêndo as propostas e os docr&êntos dê habi]itaÇão dos licitantes devidê&ente
qualificados, abrindo-sê os envelopês DocumêntaÇáo os quais tivêram seus contêúdôs r!üricados
pelos presentês. Conferldos os êlêmêntos apresentados, passou a informar: Todos os licitantes
forâm considerados hâbilitados. Àpós a divul"gaÇão do lesultado da fase habilitaÇâo, observado
o prazo recursal ou registrada a desistência expressa dos licltantes dê aplesentarem qualquer
.InterposiÇãô de recursc, foram abertos os enl,,elopes contendo es propostas de preÇcs dos
proponentes habil-itados, os quais tiveram seus contêúdôs devidamentê iubricados. Analisadas as
propostas o Prêsidente passou a informar: Iodos os licitântes apresentaram propostas, no
aspecto formal, en consonância com as exigências do instrumento convocatório. Considerados os
valores ofertados por cada proponente, devrdamentê registlados no corrêspondêltê Hlstóraco dâ
Àta/ âs obseruaÇões âpontâdas durante o procêsso ê os critérios defin.idos no instrunênto
convocatório, ao fj,nal da sessão, produzi-u-sê o geguinte resultâdo: Licitantê vencedor e
rêspecti.vo valor total da contlataÇão: Marcelo de Souza Pê!êira - Valor: Rg 7.8OO,OO. O valor
unltário constântê da proposta aprêsentada, bem como o resultadô do certame com a devida
classificaÇào dos licltantes, estào demonstrados no respectivo Mapa dê ÃpuraÇão, que fica
fàzendo parte inteqrante desta Àta/ independente de trarrscriÇào. Facultada a palàv-ra: nen]'uma
observaÇão foi fêita. Nada mais havendo a consta!, lavrou-se a prêsentê Ata, quê dêpois de
11da e achada conforme, vai dêvidamentê assinada.

o.la-a/,
JOÃO RO IGUES DÀ SILVA

Jto,^ro. 4&.i q-{o!-{,^-

/-u.
SEVERINA D UINO COSTÀ TERNÀ}íDES
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ESTÀDO DA PÀRAIBÀ

cÂIIAFÀ rrrJNrcrpar DE l.ÍAlrAuculpE
coMr ssÀo pERlrÀNENTE DE LrcrTÀçÀo

nrstúnrco DÀ ÀrÀ 001 - co[svrE No oooo2/2013

Histórico da Àta dos trabalhos dâ Cornissão Peúnanente de LicitaÇão, encaffeqados de atuar nos
procedimentos rel-ativos à licitâÇâo acima rndi.cada, que objetiva:
prêstaÇâo de serviços técnicos êspecializados nas áreas adninistrativa, financeira ê de gêstâo
- Consuftoria, junto a Cêmara ],tunlcipal- dê Mamanguape,

1.0 - DÀ pROPOSAÀ DE PBEçOS

Considelados os valores apresentados
p.rocesso ê os critélios definidos
produzlu-se o segutntê resultado i

cada licitante, âs obsêrvações apontedeg durarrte o
instrumento convocâtório, âo fanal desta sessão,

SEVERINÀ DE COSTA FERNANDES

pôr
no

- Marcê1o de Souza Pereira.
Item(s): 1.
valor: Rg ? - 800,00

2.0 - DO TRAAà},E TO DIEBRSNCIADO PÀNÀ uE ê EPP - Í.ÀsE PRoP(»STA

- Não há registro.

JoÀo RoD GUES DÀ SILVA
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TER}.íO DE RENÚÀICIÀ

REE. : COIWIIE No 00002,/2013
CÂ]'íARA MUNICIPÀL DE MAI4ANGUÀPE

PROPONENTE: üoão Caval-caDtê dà. Cruz Eilho
cPF 063. 688.5aa-56

TERMo DE RENÚNCIA ao reculso confonne prevlsto no Art. 43, Inciso III, da Ie1 8.665/93.

O proponente acima qualificado, dêc.lâra, na forma do disposto I1o Àrt. 43, IIf, da lei
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Collissào, quê analt-sou a documentaÇáo plelleinar
do procegso em epigrafe, efetuada nos termos do lespectiwo instrumento convocatório,
desistlndo assittr, exprêssâmênte, de qualquer interposaÇão de iêcurso previsto nâ legislaÇào
vigente, bem como ao prazo correspondente e concordandô, portanto, com o pros seguj.rnento do
cêrtàmê. Dêclãrâ ainda gue, em havendo â oco.Lrência dê qua]quer igrualdâde dê valores êntrê suâ
proposta e ã dos demais licitantês e âpós observado o disposto no Àrt- 3", s 2., da Lêi
8.666/93, fica autorizado a realizaçào do sorteio parâ dêfini.Çáô da respectiva classificaÇão,
não sendo nêcessálio a sua convocaÇáo para o correspondente ato pú-bIl.co, confoEne plevisto no
Art. 44, § 2", do rêfêrido diploma legal.

Mamanguape PB 29

1.0

Jôão Câv
063.688 .54 56

êiro dê 2013.
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TER}{O DE RENUÀICIÀ

REF. : CoNVITE N' 00002/2013
CÂMARA MUNICIPÀf, DE }GMANGUAPE

PROPONENTE: arosé Rênato Perei].a CoÍrêia NuDês
cPF 149.52t.42+72

O propohênte acama qualificado, declâra, na forma do disposto no Àlt. 43, ffI, da lei
8.666/93, aceita! o resultado divulgado pela Conissão/ quê analisou a docu,mêntaÇào prelimiaa!
do processo em epj-gxafe, efetuâda nôs termos do iêspectivo instnmênto convocatórao,
dêsisti.ndo assim, êxplessamente, de qualquer inte.rposiÇâo de recurso previsto na legislaÇào
vigente, bem como ao prazo colrespondente e concordaldo, portanto, com o prosseguimento do
cêttâ]nê. Dec-Ierà âindà que, em hâvendo a ocorrência de qualquêr igmaldade de vâIôrês êntre sua
p.roposta e a dos demâ1s llcj.tantes e após observado o disposto no 7\rt. 3o, s 2o, da Lêi
8.666/93, fica êutorizado a realizaÇão do sorteio para dêfiniçáo da rêspêctiva classificaÇão,
não
Art.

ndo necessário a sua convocáÇàô pâra o correspondênte ato púb1ico, cônforne plêvisto no
§ 2", do refêrido dipl-oma Ieqa.l.

1.0

José Renat
'7 89 .527 .824

a or feia Nwres

TERMo DE RENÚNCIA ao rêculso confonnê pxêvisto no À-rt. 43, Inciso III, da tê1 8.666/93-

PB, 29 dê Janei.o de 2013.



rERMO DE RENUNCIÀ

REE. : CONVITB N" 00002,/2013
CÂ}g,RÀ MUNICIPA], DE MÀI4.NGUAPE

PROPONENTB: üarcê].o dê Souza Pêrêire
cPr' 058. 673. 598-40

IERMo DD RINÚNCIA ao leculso conforme prevlsto no Art. 43, Inclso III, da I,ei 8.666193.1.0

o proponelrte aciha qual.rficado, decfaxa, lra fo.rma do disposto no Àrt. {3, rrl, da Le.i
8.666/93, aceitar o resultado di\,'ulgado pela co[issão, quê analisou â documentaÇào ple]ürrinar
do plocesso em epiglafe, eÍetuadâ nos telmos do lespectivo instruflento convocatóliol
des1stindo assim, expressamente, de qualquer interposj-Ção de recurso previsto na legislaÇão
viqente, bem cono ao p.râzo corresPondentê e concordando, portanto, côm o prossêguihênto do
celtâtne- DêcLà-re àinda que/ êa havêndo a ocorrênciér de quâlquer iqualdede de vàlôrês entre suâ
proposta e a dos demÀis licatantes e apôs ôbservado o disposto no Àit- 3o, S 2o, da Lei
8-666/93, fica autorizado a realizaÇâo do sorteio para dêfiniÇão da respectiva classj-ficaÇão,
nào sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, confome plevj-sto no
Art. 44, S 2', do lefêrido diplomâ 1egal.

Mânanguape pB, 29 Janei. rô de 2013.
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EsTÀDo DÀ PÀTAÍBÀ
ciil.rARÀ ÀírrNtcrpÀt DE l{Àl4ANcuÀPp

colfl ssÀo pERlrÀNENTE DE LrcrrÀçÁo

ouÀDRo coMPÀRÀTtVO DOS FREÇOS ]IIIRESENTÀDOS - MAPÀ DE ÀIrURÀÇÀO - CONVTTE NÕ OOOO2/2013

Pârticipantes Unl.d. guãnt. VI. Unlt. VI. aôtàt Clàss. Obs-
1 - servlços técnicos êspecializedos nas áreas àd.minj.stràtivà, finenc€lra e ate gestâô - consultsolia. oqontràtàdo se obrige à prestâr sêüs ser\riÇos nã sedê da câmarà ttunicj.pal dê Nâmàr4nràpe ou em urur de suÀsdependênciâs, com visitas sj.stemátiêâs, fora disso, ficará e inteire disposiÇaã, dl".ianent". 

", seuescrl!ório, ou quando convocaalo âleâtoli àrÍente.
Mêr:ce1c dÉ S,iuza Perêirâ
Jôào rlãvalcar,+-e da aruz filho
lrosé Rer,rt-. Pereira C.rreiâ Nunes

12
l2
12

j. 80c, lri) 1

8.400, ú0 2

4,160,CA 3

Mâmanguape - PB, 29 de Janeiro dê 2013

RESULTÀDO EINAI,:

- Marcelo de Souza pereira.
Ítem(s): 1.
Val-or: R§ ?.800, 00

RIC:UE5 SILVÀ

,p,
SEI'NRINA DE NO COSTÀ EE

MARIA JOS

rl: 53
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RESULTADO FASE PROPOSTA . CONVITE N' OOAOiàTaO1B
OBJETO: PÍ6tação de servk;os tênlcos esp€ciatizados nas áÍeas administrativa,
finalceira e de geslâo-
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor totat da confatação:
Marcêlo de Souza Pereira - Valor: R$ 7.800,00.
DG atoô deconent6 do procedimento l*ÍatóÍio, caberão rêcursos n6 teÍmoB do Art.
,09, da Lei Federal no.8.66ô/93 ê suas atteraçóes. Maiores inÍormaçóes poderão ser
obtidas juÍúo a Comissáo Permanente de Licitaçáo, Rua Duque de Caxi6. .123 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08:00 as Í2:00 horas dos dias úteis.
TeleÍone: (083) Í292-2786.

_ Mamanguape - PB. 29 de Janeiro dê 2013
JOAO RODRIGUES DA SILVÂ - Presidênte da Comissão

ESTADo DA PARÂ|BA
CÀMARA MUNEIPAL DE MAMANGUAPE

dE Comissâo

Publicado ,mediante afixação no QUADRO
DIVULGAÇAO deíe Or9ão nesta data.

29.01.13

DE

\-a



{1.

;11;.::i:-..;i(
itl;F',+i#i
'ãâ.iiiis.

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÂ}TÀRÀ MLNICIPÀI DE MA}aNGIIÀPE

com ssÀo PERIíÀNENTE DE LrcrÍÀçÀo

NorrFrcÀçÃo - REsrrrrÀDo FÀsE PROPOSTA - CoN\rrTE No OOOO2,/2013

lfcfTÀIITE r Lroâo Cavalcéulte da
CPE:063.688.544-56

1.0 - m o&rE1lo nÀ LrcIIÀç.ão
Prêstação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa, financeira e de gestão
- Consu]ao.aia, junto a Cámara Municipat de }íamanguape.

2.0 - DA NorrPrcÀÇão
Informa-sê que o rêsultado da Fâse Proposta encontla-se afixadô no euâdro de DivulgaÇâo destê
Órgâo. salienta*se que as ocolrências pêrtinentes ao certane, incluslve com a dê&onstraÇãô da
classificâÇâo dos licitárrtês ha.bi.litados Do processo/ êstâo devidatnente registradas nâ Àtâ da
correspondentê sessão púb1ica realizada, cuja cópia êncarLinha- s ê erB artexo a egta notificação
para o devido conhecimen Lo -

3.0 - Doê RECTTR.SOS

Dos atos decorrêates do procedimênto licj.tatório, cabê!ão recursos nos termos do Àrt. 109, da
Lêi Fedê.al n". 8.666, de 21 dê j urüjo de 1993 ê suâs altereÇões pôstêriores.

4. o - DAs DrFomaçÕEs coMpr.EuE[rÀREs
Maiôres infomãÇõês poderão ser obtidas
Caxlas, 123 - Cêntro - Mamanguape - pB,
TÀl êf^nê. /ôA-11 lrOr-r?AÁ

lunto a Conissão Permanente de ]-acitaÇão, Rua Duque dê
no horá.rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis_

Mamanquape PB, 29 de Janelro de 2013

RECEBTDO E&: 2 01/2

João Cav

S,,L/q
RODRIGIJES DA ST

Pxesidentê da Comissão

DEcrêsÀÇÀo

O IIü?ERESsÀ'O ÀBÀIXO DECI,ÀRA IIA}'ER
REEERENTE Ào pRoc8sso r,rcttarónto
PÚBLICA REÀL
PREVISTOS NA

IZADA, BEl.{ C

srÀÇÀo
TO},ÍADO

NENTE .

RECEBTDo NEsTÀ DÀTÀ, CóPIÀ Do REsUITADo DÀ FÀsE PRoPoSTA
EM EpÍGRÀrE, rNCLUsrtE A ATÀ DA coRRxspoNDENTE sEssÀo
coNtmcrMENTo Dos pRÀzos pAxÀ rlrrBRposrÇÃo DE REcuRsos,

I

c Fllho
063.688 56
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ESTÀDO DÀ PÀXAIBÀ
cÂlaRÀ Mt NrcrpÀr Dp laleNGUÀpE

coEssÀo PERMÀNENTE DE LrcrTÀçÀo

NorrrrcÀçÃo - nEsrErÀDo tr'ÀsE pRoposrÀ -

NurteslfCI?ÀimE: José Renato Pere-ira Co.reia
CPEt '7e9.521.824-72

1-o - Do oErarETo DÀ rrcrrÀçÃo
PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados nas árêas adninistrativa, financeira ê dê gestão
- Consultolia, junto a Cáftara Municipal de Maftanquape,

2,0 - DÀ rrc,TrrrcÀçÃo
Informa-se que o rêsultado da I'ase Proposta encontra-sê afixado no Quadro dê DivulgaÇão deste
Órgão. salienta-se quê as ocorrências pertinêntês ao certame, inclusive com a demonstraçào da
clâssificação dos licitântes ha-b.ilitados nô processo, estâo dêv.idaaente regristradâs na Àta da
correspondente sessão pú-blica rêalizada, cuja cópia êncãrLinha-se em anexo a esta notificaÇão
pala o devido corüecimento.

3. 0 - Dos REct Rsos
Dos âtos decorrentês do procedimênto licltatólio, caberâo recursos nos têrmos do Àrt. 109, da

4.O - DÀS DÍFOXTGçõES COMSIiEUENTÀIES
Maiores j"nformaÇõês poderâo ser obtidas junto a CorLissão Permanêntê de l,icitaÇão, Rua Duque dê
Caxias, 123 - Cêntro - Mêmanguape - pB, no horário das 08:00 as 12:OO horâs dos dias úteis.
Telêfonê: lOA3) 3292 -2-18 6.

I-êi Federà1 nõ. 8.666, de 21 de junho dê 1993 e suâs âltêraÇões postêriorês.

29 de .laneiro de 2013.

J RODRIGUES
Presldente da

DECTARÀÇÃO

aÍ SSÀ.DO
REFE
PUBLI
PPEVlS

José Rênato Perea
189-521-824-'72

DA S]IVA
Corl.i ss ão

ÀBATXO DECLARÀ HÀVER
PRocESso r,rcrrATôRro

q

RECEBTDo NEsrÀ DÀTA, cópÍA Do REsur,rÀDo DA FÀsE pRôposrÀ
EM EPÍGRAIE, ÍNCLUsrvE À ATA DÀ coRREspoNDEll'rE sEssÂo
coNHECrMENro Dôs pRÀzos pÀxÀ TNTERposrÇÃo DE REcuRsos,Í ZADA, BE{ COI'{O TOMADO

crsÍ,AÇÀo PERTTNEMTE.

/07/2013.

Nunes
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂIrÀRA MrrNrcrpÀÉ DE MAIIANGUApE

col..n ssÀo pERlrÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

NorrFrcÀÇÃo - REsrrLTÀDo trÀsE coNvrrr No oooo2/2013

LICÍT.ANTE: Marcelo de Souza
CPE:058.673-598-40

1.o - Do o&rETo DÀ ucrrÀçÃo
PrestaÇão dê sêrviços técnicos êspecializados nas árêâs adrÍLini stratlva, financêi-ra e de gêstão

Consultoria, junto a Cáma-ra Municipal de Mêhanq'uape,

2-o - DÀ NcrrrErcÀção
Informa-se que o rêsultado da Fasê Proposta encont.ra-se afixado no Ouadlo de Divulgaçào dêstê
Órqão. Salienta-se que as ocorrências pe.rtinentês ao ce.rtêmê, inclusive com a demonst.raÇâo da
c]àssificaÇão dos licitàntes habilitados l}o processo, êstào de\ridâmente rêg,istradas rra Àta dâ
correspondênte sessão púb1ica realizada, cuja cópia encamirüa-se em anêxo â esta notificaÇâo
para o devldo corÀecimêntô -

3.0 - DOS nECt B.SOS
Dos atos decoEêntes do procêdimento licitatório, caberão rêcursos nos termos do À-rt. 109, da
],ei Federal n". 8.666, dê 21 de junho de 1993 e suas alteraÇões posterlo.res.

4.0 - DAs rxrDm ç&s @ôíprJEuEtrf,ÀBEs
Maiores informações pode-rão ser obtidas junto a CoÍLissãô permanentê de LicltaÇào,
Caxias, 123 - Centro - Ma.nangxtapê - pB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
Te1êfonêi (0831 3292-2786.

Rua Duquê dê
dias úters.

Mamanguapê

PROPOSTÀ

Perêira

PB, 29 de Janêirô de 2013.

s*saLra
RODRIGUIS DA SI

Presidente da Comi ssão

DECI,ARÀCÀO

O INTERESSÀDO ÀBÀfXO DECLÀRA HÂVER
REFEREIüIE AO PROCESSO
PÚBLICA REALI ZADA, BEM
PREVlsTos NA LEGrsr,ÀÇÀo

RECEBTDo EMt 29/ O 241

rcel o s za er e1.ra
58. .59 40

RECEBTDo NEsrA DÀT.A, cóprÀ Do RESULTÀDÕ DA FÀsE pRoposTÀ
EM EPÍGBAEE, rNctusrvE À ATA DA coRREspoNDElmB sEssÀo
coNltEcÍI,rENro Dos pRAzos pÀ-RÀ rNTERposrÇÀo DE RECURsos,

Lrc rrATóRro
COMO TOMADO
PERTINENTE.

57FIéa
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁlrARÀ MUNrcrPÀ! DE lrÀlnNcuÀPE

cor'[ ssÀo pER]qNBrrE DE LrcrrÀçÃo

REIÂTóRIo - coNVÍTE N" ooo02/2013

1.O - DO OÀrBrrVrO:
Tem o presente rê1atório o objetivo de descrever os procedimentos da Comissáo PêrmÀnente de
Lici.taÇão, doravante denoninada sirq)Iesmente CoBissão, êncarregada dê atuar no plocesso
licitatório acina indicado, que objetlva: PrestaÇão de serviços técnicos especializados nas
áreas adeinistrativa, financej-ra e de gestão consultolia, junto a cânara Munici-pal de
I'íâmàngqlaPe .

2.0 - I» PI'BI,ICIDIDE:
Foi dada a dêvida publicidade ao celtame, en observância a legj.slação pertinente? utilizando-
se do seguintê Deio de divulgaÇào:
Ouadro de DivulgaÇão do órgão Realizador do certame - 27/07/2413.

3.0 - DOS rrERBSgÀDOS I
Llcatantes cadastlados neste processo: Joáô Cavalcantê da Cluz Eilho; José Rênâto perêilà
Corrêiâ Nunesr l!1a!cêlo de Souza Pereira-

4.0 - DÀ ErBrurrç.ão:
No dia e hora matcados folan rêcebidos os
habrlitação dos interessados, abrindo-3e
qualificados a partlcipar do certame:
I,larcelo dê souza Pereira;
João cavalcante dâ Cruz Filho;
José Renato Peleira cor!êia Nunes.

envelopes contendo as propostas e os documentos de
em seguida os envelopes Doc\l$entaçáo. Licitantes

Ànalisados os êIemêntos apresêntados e as exigêncaas constantes do instrumento conwÔcatório
correspôndente. a conlissão informou: Todos os Licitantes foram considerados habilitados.

5.0 - DÀ PnOEOSTÀ DE PREçOS
Após a divulgaÇão do resultado da fase habilitaÇão, obsêrvado o prâzo recursaf ou regigtlada a

dãsistência exFrêssa dos licitantes de apresentarem qualquer interposiçãô dê recurso, folám
abertos os envelopes proposta de PreÇos dos proponertês habilitados- Ànalisadas as propostas a

comis§ão informou: Tôdos os licitantês apresêntaram propostas, no aspecto formal, êm

consonáncia com as exigênciâs do instrumelrto convÔcâtóEio.

6.0 - DÀ COTSCLUSIO

considerando os valores ofertados por cada proponente, as observaçôês apontadâs durantê
processo e os critérios definldos no instnmelrto convocatório, chegou-se a conclusáo de que

proposta do Iicitante abaixo relacionado, apresentâ-se vantajosa para a ÀdúinistraÇão
L1ct-tante declalado vencêdor e lespecti.vo val'o! total da contrataÇão:
MarcêIo dê Sôuza Pêlêire - valor: R§ 7.800,00.

o
a

salienta-se que os valores unitários constànte5 das plopostas apresentadas, bem como o

resultadô do cettâme com a devida classificaÇão dôs licitântes, ê3tão dêmônstrados no

respectivo Mapa de Apuração, quê fica fazendo paltê lnteqrante deste relatório, independente
de transclição. Eacê ao expôsto, osta corRissão, lepresentada neste ato pêlo sêtl Prê3idsnte,
sugere ao Senhor presidenie da Câmara, a homofogaÇào da presentê licitação em favor dô

referido p!ôponente.

Mamânguapê - PB, 01 de Fevereilo dê 2013.

É o relatôrio.

ROD DA LVA
Presrdente da ColrLissão
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O!j-ge!a: coNvITE N.ô OOOO2/2013
cowssÀo PERI,ANENTE DE LrcrrAÇÃo

À6ÊuDto ! Prês tação de serviços técnicos e.spêcializados nas
áreas adrrlini s t rativa, financeira e de gestão
Consul-toria, junto a Câmara Municipal de Mamaoguape

Ànêxg: Processo licitatórlo correspondente.

PARECER

Ànalisada a matéria, nos termos da Lei Fêdêra1 n" 8.666/93 e suas alteraÇões, e consideraBdo o
têo! dOS documêntos e infornaçõês âprêSentados. êsta AssessoriA Juridica considela regular O
processo êrll tefa, o qual êstá êm consonânciá com â leg,islaÇâo pertinêntê.

MarBarqrape PB

,roÃo

01 dê Feverei.ro de 2013.

DE
sêssoI
OÀB PB

ÀND3"ADE }IETO
Jurídi co
14.031
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂ!,tÀRA MUNICIPÀT DE IÃ}4ANGuÀPE
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ESTÀDO DÀ PÀTÀIBÀ
cÀMÀÃÀ MUNTCIPAI DE },AMANGUÀPE

GÀBrNEIE Do pRESTDEN'rE n.e cÁro-n.l

ManaDgiuape - PB, 01 dê Fevêreiro dê 2013-
P(rRf,rRrÀ xo cc 00002./2013

o PRESTDENTE DÀ CÂI'Iq,RÀ DÀ cÂr.G.RÀ MU][ICrpAr, DE IG}RNGITAPE, EsrÀDo DÀ PÂRÀÍBÀ, no uso de
suâs atribuiÇóes legais,

RESOLVE

HOMOLOGÀR o reeultado da licitação, moda.l-idade convite no 0ooo2/2013, que Ôbjêtiva:
prestaçáo de serviços técnicos êspecializados nas áreas âdmini straEi,va, financeira e de gestáo

- Consultotie, juntô e Cà§aaa Mu]1j.cipâl de l4a§ânguape; côm base nos êlementos cÔnstentâs do

processo corlespondente, os quaj-s apontam como proponente(s) vencedor{es):

- Marcelo de souza Pereira.
058673598-40
Valori R$ ? .800, 00
Publique-se e cumpra-se.

á.r,*" ítr,,az" ); /-4^-
EMERSON FERREIRA VIÀ]{A DÀ SILVA

P!êsidente da Cântala
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Mamanquapê - PB, 01 dê Eevereiro de 2013.
PORTÀRI,A §" CC 00002/2013-01

o PRESTDENTE DÀ cÂ],BxÀ DÀ cÂiGRA l,Ít NrcrpAr DE IGlaNGuÀpE, EsrÃDo DÀ taneÍaa, no uso de
suas atribuições legais,

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÁr.oxÀ MrrNrcrpÀL Ds ttÀuÀNcuÀrE

GÀBTNETE Do PRESTDENTE na cÀrane

áuo,,- f^n, a;/"»/o
E}4ERSON TERREIRA VIÀ.IG. DA SI],I8.

Plesidente da CâEara

R E S O L V E:

ADJUDÍcÀR o objêto da IicitaÇáo, modalldade convite n" 0OoO2/2Ol3l
serviços técnicos especializados nas áreas adnini-strativa, financeira e
consultoria, junto a câmare Municipal de Ma$ângiuape i com base nos eLementos
processo correspondente, a:

- !.Ía!ce1o de Souza Pereira.
058673598-40
Valor: R$ ?.800,00
Publique-se e cunpra-se.

PrestaÇão de
de qestão -
constanteg do
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CoNIRÀIIO !{o : 0O003,/2O13-CPL

o
TÊRI.íO DE CONTRÀTO QUE
MÀI{ANGUÀTE E MÀRCEIO
PRESTÀÇÀO DE SERVIÇOS
FORMA ABAIXO:

ENTRE SI CELEBBÂM A
DE SOUZÀ PEREIRÀ, PÀRÀ F CIME TTO E,/
CONFORME DISCRIMINA'O NESTE TRUMENTO

o.

omrr"#* ,f,

da sêglr-inte
periodo de

CPL
PêIô Presêntê instruftênto perticlulâr dê corrtretô, de uD ledô Câm.are MunicipaL dê MÂDÂnguâpe -Rua Duque dê caxias, 123 centro - Mamanguapê - pB, cNpJ n" 12--120.256/0001-52, nêste ato
reprêsêntada pêlo Presldente da Câmara Emerson Ferrêira Viana da Silva, Brasilêiro, Softelro,
Professor, residente e doÍLiciliado na Rua Marquês de Hervar, 329 - centro Mananguape - pB ,CPE n" 039-842.414-45, , Carteira de Identldadê í" 2-269.'722 ssP-pB , doravantê iimplesroente
CoNTRATÀIIIE, â do outrô 1adô ltíarcelo dê souza pêrêira - Ruâ José Ferrêira Remos, 2OO - Bêssa -João Pêssoa - PB, CPF n" 058-673.598-40, dôravantê simplesmênte CoI{IRATÀDO, dêcidiram aspartes contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêgêrá pelas eláusulas ê condiÇõês
seguintes:

ct Ágsur.l Dr{f,ErnÀ - Dos rlrxDÀtiEfros Do cürtRiÀto:
Este contrato decolre da licitação modalidade Convitê n" OOOO2/2013, procêssada nos termos da
Lêi !'ederal a" A-666/93 e suas altêraÇôes, Í,ei Correfelaentar no 123, dê 14 de dezênbro de 2006.

clÁusurÀ sEÉrrNDÀ - DO OBiTETO DO OOtrIB,ÀlO:
o p-resente contrato têm por objêto: Prêstaçào dê ser!/iÇos técnicos espêcializados nas áreasadnirdstrãtiva, firrarrc(:ir'a e de gestão - Corrsultoria, junto a Câmara !áx.Iicipal de l,Íamanguape.

o fornecimento e/ou prestaÇáo dos serviços devêrão obedecê! rigorosamente às condiÇões
exprêssas neste instnmento, propostâ apresentada, Convitê n" OOOO2/201,3 ê instruçõês do
Contratantê, documentos esses que ficam fazêndo partês integrantes do prêsente côntrato,
lndêpendente de !ranscrição.

cu(usura aERCEIRÀ - Do vÃrÍ)R E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de Rg 7.gOO,OO ISEIE l,{IL E
oIIOCANTOS REÀIS).
Represêntâdo por: 12 x R§ 650.00.

fiáDsuTÀ oIBB.IÀ - m REAiIUsI,àtriENIto:
o valol contratual poderá sêr rêajustado com pê-raodicidadê anual, mêdiarrtê âcofdo, tomaDdo-sê
pol base o mês de assinatura do rêspectivo contrato, na mesllla proporÇão da variaçào vêrificada
no IPCÃ-IBGE acumulado ou, na sua faltaÍ um novo indicê adotado pelo covêrno Fêdelal que osubstitua.
Ôcorêndo o deseguilíbrio econôltLico finânceiro do contratoT podêrá sêr restâbêlêcide e relaçãoquê âs partes pactuaram inicialmêntê, nos termos do À_rt- 65, Inciso II, Ãlinea d, da l,êI
8.666/93, mêdiantê cotrtprovação docuEntal ê requerimênto exprêssô do Contratado.
o Contratado sê obri-ga a prestar seus serviÇos na sede do ORC ou em uma dê suas dependências,
com visitas sistemiáticas, fora drsso, Íicará a inteira disposiçâo, diariâmênte, êttr seuescritório, ou quando convocado aleetoriameDte.

CI,ÀU§I'IJA QI'IIÍTÀ _ DÀ D(/TÀçÀO:
As despêsas corrê.râo por conta da seg,uintê dotação/ constante do orçamento vigentê:
Recursos Próprios da câmala Municipal de uananguape: 01-01 01.031.0001.2001 3390.35-00

CIÁU$,I,À sEtrEÀ - Do PÀGàTIE}ÍÍ1o:
O pagámento sêrá efetuado na Tesouraria do Contratante, mêdiânte procêsso regular,
manêira: Ilterr3altnente, para ocorÍê! no prazo dê trinta dias, cottados do
adlnpl êmento de cada parcêla.

cráu$EÀ sÉTnâ. - Dos pnÀzos:
o prazo máximo para a execuÇâo do objeto ora contratado, conformê suas características, e que
ãdrrLi-te prorrogáção nos casor prewistor pela Íei B-666/93, e5tá abaixo indicado e será
considerado â partir da assinatura do Contratoi

Início: Imediato
Conclusâô: 12 (dozê) meses

o p-razo de vigência do presênte contrato sêrá deteflÍLinado: 12 (dôze) mesês, considêrado dadate dê sua àêêinatura.
A vigência dêste instrumênto podêrá ser pror-rogada por iguais e sucêssivos pêrlodos, mêdiantê
acordo entre as partês, conforne o disposto no Àrt. 57, da rei 9.666/93, obsêrvadas as
caractêrlsticas do obj eto contratado.

cl.Àrr$rl.À orrÀv} - DÀs oBRrcÀÇõEs rx) @l*gRtÀrÀl[rE:
a - Efêtuar o pagareBto relativo ao fornecimento ou prestaÇâo dos serviÇos efêtivamêntê
realizados, dê acordo com as respêctivas cláusulas do prêsênte contaato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o fiêl fornecimento ou
prêstaÇâo dos serviços conttatados,.
c Nôtificâr ô Contretado sobre qualquer irregularidade encontrada quarrto
produtos ou serviÇos, exercendo à nais anpla
contratêdo de suas rêsponsabilidades contratuais

e completa fiscâlizaÇào, o nao
e legais.

à
qu

I



crÁusuÀ NoNÀ - DAs oBFJcÀçõEs Do @N!RÀrÀDo:
a - Executar devidamênte o fornecimento ou serviços dêscritos nâ Cláusula cor
Preserrte contrâto, dentro dos meltlores parâmetros de qualidade estabelecidos

t rlbutáraa

atividâde rêlacionada ao objeto côntratual. côm observância aos prazos estipulado
b - Rêsponsatlilizar-se por todos os ônus ê obrigações concêrnentes à 1êgis1aÇão fi

titulo/ perante sêus fornecêdorês ou
c - Mantêr preposto capacitado e

E, por estarem dê pleno acordo,
assinado pêlas partes e por duas

tercêiros em lazão da êxecução do objeto contratado;
idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da êxêcuÇão do

s, â

prêsente contrato em 02(duas) vias, o qual

e trabalhista, bem como por todas as despêsas e comproÍtissos assumido r

contrato, que o represente lnteglalmente em todos os seus atos;
d - Per:Ilitir e facilitar a fiscâ1izaÇào do Cortratante devendo prêstar os infomês e
esclarêclmentos solicitados;
ê - sêrá responsável pelos danos causados diretamente ao Contratantê ôu a têrcêiros,
decorrêntes dê sua cufpa ou dolo na exêcuÇão do contrato, não êxcluindo ou rêduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acomparüamento pefo órqão intêrêssado,.
f - Não ceder/ trarsferir ou sulr-contrátar, no tôdo ou em pe!tê. o objêto dêste instr.u]nento,
sem o conhecimênto e a devidâ autorizaÇão êxpressa do Contrâtalte,.
g - MâÍIter, durantê a vigência do contrato, êm corpatibilidadê com as obrigações assumidas,
todas as condiÇões de habilitação e qualificaÇão exlgidas no rêspectivo procêsso licitatório,
apresentando âo Contratante os documentos nêcêssários, semprê que solicitado.

cüiusur,À DÉcItÂ - DÀ ÀIIERÀção E REscrsÀo Do cotÍrRAIo:
Estê contrato podêrá sêr alterado, unilateralmentê pêlâ Contratantê ou por acordô entre aspaite., nos casos }).svistos rro Àrtigo 65 e será r.esciDdido, dê pleDo direito, confornê o
disposto nos Àrtigos 7-1, -18 e 79 da Í,ei 8-666/93.
o Cont.ratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condiÇõês contratuais, ôs acrésclmos ou
supressôes que se fizerem nêcessários, até 259 {vj-nte e cinco por cento) do valor inicial
atuarizado do contrato, e, no caso dê rêforna de equipâmento, até o limite de 50t (cinquênta
poI, cênto) para seus acrêsclmos.

Clifu,sulÀ DÉcnn. mIcIBÀ - I,Às PENAIIDÀDES:
A recusa iniusta em dêixar de cump.rir as obrigaÇões assumidas e prêceitos legais, sujêitaiá o
contratado, garantida a pr:ávia defesa, às seguintes pênalidades prêvistas nos Àrts. 86 e 87 datâi 8.566/93: a advêrtânciai L, - multa de more de O,sB (zero wírgule cirlco po! cento)
aplicada sobre o valor do contrato pôr dia dê atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
ôbjeto ora contratadoi c - multa de 10ts (dez por cêntoi sobrê o valor contratado pela
inexecuÇào total ou parcial do contlato,' d - suspênsão temporária de partici,par em licitaÇão e
impêdimênto de contratar com a ÀdrtrinlstraÇão, por: prazo dê atá 02 (dois) anos; ê - declaraÇão
dê inido§eidadê para Iicitar ou contratar com a Adrcirlistraçào Pública enquento perdurare6 os
motivos dêterlrlinantes da puniçáo ou até que seja promovida sua reabilitação perantê a própria
autoridade que aplicou a pênalidadê; f - simultaneamênte, qualquêr dâs penalidades cabivêis
fundamêntadas na Iêi B - 666193.

CLíI,aI,IÀ, DÉCITÀ. 3Eg,DÀ - Do l!trto:
Pêra dirimir as quêstões dêcorrêntes destê cont-rato, as partes ê1egêm o Foro da Comarca dê
l4anÀRguape, Bstado da Paraíbà.

foi lavrado o
testemurú1as,

va1

Marang_uape

PEIO CONTFÀTÀNTE

11

Pr:êsidente da Cânara
o39.842.41-4- 45

PB, 01 dê Fevereiro de 2013.

TE S TE}.{UNI{ÀS

EMERSON FERREIRÀ VIÀNA DÀ SI
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ESTÀDO DÀ PÀ8ÀIBÀ
cÁlqRA urrNrcrpÀr DE MAl,ÍAlrGuÀpE

coMÍssÀo PERI,ÍANENTE DE r.rcrrÀçÁo

colrvrTE N. oooo2/20L3

DECrÀRÀÇÀo - PUBLTCAçÃo

DECLÀRÀÇÃO

Declaro palá os devidos fins de dirêito, que llma cópia dos ternos de HomologaÇâo e ÀdjudicaÇâo
correspondêntês ao processo licitatório modê1idâde Convite no OOOO2/20f3, foram devidamêntê
afixedàs no Quadro d. DivuJ-grção deste órgrão, nesta datâ, êft observânciâ as disposiçôês dâ Lei
Eêderal no 8.666/93 e suas a1têraçôes posteriores.

Maaanguape - PB, 01 de Fevereiro de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
cÂr,rate uuNrcrpel DE MATIANGUÀpE

courssÀo PERI,ÀNENTE DE LrcrrÀÇÁo

colrvlTE lI. oooo2/20L3

DEcr,ÀxÀÇÂo - puBtrcÀÇÃo

Declaro para ôs de\ridos fins de direito, çGle Luna cópia dos temos de HomôIogação e Àdludl-cação
corrêspondentes ao processo licitatório rBodalidadê cônvite no 00002/20L3, forâm derrjdamentê
afixadas no Ouad].o dê Divu,lgeção dêstê Órgão, nesta data, elR observâJrcia as disposiçóes d.a Lei
Eêderal no 8.666/93 e suas altêrações posteriores.

Mamanqiuape - PB, 01 de E'evereiro de 2013

DECLÀRÀÇÃO

CLEONISON CA-SSIÀNO DA S
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ESTADO DA PARA|BÁ
GÂMARA MUNICIPAL OE MAMAÍ{GUAPE

HOMOLOGAçÃO E AÍUUDEAÇÃO - COiIVITE N' 0GO02/20í 3
Nos leímc do Íelatório Ínal apresentado pêla Comissáo permanerie de Licitação e
observado o pâreaeí dâ Assessoria Jurídica, refererrtê ao Cônvitê nô OOOO2,2OT 3, quê
objetiva: Prestaçáo de serviçG técnicc 6pecial2ados n6 áreas adminislrat,va.
financeira e de gestão; HOMOLOGO o coÍespordente pÍocedimerúo licitatóio e
ADJUDICO o seu obieto a: MaÍcelo de Souza PeÍeira - R§ 7.800.m.

Mamanguape - PB, 0í de Fevereiro de 2013
EMERSON FERREIRA VTANA DA SILVA - pr€sideote da Câmara

P U BLICAR

I - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - Oí.02.í3
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ESTADO DA PARA|AA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DÉ CONTRATO
OBJETO: Pr6taçáo de serviçG lécnico6 especializados nas áreas administrativa,
linanceiÍa e de gestão.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite n. 0m02/20'13.

9O14CÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipat de Mamanguape: 0í.01
01 031.0001.2m1 «]so.3s.oo
VIGÊNCn: 12 (doze) meses
PARTES CONTRÀTANTES: Câmara Municipalde Mamanguape e:
CT No 00003,20í3 - 01.02.í3 - Marcelo de Souza pereira - R§ 7.BOO,OO

PUBLICAR

I - Quadro de Divulgeçâo do Orgão Realizador do Certãme - 0í.02.13

,l



tt, 68 
6'

o

o

oPL

q

a

NE L

ESTAD() DA PARAÍBA
PRÉ FE'TU RA ãII U N IC' PA L DE MA MA,Ú.G, UA P E

mrrc
FLTNDADO PELA LEI N" {J DE ló de JULHO le74

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL oE MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO - CONVTTE N" OOO02/2Oi3
Nos teÍmos do relatório final apÍesentado pela comis.sáo permanente de Licitação e observado o parecer da
ass€asoÍia JuÍídica, rêfeÍêÍde ao convitê no 000022013, quê objeliva: prêstqão dê sêrviçoB técnicos
6pecializados nas áreas administrativa, financeira e de gestão; HoMoLoGo o çonGpondente procedimento
licitatório e ADJUDICO o seu obieto a: Marceto de Souza pêreira - R$ 7.Bm,OO.

Mamanguape - p8, 0í de Feyereio de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA STLVA - pÍesidentê da Câmara

ESTADO DA PARAíBA
CÁMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Oficial do Município

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviçc técnicc especializados nas áreas administrativa, financeira e de gestáo.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nô m0O2J2O13 DOTAÇÀO: Recurso6 próprios da Cãmara Municipat de
Mamanguape: 0í.01 01.03í.Om1.2OOt 3390.35.m. MGÊNCÉ. 1, (doze) meses. PÀRTÊS
CONTRATANTES: Càmara Munbipal de Mamanguape e: CT No O0OO32O13 - Ot.O2.í3 - MaÍceto de Souza
Pereira - R$ 7.800,00.

lrÉs: ml,uRrtno^A.NO: 2013
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PRIMEIRO TERI,iO ÀDITIVO ÀO COr{TRÀTO N" OOOO3/2013_CPL - 01.02.13

PRII,ÍEIRO TERMO ÀDITIVO ÀO CONTRÀTO DE EXECUÇÀO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CE],EBRÀM À CÂ}íÀBÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE E MARCELO
DE SOUZÀ PEREIBÀ, PÀ8À PROHOVER ATTERÀÇÕES ÀO CONTRATO

CORRESPONDENTE, DISCRI}TINÀDÀs NESTE INSTRT'MENIO NÀ FORMA

ÀB,AIXO:

Adrtivo contratual que entre si firmãm a Cârnâia Municipal de Mamanguâpê - Rua Duque de
caxias, 123 - Centro - Mamang-uape - PB, CNPJ n" f2.120.256/ 0001-52, neste ato representâda
pêlo presidentê da Cámara Emerson Ferrej.ra Viana da Silva, Brasilêiro, Solteiio, Professor,
residentê e dorLiciliado na Rua Marquês de Herval, 329 - Centro - Mananguape - PB, CPP n"
039.842-414 45, Calteira de ldentidade no 2.269.-122 ssP-PB, doravante simplesmentê
coNTRÀTÀ]fIE, ê lvlarcelo de Sôuza Pereira - Rua José Fêrreira Râmos, 200 - Bessa - Joáo Pessoa
pB, CpE n" 058.673.598-40, doravantê sirÍplesmênte COüTRÀTÀIo, objetivando promover alteraÇões
aô contrato original, decoüênte da licitaçáo modali.dade Convite n" OOOO2/2013, observado o

dlsposto no refárido instnmento, por necessidade de dar continuidade aos serviços prêstados,
conforme as cláusulas e condiçôes seguintes:

CI,i(UST'ÍÂ PRTT'AIRA - DÀ üUSTIEICÀTTVÀ:
À âIteraÇão contratual acima descrita, que sêrá
justifica-se pefa necessidade do desenvolvimento
atj-vldades pertinentes, visando à maxiÍLizaçào
programados, consideradas as diretrizes e metas
aprovadas .

CIÁUSUIÀ SEG{'NDÀ - DOS PRÀZOS:
O pr:âzo dê vigência do contrato será prorrogado pÔr
C1áusula sétima do referido instnmento, passândo
mêsês.

procêssada nos termos deste termo aditivo,
de ações continuadas pâra a promoçâo de
dos recursos êm relação âos obiêtivos
definidas nas ferramentâs dê planeiâmento

mais 12
o prazo

(dozê) megês, conforme faculta a

totâI para 24 (vinte e qualto)

CIÁI'SUI,À TERCEIRA - DAS DISPOSIçõES GERÀIS:
subsistem flrmes, inalteiadas e em pleno
estâbelecfdas no contrato or19ina1.

vagor, todas as demais cláusulas e condlÇões

E, por estarem de pleno âcordo, foi lavlado o presente aditivo em 02 (duas) \'ias' o

assinado pe1a9 partes e por duas testem.Úüas '

gual vâa

TESTEMUNHÀS PErji;oNrRÀr

Mamânq:r.rape

ANTE

s Pêreira

PB, 31 de J eiro de 2 014.

5
EMERSON RÀ VIÀXA DA SI

Câmã!aPresidente da
039.842.414-45

PELO CONTRÀTADO

I



Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARAíBA
CÂMÂRA MUNEIPAL DE MÂMAIIüGUAPE

EXTRATo OE PRIMEIRO TERMO At lTlVO Âo Col'rÍRÂTO Nú 003/í3 DÊ 0í.02.í3
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e MaÍcelo de Souza Pereira. oBJETo:
Prestaçáo de serviços técnicc Gpecializadc nas áreas admini§Íativa, financeira e de gestão.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite n'ü)0OZZ)í3. ADITIVO: Proíroga p.azo por mais 12 (doze) mesês -
01 .02.13 até 01.02.'15. ASSINATURA: 3í .0'1.14.

lds: raNnm.oANO:2014

ESTADo DA PARAÍBA
PREFEITURA TüUNICIPAL DE IWAMANGUAPE



SEGUIIDO TERI'{O ÀDITWO ÀO COlfrtsATO No 00003/2013-CpL 01. 02 . 13

SEGUNDO ÍERMO ÀDITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÀO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CEIEBBÀM A CÂMARÀ MUNICIPÀI DE MAMANGUÀPE E MARCELO
DE SOUZA PERBIRÀ, PÀRA PROMO1ER ÀITERÀÇÕES AO COMIRÂTO
CORRESPONDENTE, DISCRIMÍNADAS NESTE INSTRUMENTO NÀ I'ORMA
ÀBAIXO:

Aditivo contratual quê entre si firnãm a Cá{àra Municipal de ManEnguape - Rua Duque de
Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 12.-720-256/0001--52, neste ato repiesentadâ
pelô Presldente da Câmâra ,roão ferreira da Silva F1lho, Brasileiro, Divorciâdo, Comerciante,
residêntê ê domicilaado nâ Rua Severino Victor, 45 Planal-tô - Mamanguape pB, CpE n"
031.463.444 40, Carteira dê Identidade no 2.288.944 ssP-PB, doravante simplêsmêntê
COMRATAÀIIE, ê Marcelo de Souza Pêrêira Rua José Ferreira Ramos, 200 - Bêssa - João pessoa
PB, CPF no 058.673.598 40, doravante silrq)lesmentê COI{rRÀTÀDO, objetivando promover âltêraçôes
ao contrato originaf, decorrente da licitaÇão modalidade Convite n" OOOO2/2013, observado o
disposto no rêfêridô instlumento, por necessidâdê de dar continuidadê aos sêrviÇos prestados/
conforme as cláusulas e condiÇõês sêguintes:

cI,iÁUsuI,À PRIMEIRÀ - DÀ .fUsTII.IcAfivÀ:
À alteração contratual âcima descrita, quê sêiá processada nos têrnos deste temo aditivo,
lustafaca se pela necessidade do desenvolvimento de açõês continuadas para a p.romoção de
atavrdadês pertinentes, visândo à maxim.ização dos lecursos em relação âos obj etivos
progranadosT considêradas as diretrizes e mêtas definidas nas fê.rramêntas de planêlamênto
aprovadas.

CIJÀUSUTÀ SEGT'NDA - DOS PRÀZOS:
O prazo dê vigência do conttâto será prorrogado por mais 12 (doze) meses,
Cláusula Sétima do rêfêrido instrumênto, passândo ô prazo totaL para

conforme faculta a
36 (trinta e sêis)

cLÀusulÀ TERCEIRà. - DA,Í! DISPOSIçôES cEnàIS:
subsrstem firmes, inaltêradas e em pleno vigor/ todas as denals cláusufas e condiÇôês
estabelecidas no côntrato original.

E/ po-r êstarêm de pleno acordo, foi lavrâdo o presente aditivo êm 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pêlâs partes e por duas testêrnl]Ilhâs-

Mamanguape PB, 30 dê Janeiro de 2015,

PEI,À CONTBÀT

CNTÀRÀ
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JOAO IRÀ srT,vÀ E I],HO
Pre êntê da Câmara
031.463.444-40

PELO CONTRÀTÀDO

Pêrêira
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ESTADO DA PARAíBA
PREFE'TUF'A MUNICIPAL DE IWAMANGUAPE

tarn Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTÂDO DA PARAiBA
CÂMARA MUNtctPAL DE MAMANGUaPE

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' OO3/,!3 DE 0í.02.í3
PARTES CONTRÀTÀNTES. Câmara Muntopal de Mamanguape e Marcelo de Souza Pereirâ. OBJETO.
Prestação de serviços técnicos especializadc nas áÍeas administrativa, financeita e de gestão.
FUNDAi/IENTO LEGAL: Convite n'm002/2013. ADITIVO: Pronoga prazo por mais 12 (doze) meses -
01 .02.13 até 0Í.02.í 6. ASSINATURÂ: 30.0í.15.

ANO: 2015 MES: JANEIRO



IERCEIRO TER!.,O ÀDrTrVO ÀO COrÍrRÀTO N" 00003/2013-CPL - 01.02.13

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO OUE
ENTRE 51 CELEBRÀM A CÂMARÀ I.íÜNICIPÀI DE MAMANGUAPE E MÀRCELO
DE SOUZÀ PEREIRA, PÀRÀ PROMOI,ER AITERÀçÕES ÀO CONTRATO
CORRESPONDENTE, DISCRII'íINADÀS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA

ÀBÀIXO:

Aditivo contratuaf que entre si firmârn ê Câmara Municipal de Mânangnrape - Rua Duque de
Caxias, 123 - Cêntro Marnang"uapê - PB, CNPJ rL" 12-'120-256/ 0001-52, neste ato represêntada
pelo Presidenie da Cànara Joâo Ferrêira da silva Filho, Brasileiro, DivorciadoT Comerciante,
residêntê ê domiciliado na Rua Severino victor, 45 Planalto - ],Íaranquapê - PB, CPE nÔ

O31-463-444 40, Cartêira dê fdentidadê no 2.28A.944 SSP-PB, doravantê simplesmente
CoIIIRÀIÂI'ÍIE, e Marcelo de souza Pêrêira - Rua José Ferrêira Ramos, 200 - Bessa - João Pêssoa
PB, CPE n" 058.673.598-40, doravante si4p1êsmente CoNTRÀTÀ.DO, objetivando promover alteraÇões
ao contrato orig:inat, dêcorrente da licitaçáo modalidade Convite n" 00002/20L3, observado o
disposto no rêfêrido instrumênto, por necêssidadê dê dar continuidade aos serviÇos prestados,
conformê as cláusulas ê condiÇôês seguintes:

CIi(USUIÀ PRIMEIRA - DÀ .'I'SSTFICATIVÀ:
À alteração contratual acima dêscrita, que será processâda nos termos deste te-rmo aditlvo,
lustifica sê pela necessidade do desenvolvjrento de ações continuadas para â promoÇão de
atividadês pêrtinêntes, visando à maxitrLização dos rêcursos êm relaçào aos obj êtivos
prôgiâmâdos, considêradas as diretrizes e mêtas dêfinidas nas ferramentas de planelamênto
aprovâdas .

CLÀUSULÀ SEGT'NDÀ . DOS PN,AZOS:
o prazo de vlgêncÍa do contrato será piorrogado por
Cláusula sétima do referido instnmento, passando
meses.

{doze) meses, conforme facufta a
total pa.ra 4B (quarentâ ê oito)

TESTEMUN}AS

mais 12
o prazo

Malnânguape

PEI,À CONIRÀTÀNTE

PB, 01 de Fevêreiro de 2016.

SILIA FILHO

CLi{U$II,À TERCEIR,A - DÀS DI§PO§IçõES GER,àIS:
subsistem fÍrmes, inalteradas e ern plêno vigor, todas as demais cláusulas ê condiÇões
êstabelecidâs no contrato originaf .

E, po.r estarem de pfêno acordo, foi lavrado o presente aditivo êm 02 (duas) vias, o quâI vai
assinado pelas partes e por duas têstem.rrÍhas,

\

\\
J

da Câíâra
031.46 444 40

PELO CONTRÀTÀDO

l 6'Pa'oo-
dê ra

(



ESTADO DA PARAIBA
PRÉFE'TURA N'UN'CIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARÂiBA
CÂMARÂ t uÍ{tctPAL DE aMAt{cuaPE

EXTRÂTO DE TERCETRO TERiTO ATXT|VO ÂO COiTTRATO t{. m3rí3 ÍrE 0í.02.í3
PARTÉS CONTRATANTES: Câmara Munúpd de Mamanguape e Marcelo de Souza Pereira. OBJETO:
Pre61ação de serviçG técnicc especialzadc nas áreas administrativa, financeira e de gestão.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite no 00ooz20'13. ADlTlvo: PÍoÍroga píazo poÍ mais 12 (doze) mes6 -
01.02.13 até 0í.02.17. ASSINATURA: 0l .02.16.

ANO: 201ó NIES: FEVEREIRO


