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ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ
cÂI,tÀÀÀ }TI,NI C I PÀr DE },ÍA!{ANGUÀPE

col.ÍIgsÀo pERtíÀNErrrE DE IJICTTÀçÀO

PR@ESSO TICTTÀTóRIO COT.WITE

coNvrrE No 00003/2013
PROCESSO ÂDT,IINISTRÀTIVO N' 130 12 3CCOOO 03

ORCiAO REÀLI ZÂDOR DO CERTÀ},ÍE:
Câmara Municipal de Mamang,uape
Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - líarnang.uape - pB
cEP: 58280-000 - rel: (083) 3292-2'j86.

oB.lEEO:
AquisiÇão parcelada de matêliais dê expediênte e dê
ât-ividadês da Câ.rDá!â úr:nicipal dê Mârnângnrapê

ELEUE}ÍTTTS SríSrCos Do PRocEgso:
SOLICITAÇÀO E WSTIEICATIVA DA CONTRATAÇÀO
ATO DE DESIGNÀÇÀO DÀ COMISSÀO JIJLGADORÀ
DECtÀ.RÀÇÀo Da DrspoNrBrrrDÀDE oRÇÀ ENTÁRrÂ
AUToRT zÀÇÀo pÀxA REAÍ,Í zÀÇÃo Do CERTAME
PRoTocoLo E AUTUÀÇÃo Do pRocEsso
rNsrRulÍErrro coNvocÀTóRro E sEUs ETEMENToS coNsrrrurrvos
PARECER JURÍDrCO - ÀPROVAÇÃO DO TNSTRUITíENrO CONVOCATóR]o
PUBLTCTDÂ'E DO CERTÀXE - DTVLIÍ,GÀÇÀO
COMPRO1rAÀTTES DE ENTREGÀ . INIERÍSSÀDOS
DOCUMENTOS DE IA.BI],ITÀÇÀO DOS LICITANTES
PROPOSTÀS DE PREÇOS APRE sE}TIÀDAS
ATA E DELIBERÀÇÀO DÀ COMISSÀO JUIGADORA
QUÀDRO COI'ÍPÀXÀTrVO DOS PREÇOS - I'8'pÀ DE ÀPURÀÇÂO
REIÀTÓRIO FÍNÀL DOS TRÀBALHOS
PÀRECER .]URÍDICO - Ã}ú,II SE DO PROCESSO Í,ICÍTATÓRIO
Ã.TOS DE HOMOLOGAÇÃO E ÀDJUDICAÇAO
COIITRÀTO CORPSSPONDENTE
PUBLrcnÇõEs

anformática davêrsos, destinados as
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ESTÀDO DÀ PÀI.AIBÀ
cÁt.BRA MT,NICTPÀL DE I{AT,IANGUÂPE

SECRXTÀRIÀ DÀ CÀ}A,RÀ MUNICIPÀl DE }TA}ÀNGUÀPE

Mamanguape PB, 21 de .Ianei.ro de 2013 .

Serüori Presidênte da Cámara,

solicltarsos que seja autorizada à comissão permanente de ti.cítaÇão dêste órgào,
p.rocedimento ficitatório, na modalidade exigida pela leqlslaÇào em vigor, destinada a

real izar

ÀquisiÇão parcelada de nateraais de expediênte
ativadadês da Cânara Mr.rnicipal, de Mamanguape.

e de informática divêtsos, dêstinados as

Justificativa pa.ra a necessidade da solicitaÇào:

À contrataÇão acimâ descritâ êstá sêndo sôlicitada, nos têrmos dâs especifjcâÇóes técnicâs e
informações complementarês que a acoryânham, quando for o caso, motivada: pela necêssidade de
dêsênvolvimento de ações continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando à
maxirrizaçâo dos recursos em relaçào aos obletivos progrâroados, considêtadas as diretrizês ê
metas definidas nas ferramentas dê planejamento aprovadas.

Informamos que êxlste disporLibilidade de dotâÇão especifica no orÇaneDto vigênte para a
execuÇão do objeto a ser licitado, consoarlte consulta êfetuada ao setor contábil. Certos dê
contarhos co!! i,mediata aprovaçào desta solicitaÇão, indispênsávêl à continuidadê dos trabalttos
desenvolvidos, ficamos a intei.ra disposiÇão para maiores êsclarecimentos quê forem julqàdos
nêcessários.

Atenci osêmente,

CL ]SON CASS IÀNO DA SILVÀ
Di retor
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TERMo DE REEERÊNCIÀ

1, O.DO OÀrErO
1.1- Constitul obj eto da
de lnfornática diversos,

EsTÀDo DÀ PÀ.BÀÍBÀ
cÁr'ÍAÀÀ MUNrcrpÀ! DE MAlú{ltGUÀpE

prêsente contrataÇão: Aqutst-Ção parcelada dê materiais de expedientê e
destanados as atividades da Cânãra Municipal de Maroarrguape.

2 . O. i,USTIFICÀIn ã,
2 . 1.A contrataÇão acima descrita, que sê!á procêssada nos termos deste instrtmento,
êspecificeÇôê3 técnicas e inforrnações coniplementarês que o ecoÍE)erüem, quando for o caso,
iustifica-se: Pela nêcessidadê de desenvolvimênto de aÇóes continuadas para a promoÇâo de
atividades pêrtinêntês, vasando à naxamizaÇão dos lecursos em relaçáo aos objetivosprogiêllados, consideradas as dirêtrizês e mêtas definidas nas fêrrahêntas dê planej amênto
aprovadas- As caractêlisticas e especifrcaÇõês do objeto da referida côntlataÇão sáo:
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ALllOfÀ!À E/ CÀRIMEO
ÃxOT[ E COLE 38,18 .1 / ] 61121)
AGE],]DA PERMqNEI]TE
BLOCO P/ RÀSCI]NHC I/ 10
EORFÃCiIA 8ÉêNCÀ 6'
CADERNO 10 MT CAPA fURÀ
CLI PS 3/I
CANETA ESFEROGRAFÍCÀ C/ 5I]
cArxÃ coRRÊNpoNDENCiA ACRrLlcc .!RTpLA

CARTI]CHO i]P :1 PRETO

CÀRTIJCHO HP :: .l:)LCF.
CÀRTUCHO HP 6ú IRETC
CARTUCHO HP 6C COLOR

.ÀR:TJCI]O HE ]4 PRETO

CARI'JCH') IJP 1:: COLOR

CART-CHO HP 1:2 FRETO

CD _R

INVELúPE À4 MÀDEIRÂ 229:!3!4
üIiVELOEE MEIO OaICIO 116x25ü
FOFI\1!I,AR]O CONTIN'JC L:i ! COL2 VIÀ
r,s'rr LETo Es?REt To a/12
EsT]LETO LARGO C/ 12
ElTÀ DUi.EX 12}:1C
G3ÀMFEI1IOR 2ij6 261 6

GF-AJ'IPC:6/6
GRATI:C TRTI,HC 

'/1OCLâPIS GR.Ê.EITE C/ 1.I.1

LIVRO ÀT'^. C/ L OLlELS

LTVRO DE PO].]TO 1 ASS]NÀTURA C./1I]1:ELS

MÂRCÀ TEIiTO
CAIXA ÀKOI]IVO },1ORTO

PAPEL OEIC]C A.] C/11]
pApEl oElcro REclaL,,ivEL c/tit F.ESM,\

PÀSTÀ AZ ESTAMPADA

FASTA A: LOMFC) LÀRGO

PÀSTÀ 1]/ TRIiHO PVC

PASTA C/ÀBÀ PLÀSTICÀ NÔ i]
!ÀSTA E.VC C/ ELÀST]CO NO :
?ASTÂ F'VC C/ ELAST]CO N' 3

PÀSTA SÀ\ IONÀDÃ C,/1: DÍ1r'lSOÂiA
PI1STA SUSPENÇÀ IdABI{ORI ZADA C/5'
PER'URA[]CR MEDIO

QLIÃ]F.O DE .I,Y: .<C

LtvRo !E EROIOCOLO 1/ 12
RaaluÀ ILr 1l:,1 tF.ISTÀL
CÀDERNC EI.OCHURÀ 48 ELS C/241'
COMPÀCTO;i COL()R C/ 1:
coRtiE'I rYo tiQLr;Do c,/12
flTÀ flrPLÀ IACE i]Xlír / 1:n31,
9À-PqL I,IâDEIFê
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3. o.DÀS OtsRIcÀçtEs Do collrnÀaÀNTE
3.1.Efetuar o paga.tnênto relativo ao
cfáusulas do re3pectivo contrato ou

objeto contratado efêtivamente rêallzado/ d
equivalente .

3'2.Proporcionar ao contratado todos os meios necessá.rios para a fiel exêcuçàprêsente contratação, nos têrmos do co!_rêspondênte instnmento de ajuste.3.3.Notificar o Contratâdo sobre qualquer lrregularadade encontráa quanto àprodutos ou serviÇos, êxercêndo a mais arnpla e conpleta flscalizaça-o, o qu
Contratado de suas !êsponsabilidadês pectuadas ê preceitos legais.

4.O.DÀS GÀrcÀçõ88 DO CpXItsAtADO
4 . 1. Respoosâbili zar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntes à legislaÇão fiscal, civi1,tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas ê compronisso; assrulidos, a qualquêrtítulo, perante seus forrrecedorês ou tercêilos êm razão d,â esecuÇão do objeto cootratâdo.4.2.Substituir, arcando com as despesas decolrentês, os rnateriais oa., 

"arar1ço, 
que apresentarêmalteraçôês, detêrioraÇôês, inperfeiÇõês ou quaisquer irrêguraridâdes dlscrepantes àsexigêncj-as do inetrumento dê ajustê pactuado, ainda que constatados após o recebinento ê/ou

pagamento.
4-3-Mânte!, dure!1te e vigênciâ do contreto ou inst!\rmentôs êquivelênte. em compatib j-lidade comas obrigaçôês assumidas, todas as condiÇões dê hâbilitaçào e qualrficação exigidas norespectivo processo licitatório, se for o caso, apregerrtando ao Contratante os docunentosnêcessários, semprê que solicitado.
4.4.Nào transferir a outrem, rlo todo ou em pa-rtê, o objêto da contlataÇão, salvo nediantêprêvia e êxpressa autolizaçâo do Contratante.
4 . 5 . Emlti! Nota Fiscel correspondente à sede ou filiar da enpresa que aplesentou a
documentação na fasê dê habilitação.
4 . 6. Exêcutar todas as ôbrigaçôes assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-ge, rigorosamentê, dentro dos preceitos legais, normas e êspecificaÇõeg técnicas
corrêspondentês -

6.O
€, .7
Art
6.2

5.O.DOS PR"ÀZOS

5.1.o plazo máximo para a execuÇão do ôbjeto desta contrataÇão e que admi.te prorrogâÇão nos
casos previstos na fegislaçào vi-gente, está abâ1xo indicâdô e sêrá considerado a partir da
erRissâo do Pedido dê Compra:

Entrega: 5 (cinco) dr-as
5.2.a Prazo de vigênci,a do contrato sê!á deterrllinado: até o final do exercici-o fj.nanceiro de
2013, considerado da data de sua ãssinâtura.

.DO RElin gEtliENaO

.Os preços contratados são flxos pê1o período de um ano, exceto para os casos previstos no

. 65, §S 5' e 6", da Iei 8.666/93.

.Ocorrendo o desequilíbrio econôrnico-financêiro do contrato/ podêrá 3er restabêlecida a
relaqão que as partes pactuaÍ'am inicialmente, nos têEnos do Art. 65, Inciso II, À1inea d, da
Lei 8.666/93, mêdiante corRprovaÇão docw$ental e requerimê!1to expresso do Contratado.

7. O.DO PÀÃAINEIÍI\O
7 . 1. o paqêmênto será realizado mediantê processo regular ê em
procedj-mentos adotados pelo Contratante, da seguantê mâneira: Até
total dos produtos solici.tàdos.

observância às normas e
tranta dias âpós a entrêga

I . O. DÀs sÀIçfu§ ÀDtinÍrs1RÀTrvA§
8.1.4 recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assunlidas e prêceitos legais,
sujeatará o Contratado/ garaltlda a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos
Arts. 86 e 8? da Lei 8.666193: a - adwertênciai b - m.rlta de mora dê 0,5* (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o val-or do cont.rato por dla de atraso na entrega, no anicio ou na
execuÇão do objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobrê o valor contratado
pêIa inexecuÇào total ou parcj.al do contrato,' d suspênsão tempo!ária de participar em
Iicj-tação e inpedimento de contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anog; e -
dêclàração de inidonêidade perâ liciter ou contretar com a ÀdministleÇão Pública errçBranto
perdurarem os motivos detenrlinantes da plDiÇão ou até que seja promovida sua rêabifj.taÇào
pelante a própria âutoridade que aplicou a penalidadê; f - simultaneamênte, qualquer das
penalidades cabiveis fundamentadas na Leí 8.666/93.
8-2-Se o valo! da multa ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prazo dê 15 diag após a
comunicação ao Contratedo, será autoÍraticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
quê o Contratâdo v-iêr a fazê! jus, acrêscldo dê juros moratóllos de 1g (uln por cento) ao mês,
ou, quêndo for o caso, cobrado judicialmênte-
8.3.Àpós a aplicaÇãô de guaisquer das penal-idades prewistas, realizar-se-á coruunicaÇão êscrita
ao Contratado, ê publicâdô na ijopreirsa oficral, êxcluldas as penalidades de advertência ê
multa de $ora quêrldo for o caso, constando o funda$ento legal da punição, infonoando ainda que
o fato será registrado no cadastro coüêspondêntê.

fiarnalrg'Llape - PB, 21 de .raneiro de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀAÀTBA
cÂraP.a MlrNrcrpÀrJ DE uÀtaNcuapE

REE,EREI,TIE: PESQUISA DE PREçOS

l-.0 - DO OBJETO
l-. 1 - Constitui.
expediente ê de
Mamanguape.

objeto da respectiva
informática dive!sos,

soLicitaÇào: ÀquisiÇão parcelada de
destinados a5 atividades da CâInala

mâteriais dê
Municipal de

2.0 - DA PESOUISÀ DE PREÇOS
2.1 - con base nos custos para execuÇão do objeto da contrataÇão en tela, obtidos medj.antê
pesquisa de preÇos reafizada eDtre no EtniDo trê9 eryresas do ràEo pertj-nente, relacionamos
abaixo o menor preÇo encontrado.
2.2 - Mês que serviu de base para elabo.lraÇão da referida pesquisa: ,raneiro de 20L3.

cúDr
1
2

3
4

5
6
'7

8

9

10
11
12
13
14
15
15
71
18
19
20
2t
22

24

25
26
21
2A

29
30
31
32
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36
31
38
39
4A
47

42
43
44
45
46
41
4A

A9
50

c,o Dr a(RrvrNÀçÀo
ALMOFADA P/ CARIMBO

ÀNoTE E COLE 38x5O / 76x12O
AGENDA PERMANENTE

B],OCO P/ RÀSCUNHO C/ 10
BORRÀCHÀ BRÃNCA 60
CADERNO 10 MT CÀPA DURÀ

cllPs 3/0
CANETA ESFERoGRÂFICA C,/50
cArxÀ coRRÊNPoNDENCTA AcRrr-rco TRrpLA
CARTUCHO HP 21 PRETO

CARTUCI]O HP 22 COLOR

CARTUCHO HP 60 PRETO

CARTUCHO HP 60 COLOR

CARTUCHO HP '74 PRETO

CÀRTUCHO HP 122 COIOR
CÀRTUCHO HP 122 PRETO

CD.R
ENVBLOPE A4 I4ADETRA 229x324
EIIVELOPE MEIO OFICIO 176x250
FORMUI,ÀR]O CONTINUO 80 COL 2 VIA
EST]LETO ES?RETTO C/ 12
ESTILETÔ I;ARGO C/ 12
rITA DUREX 12X10
GRÀMPEADOR 206 2616
GRÀMPO 2616
GRÃMPo TRI]-HO C/1OO
I,APIS GRAFITE C/14 4

LIVRO ATA CI lOOrLS
LI\.GO DE PONTO 1 ASSINATURÂ C/IOOFLS
MÂRCA TEXTO

CAIXÀ ÀRQUTVO MORTO

PAPEL OEÍCIO A4 C/10
pApEL oElcro REcrcrÁyEr c/10 REstIA
PASTA AZ ESTAMPADÀ
PASTA AZ I,OMBO LARGO

PASTA C/ TRIIHO PVC

PASTA C/ABÂ PLASTICA N" O

PÀSTA PVC C/ EIÀSTICO N" 2

PASTA PVC C/ ELAST]CO NÔ 3

PASTÀ SÃ}IFONADÀ C/12 DI1,'ISORIA
PASTA SUSPENÇA MARMORIZADA C/5O
PERÊURADOR MEDlO

OUADRO DE AVISO
TIVRO DE PROTOCOLO 1/ 12
REGUA 30 CM CRISTÃI.
CADERNO BROCHURA 4A ELS C/24O
CO}.íPACTOR COJ,OR C/12
CORRET]VO LIOU]DO C/12
FITA DUPLA EACE 12X10 / 12x30
PAPEL MADE]RA

P. UtlX:rÀRIO
2OO. OO

200,00
200,0o
200,00
200,00
2OO, AO

2O0,00
200,00
200,00
200,0ô
200, oo
200, oo
200, o0
200,00
200.00
200, o0
200, oo
20o,00
200,00
200,00
2OOtAO

200,00
200t oo
200, oo
2O0,00
2OOtOA
2OAtOO
2OOr OO

2AO, OO

200,00
200r 00
300,00
30O, O0

200,00
2O0,00
200,00
2O0,00
2OA,OA
2OO, OO

2OA,AO
200.00
20o,00
2O0. O0

2O0,00
200,00
200,00
2O0, O0

200.00
200,00
2OO, OO

to!âI

P, TOIÀL
2. AAO, AA

12- 000,00
8.000,00

40.000,00
4.000.00
6- 000,00

40.000,00
20. o00.00

2 - 000, 00
2.400.ô0
2- 4OA,AO
2.400,00
2.400,00
2. 4 00, 00
2. AAO,Aô
2-AAO.Aa

10.200,00
120. 000, 00
120.000,00

2.000.00
6AOtOO

400,00
4 .000,00
8. o0o, 00

10.000,00
4.000,00
1.000,00
4. OOO, OO

4.000,00
10. 000, 00
2.000,00

15. 000, 00
3.6oo, oo
4.000r 00
4.000/ 00

10.000,00
10. 0 00, 00
20.000,00
1A.2AA,OA
10.000,00
20. 00o, 00
2. 000, 00
2 -OAO, AA

6.000,00
10. OOO, O0

400,00
10.000,00
10- 000,00
10- 000,00
20. 000,00

628 .200, o0

UI|IDÀDE
UND

UND

UND

PCT

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

T]ND

cx
UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

cx
UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

cx
CX

CX

UND

UND

OUÀNTIDÀDE
10
60
40

200
20
30

200
100

10
12
t2
12
72
\2
12
1,2

51
600
600

10
3

2
20
40
50
2A

5
20
20
50
LO

50
\2
2A
20
50
50

100
51
50

100
10
10
30
50

2
50
50
50
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3.0 _ DO VÀLOR
3.1 - O valor total é êquivàlente a R§ 628,200,00.

4.0 - DÀS CONDrÇÔES DÀ CONTRNTÀçÃO
4.1.O prazo máximo para a execuÇão do obj eto desta
casoa previstos nâ legrislação vigente, está abaixo
en'Lissão do Pêdido dê Compra:

Entrega. 5 (cinco) dias
4.2.os preÇos contrâtados são fixos pelo pê!1odo de Le aro, exceto para os casos previstos noArt. 55, SS 5" ê 5", da lei 8.655,/93.
4.3.ocorlendo ô desêguillbrio econônico-f inaÍicêiro do contrâto, poderá sêr rêstà.belêcida ârelaÇão que as parteg pactuaram inicialrentê, nos termos do A!t. 65, rnciso rr, Alínea d, daLei 8-666/93, nediante comprovação docr.rmental e requêrimento exprêsso do contratado.4.4.o pagamento sêxá realizado mediante processo regu.lar ê em observânci-a às normas eprocedinentos adotados. da seguinte maneira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtossoficitedos.

IlaEanguape - pB, 2l de ,raneiro de 2013.

CTEONISON CASS IÀNO DA SILVA
Diretor

contrataÇào e que adnLite
indicado ê será considêrado

ffi\



ESTADO DA PARAÍRA
PREFEITUFA MIJNICTPA,L DE MAMANGUAPE

uuto Oficial do Município
F[INDADO PELA LEI N".1.] DE 16 de JttLHO 1974

EsraDo oA paRAiBA
CÀMARA MUNtctPAL t E MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARÀIEIRO

PORTARIA Írl.0zlÍ2013 Marmnguape - pB, Oa de JaneiÍo de 20í3,

o pREStt ENTE DA CÂMARA MUNtctpaL DE MAMANGUAPE, EsraDo DA pnRliBA, no uso
das atribuiçô€s qle lhe sáo conferidas peta Lei orgânica do Município e p€ta consituiçáo Federal e, ainda,
pe,a lêgislação ern vigoÍ aplicável aespêiê,RESOLVE:

Aí. íc - NOMEAR o senhor João Rodrigues da Silva, Severina de Aquino C6ta Femandes, e Maria
José Gomes paÍa comporem, sob a Presidência do prjmeiro, a Comissão permaneÍ{e de LÍíaÉo, tendo os
demais como membros, Ílos teÍmoô da Lei Federal no 8.666/93_

AÍt 20 - Esta portaria entra êm vigor a na data dê sua publicaçáo, revogadas as disposhões em
contÍário.

CÀMARA MUÍIIICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARA|BA, EM 04 dE JANEiTO dE 20í3.

EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA
- Pr6idente -

I\IES: 07 DE JANEIRO.{NO: 20lJ
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EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÀuam uultcrp.ur, DE MAMANeuÀrlE

REF. : PRoCEsso 1ICITATôRIo
OBüETO: AquisiÇào parcefada de materiais de expedlente
as atividadês da Câaara Muntcipal dÊ Ma$alguapê -

e de informátaca divêlsos, destinados

DECIÀA.AçÀO

Conforme solici.tado, declaramos havêr
rêlativo à contrataçào em tela:

disponibilidade orÇêmêntáriâ para execuÇào do objêto

Recursos P!ópriôs da câmara Municipal de Mamanguapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30-00

PB 23 de Janer.ro de 2013.
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EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÂuARÀ MuNrcrpÀr DE MuaNeuÀpE

cÃBTNETE Do pREsrDElIrE nn cárrana

ÀuToRrzÀÇÃo

Autorizo a CoEissâô perÀEnente de LicitaÇâo, a
modalidade exigida pe1â fegislação erB vigor, destinada

realizar procedimento licitatório. na

diversos, dêstinados as

dotaÇão especifica no

a

AquisiÇàô percêleda dê Eatêriais dê expediênte ê de infôrEáticâ
atividades da Câmara Municipal de Mananguapê.

Conforme infoEtraÇõês do sêtor contábiI. êxaste disponibilidade dê
orÇê]trerrto vigêntê para execuçào do objeto â ser licitado.

Mamanguape - PB, 23 de ,raneiro de 2013.

EMER ON TERREIBA VIÀNA DA SILVA
Presidente da Cânara
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂtaRA MuNrcrpÀr, DE tÍÀ!..IANcuÀpE

co}Ír ssÀo pER!ÍàNErrrE DE LrcrTÀçÀo

PRC,IbCOIO
PRocEsso LrcrrÀTóRro

objêto: AguisiÇão paxcelada de matêriaj-s de expedientê e de infomátacà diversos, dêstinados
as atividades da câÍara Mur]icipal de Mamanguape.

observado
emprêqâda
despêsá.
licltado
orÇamênto

o disposto na legisraÇão pertinente no çlue concerne à modalidade de licitaÇão
êm rêIaÇão ao valor plevisto do certame e as caractêlisticas ê particularidades da

bêm coslo o gL!ê já foi reàlizâdo àtá â pr:êsente dâtâ côm objêtô senelhântê eô quê será
e ainda o quê consta dos êlêmentos dê planejêmênto da adEirlistraçào, em especial o
vigente, êsta Comissãô protocolou o processo em tela:

coNvrrr No 00003/2013 23/Ot/20L3

GUES

da
DÀ I LVA

Pres idente Comi s s ão
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EsÍÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÂUARA MuNrcrpÀr DE l.rluANcuÀpE

co!..trssÀo PERÀTANENTE DE LrcrrÀçÀo

rEnt{o DE ÀurlrÀçÃo DE uRocEsso r,tctrarónto
PROCESSO ÀDMINISTR'\TIVO N' 13O123CCOOO03

obieto: Àquisição parcelada de materiaas de expêdiente ê de infortnática diverso§, dêstinados
as atividades da Cáma-ra Municipal dê Matranguapê -

I - RE(EBIXENTO
Nesta data recebemos a docr.mentação inere.rte à exêcuçào do objeto âcilnâ indicado, coDpostopêLos sêguintes ê1êIleDtos: solicitaÇão para realização dê processô licitató-rio na moda.Lt dâdê
exigida pela tegislaÇào vigente, com justificativa para a nêcessidadê da contrataçâo, pesquisa
de preÇos corlespondênte, a autorização dewida e declaraÇão de existj-r a legpectiva
di sponibll.idadê orÇamentária.

rÍ - PRO5o@IO
Obsê§zando o disposto
empregada êIll relaÇào ao
despesa, bem como o quê
Licitadoeaindaoque
ôrÇâtnênto vigêntê/ estâ
CoErrite Do O0OO3/2013 -

sub,laetêmôs à apreciaçâo da Àssessoria Jurídica, nesta data,
autuado para a devida análise e aprovação, consoantê Àat. 38, §
e suas alteraÇões posteriores:

na legislação pertinentê no que concerne à môdalidadê de licitaÇáo
valor previsto do cêrtame e as caracteristicas e particularidades dajá foi reallzado até a p.resente data con objêto sêmelhantê ao que sêl]á
consta dos elementos dê planej êmênto da administraçào, êm especial o
Corlissão prôtocô]ou o processô em tefe:
23/OLl2OL3.

III - EI.EMEIIIOS I)o PNOCESSO
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorlzaÇào respectiva, a
indicâçãô sucinta dê seu objeto e do .rêcurso apropriado para a dêspesa. nos termos do Àrt- 38
da l,ei- 8.666/93 e suas alterações, sêrão jr]Iltados posteliornente o instrumento convocatôrio e
sêus elementos constitutivos. inclusivê a correspondênte minuta do contrato, os quais serào
submetj"dos à apreci-açâo da Assessoria Juridica-

III _ PROCEDIIIEI(IO
Rêmeta-se a Assessoria Juridica.

Prezados Sênhorês,

os ê1êmêntos
ún1co, da Le1

do procêsso ora
Fêdê.a1 8.666193

Minuta do
Minuta do

PB,

instrumento convocatório e sêus elementos constitutivos,'
contrato correspondentê.

23 dê Janêiro dê 2013.Mamang'uape
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Pr.esidente da Comi ssão
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PROCESSO ÀDMrtü S IRÀTrVO N" 130123CCOOOO3
rIcIIÀçÃo No. oooo3/2013
MODÀITDÂ.DE: CO}I\,rITE
TIPo: MENOR PREÇO

Órgão Realizâdor do Certame:
cÂtaxÀ MuNrcrpÀr DE lq.ta,NGUÀpE
RUÀ DUOUE DE CÀXIÀS, 123 - CEMTRO - rtfi.lG.N6UÀ?E
CEP: 58280-000 - Iê1: (083) 3292-2-tB6-

EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÂl.rAIUq, MuNrcrpÀr DE ItaLtANcuÀpE

colfi ssÀo PERI.íANENTE DE LrcrrÀçÀo

PB

o órgào Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no cNpJ 12.'720.2i6/ OOOL-52 |doravantê denoninado simplesmente oRC, torna púbtico para conhecimênto de quantos possam
-lnteressar que fará rea]izar através da Conlissão Permanente de LicitaÇão, doravante denoninêda
sirllplesmente Coeissão, as 10:00 horas do d1a 31 de Janeiro de 2013 no enderêço acima indicado,
ricitaÇão na modalidade convitê no. oooo3/2013, tipo mênôr preço; tudo de acord.o com este
instrumento e em observáncia a tei Eederal n". 8-666, de 21 de j urüro de 1993 e suas alteraÇôês
posteliores e a Lei complemêntar n" 123, de 14 de deze8bro de 2006, conforme os crltérios e
procêdimentos á segn]ir dêfinidos, objetivendo obtê-r a melhor proposta pârâ: Àquj.sição
parcelada dê rnateriais dê êxpediêntê ê dê .informática diversos.

1.0.m oB.rETo
1.1.Constitul objeto da presente licitaÇào: AguisiÇáô parcelada dê matêriais de expediente e
dê i"nforllláticâ divêrsos, dêstinâdos âs âtlvidades da Cârnâre Munic:iFlâI de lrÍatnár.rguapê .

1.2.Às especificaçôes do objeto ora licitadô, eDcontram-sê dê\ridalnente detâlhadas no
corlegpondente Termo dê Rêferência - Anexo I dêste Instrumento-
1 . 3.4 contrataÇào acima descrita, que sêrá plocessada nos têrnos deste instrutento
convocatôrio, espêÇificaÇôês técnicas e informaÇõês cooplemêntares que o âcompáràam, quando
for o caso, justificâ-se: Pêla necêssidâdê de desenwo.lvimênto dê ações continuàdâs pâra a
promoÇão de ati-vidades pertinentes, visando à maximizaÇâô dos recursos em rêl"ação aos
objetivos programãdos, considê!âdas as diretrizes e metas dêfinidas nas felràmentas de
planej amento aprovadas.

2.o.Do racÀr E DÀrÀ E DÀ rxeuanÇÃo Do ccrurrE
2.1.0s ênvêIopês contendo a documentaÇão relativa à habifltaÇão e a proposta dê preços para
execuÇão do objêto desta licrtaÇão, deverão ser entleqr.res à Comissão até as 10:00 horas do dia
31 de Janeiro de 2013, no endêreÇo constante do preâmbu1o destê instn]mênto, Neste mesmo
foca1, data ê horário será rêalizada a sessâo pública para âberturâ dos rêfêridôs envelopes.
2.2.InformaÇõe9 ou esclareci&êntos sobre êsta li"citaÇão, serão prestàdos nos horáEos norma1s
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Qua1quer cidadão é partê 1êgítiriã para inpuginar o ato convocatório dêste certamê por
irrêgularidade na aplicaÇão da tei 8.666/93 e 1egislâÇão pertanênte, sê manifêstàda por
escrito e dirigida a Comissão. protocolizando ô orr,grnal âté 02 (dols) dias úteis antes da
dâtâ fixâda para rêâlização dâ respectj.va sessão pública pâra abêrtura dôs envelopes de
habilitaÇão, nos horárj-os de expêdiênte acimá indicado, exclusivamente no seguinte endereÇo:
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mâfiànguape - PB,
2.4.Caberá à CorRissão, auxlliada pelos setorês rêsponsáveis pê1a elaboraÇào dêstê ato
convocatório e seus anexos, decidir soble a rêspectiva irÍpuginaÇão, respondendo ao cidadão
intêrêssâdo no ptazo de até 03 (três) dias útêis, cotlsidêrâdos dâ dâta em quê foi
protocôlizada a pêtição-
2.5.Decai!á do direitô dê inpugÍrar as falhas ou irregularidades que vicialiam o ato
cônvôcàtório dêstê cêrtamê, o licltante que não o tizer po! escrito e diri-gida a cortrissão,
protocol-izardo o origi.nal a+Lé o 2" isegllndo) dia úti1 que anteceder a abertura dos ênvelopes
com es propostas, nos horários de expediênte âcimã indicado, êxclusivâmêntê no seguintê
êndereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - l,Íamal1guape - PB-

. Dos ErauElÍt\)s PÀRÀ r.rcrràÇÃo

.Àos pàrticapantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

.l.ÀNExo r - TERMo DE REFERÊNCrA - Es pEcr Er cÀÇÕEs,'
-2.ÃNExo rr - MoDELos DE DEctÀ-RÀÇÕEs,-
,3.ÀNExo rrr - MoDELo Do rERMo DE RENúNCrA;
,4.ANEXO IV - MINI]IIA DO CONTRÀTO;

3.0
3.1
3-1
3.1
3.1
3-1
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3.2.A obtenÇão do anstrumento convocatório será feita
mediante o recolhj-mento da quantj,a abaixo rndicada.gráf rca dos êlemêntos: fornecido grâtujtÀnentê-

lunto a Comis são,
corrêspondente ao

e quand
custo

4. O.DO SI'PG,E I,EGÀ!
4,1.Esta licitaÇão xeger-se-á pela Lea
alterâçõês pôstêriores, Lêi Complemêntâr
pertlnente/ guê ficam fazendo partes
transcriÇào.

Federal n".
n" 12 3, de
integrantes

8.666
14 de
deste

dê 21 dê jur:üo de S

dezeÍür:o de 2006 e legislaÇão
instlr.unento, lndependente de

5. O.DO PBàZO E DqrÀçÃo
5.1.o prazo máxj-no para a êxecução do objeto ora licttado, conformê suas calacte!ísticas
necesaidades do ORC, e que adnite prortogação nos casos previstos pela Lei A.666/93,
abaaxo indicado e sêlá considerado a partir da qrlissão do peàido de coÀpra:

Entrega:5 {clnco) dias

eas
e3tá

5.2.4s despesas decor.rentes do objêto da presênte licitaÇão, colrerão por conta da sêguantê
dotaÇâo:
Recursôs Própriôs da câ$,ara Municípat de Ma$anguepê: 01.01 o'L.o31.oooi,.2oo1 3390.30,00

6.o.DA§ COlrDrçÕEs DE pàRrICrpÀçÃO
6.1.Poderão partic.ipar deste cêrtame, além dos licitântes convidados, os demais inte!êssados
dewidamente cadastrâdô3 nô ORC, na corlespoÍrdente especj-alidade pertinentê ao seu ôbjeto/ que
mânifestare& interesse com antêcedência de até 24 (v1nte e quatro) horas da aprêsentaÇào daspropostas. Os proponentes dêverão entrêqar a comissão dois envêfopês fechados indicando,
respectivamente, DOCUMENTÀÇÀO e PRoPosTÀ DE PREÇOS, dêvidameEte idêntificados nos telmos
definidos neste instrumênto convocatório.
6.2.Não poderão palticipar os iriteressados que se encôrrtrem sob o regime faliÍoentar, eqpresas
êstrangeiras que não funcionem no pais, nem aquêlês que tenham sldo declarados inidôneos para
lici.tar ou contratar com a A&rinistraÇâô púbIica ou que estêjam cunprindo a sanÇào de
suspensãô do direito de licitar e contratar com o ORC-
6'3.os licj-tantes que dêsêj arem enviar sêus envelopês Docr-Erentação e Pioposta dê pxeços via
postal - corn Aviso de RecêbimeBto ÀR -, dêvêrâo leBetê-1os êm tempo hábil ao êndêreÇo
constante do pr:êâmbulo destê lnstrumento, aos euldados do Presidente da Cotrxissão - Joâo
Rod.rig"ues da Silva- Nào sendo lj-gorosamente obserwadas as êxigênci-as deste item, os
respectivos envêlopês não serão aceitôs e o licitantê, pôrtanto, dêsconsiderado para êfeito de
participaÇáo rlo cert.rmê.
6.4.Quândo observada â ocorrência da entregâ apenas dos envêlopes junto a CoÍLissão, sem a
permanência dê rep-resentante cxedenciado na respectiva sêssão púb1ica, é facultado ao
licitantê, não sendo condiÇão para sua habilitaçào, a 1nclusâô no ênvelopê DocumentaÇão, da
declaraçâo êxptessa de renunciâ! âo dirêito de interpor recurso e ao plazo coliespondentê
rê1atj-vo à Fase de HâbilitaÇão. concold.rndo com o prossêgl]iÍênto do certamê, prêvisto no Art.
43, III, da T,ei 8.666/93, conforRe modêlo - Anexo III .

6.5.É vedada à participaÇão em consórcio.

7.0.DÀ REPnESATT,IçÃO E DO CREDETÍCIÀüE!ÍI1o
7.1.O licitante deverá se apresentar, para crêdenciarrento junto a CoÍLissão, quando for o casoT
através de um representantê, com os documentos que o crêdênciam a participar deste
procedimento licitatório. cada licitante credenciará apenas um representantê que será o únj-cô
ada.itido a interuir nas fases do certame na forma prevista nêstê instrumento, podendo ser
substituido posteliormente por outro devidamente crêdênciado-
'7.2.Para o credência&ento dêvêrãô sêr aprêsêntâdos os sêguintes documêntos i
7,2.L.Tratândo-se do rep!êsêntante l-êgal: o instrurnento constitutivo da êmplese na forRa da
1ê1, quando for o caso, dêvidamênte registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para êxercer dirêitos ê assumir obrigaÇões em decorrência de tal investidura;
'7 .2.2.Ttataida- se de procurador: a prôcuraÇào por instnmento púb]ico ou particular da qual
constem os necêssários poderes para, firmar declaraçôes, desistir ou apreseDtar as razões de
recurso e praticar todôs os demai s atos pertÍnentes ao certame; acomparihada do correspondente
anstrumento de constituiÇâo da ê(q)rêsa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante
para a outolqa. Caso a procuraÇâo sêja particular, deverá ter filma rêcorüêcida po! cartório
coftpêtênte,
7.2.3.0 rêprêsêntantê 1êqa1 e o proculador deverão identificâr-se êxibindo docLmento oficial
quê contênha foto -

7.3,Estês documêntos deverào sê! apresentados - antes do 1nlcio da sessão púb1ica - em
oraginal, por qualquer procêsso dê cópia autenticada por cartório coEpetente ou menibro da
CoIILissão.
7.4.4 não apresentação ou ainda a inco.rrêÇão insanávêf de quaLquêr dos documêntos de
credenciamento allq)êdirá a partlcipaÇão âtivâ do representente do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a rBnifestar-
se nas correspondentes fases do processo licrtatóiio. Pa-râ tànto, a CPL r:êceberá regularBente
do rêferido concor.rente sêus envê1opes, declaraÇôes e outlos êlementos nêcêssá.rios à
pa.rtacipaçào no certame/ desdê que apresentados na forEta definida neste instnntLento.

o
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8. O.DÀ rrÀBrÍrrÀç.ão
8-1.Os documêntos necessários à habilitacão doslr)Inã) vià, dêntro de ênvelope lacrado, contendo as

NOME PROPONENTE
ENDERXçO A CNPJ/CPF DO PROPONENTE
DocuMElrrÀÇÃo - coNlT?E No. 00003/2013

licitantes, deverão
seguintes indicaÇõe3

123

O EI,I\ELOPE DOCUMEInAÇÃO devêrá conter os sêguintes elementos:

8.2. PESSOA JURÍDTCÀ:
B.2.1.Prova de inscri.ção no Cadastro Nacional dê pessoâ Juridica CNPJ.
B ' 2 ' 2 ' Regularidade pâra com a Fazênda rêderal - certidão conjunta negativa de débitosrêIetivos a Tlibutos Fedêrais e à Diwida Ativa da Uniào.
8'2'3'certidõês negativas das Fazendas Estadual ê Municipaf da sede do 1icitante ou outroequivâlente na forma da Lêl.
B .2. 4. CôI![)rovação dê re$rlaridade relativa à Sêg:uradade Socia.l INSS_CND ê do Fl]ndo de Garantiapor Tenlpo de sêrv1ço EGTS-CRF, aprêsentandô as côlrespondentes certidÕes fornecidas pelorrlstituto Necional do segurô sociar e caixa Econômi-ca Federal, respectiwamêntê.
8.2.5.P.rova de inexistência dê débitos inadimplidos pêrante a JustiÇa do rrabal-ho, tBediantê aapresêntação de Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nôs termos do Iitulo VII-A daconsolidaÇão das Lei-s do Trabalho, aprovada pêlo Decreto-Lei no 5.452, de 1" de maao dê 1943.I .2 . 6. Declaração do licitâlte: de cr.unprimento do dasposto no Àrt. 7o, rnciso xxxrrr, daConstituição Federal - }.rL. 2'1 , Inciso v, da T.ei 9.666/93; d.e supêrveniência de fatoimpeditivo no que diz respeito à participaÇào na licitação; e de su.Lneter-se a todas ascIáusulas ê condiÇõês do presente instrumento convocatório, conforme modêl"o - Anêxo rr.8.2.7.Termo dê Renúncia, caso o participantê ê aie apênas seus envelopês, sêm aeprêsêntante
credenciado e desêjar rentmciar ao direito dê interpo-r recurso e ao prazo respêctivo relativoà Fase de !{abilitação, côncordando com o prosseg\.limento do certame ticitjtório, conforme
môdelo - Ànexo fII.

. Documêntação específ ica:

.1.corq)rovação dê que o licitante se ênquadra nos têrtrlos do À-rt. 3ô da Lei coEpleoentar nÕ.
, de 14 dê dezelnbro dê 2006, se for o caso, sêndo considerada microêmpresa ou erqrlesa de

pequêno porte e recebendo, portanto, tratamento diferênciado e simpllficando na foma dêfinida
pêIa legislaÇâo vigentê. Tal conl{)rovaÇâo poderá sê.r feita através da aprêsêntaÇão de gualguer
um dos sêgrrintes documentos, a clitério do licitante: a) declaraÇào êxpressa/ assinada pelo
responsável legal da empresa ê po! profissional da árêa contábil, dêvida.mentê habilatado; b)
cêrtidão simplificada êmitida pela junta coRercial da sede do licitantê ou equivalente/ na
forEa da legislação pêrtinente. À âusência da referida declarâçâo ou ce.rtidão siurp.Liflcada não
é sufj,ciente motivo para a inabilitaÇão do licltantê/ apênas pêrdêrá, durantê o presêntê
cêrtâmê, o direito ao tratêmento dlferenciado ê sinplificado dispensado a ME ou Epp, p-rêvistos
na Í,ei C ompl emel]tar 123/06-

B.4.Os documentos de HabilitaÇáo deverão ser orqanizados na ordêm descrita nêstê instrumento,
precedidos po! r]m índice collespondente, podendo sêt apresentados em o!l-g:ina1, pôr qualquer
processo de cópia autenticade por cartório competente, mêrÍrbiô da CoÍLissão ou publicãÇào êm
órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estandô pêlfeitamente legivêls, sem contêr
borrõês, rasuras, emendas ou êntrê1j.nhas/ dêntro do prazo dê validade, e encêlrados em
ênvelôpe devi-damente lacrado e indevassável. Por se.r apênâs uma fomalidade que visa facillta!
os trabafhos, â ausência do índice de que trâta êstê item, não inabilitará o licltantê.
8.5.À fâltâ dê quâlquer docuDento êxigido, o seu vêncimento/ a ausênciâ das cópiàs dêv-idaE!êntê
autenticadas ou das vias originais pala auteBticação pela Comissáo ôu da publicaÇão êm órgào
na iÍq)rensa oficiaf, a aprêsentaÇáo dê documentos de habilitaÇão fo-ra dô envelope êspêcifico,
tornará o respectivo licitânte inabilitado. ouando o documênto for obtldo via Internet sua
legalidade será cotrprovada nos endereÇos eletrônicos cor.rêspondentes. Poderão ser utilizados,
ã critério da CorDissão os docr.mêntos cadastrâis de fornêcêdorês. constaDtes dos ârquivos do
oRC, para coEq)rovaÇão da autenticidade dê êlementos aprêsêntados pelos licatantes, quando for
o caso.

9.0.DÀ PROPOSTÀ DE PBEçOS
9.1..A proposta deve!á ser apresêntâda
sêquiDtes irrdicaÇões rto ânvêrsô:

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E C}TPJ/CPE DO PROPONEIÍAE
PROPOSTA DE PREÇOS _ CONVITE NO. 00003/2013

O EN\,EIOPE PROPOSTA DE PRIÇOS dei.erá conter os segl-riDtes ê]êmentôs:

9.2.Propostâ êIâborada enl consonância com as especificaÇõês constantes deste instniRentô ê
seus elementos - Ànexo I -/ êm pâpe1 ti brâdo dâ êmpresa quando for o câso, de\ridamente
assinâda por seu representante, contêndo no cor-rêspondênte iten cotado: discriminaÇão, narca
ê/ôu modêIo e outras caractelisticas se tlecêssár.iol o quantitativo e os valores urj.tá.rio e
total expressos em algarismos,

em 01(uma) via, dêntro de ênvê1opê lacrado, contendo as

p



9.3.será cotado i.ul únj-co preÇo, üarca, modefo paradecimals. IndicaÇões em contrário estão suj;itascritérios:
9.3.1.Fa1ta de digltos: se!ão acrêscidos zeros;
9.3.2.Excesso de digitos: sêndo o prirEeiro digitosuprimido, caso contrárj-o haverá o ârredonda;entoitens excedentês suprinÍdos.
9.4.No caso de aquisiçào dê bêns,
dêverá ser inferior a 1OOÊ da es
Ànexo f. Disposição em contrári
respectivo item será desconsiderad

cada item, com a uti-fizaÇâo
a correÇões observando-se

êxcedente menor que 5, todo o
do digjto anterior pêra rnáis

a quantidadê rcinima de unidades a ser cotada/ por item, nãotimativa detalhada no corrêspondente Terlrlo de Refêrência _
o nâo desclassificâ automaticamente a propostâ apenas o
o.

9'5'A proposta deverá ser redigj-da etn lingua portuguesa ê em moeda nacional, eraborada comcIaleze, setn altelllativas, rasuras, emendas ê/ou entrelirúas - suàs folhas rubri.cades e aúltiroa datada ê assinàda pelo lesponsáve1, com indicaÇão: do valor totar da proposta emalgarismos, dos prazos de êntrega ou exêcuÇão, das condiçàes de pagamento, da sua validadê quenâo podê.á ser infelror a 60 dlas, e outras inforhaÇões e obsêrvaÇõês pertinentes que olici,tante julgar necessárias.
9.6.Éxistindo discrêpâncie entre o preço unitárj.o ê o vâlo! total, resultedo
do preÇo unitário pela qualtidade, o preço uritáriô prêvalecerá.
9.7.Fica estabelecidô que havendo dlvergência de prêços unitários para umsêrviÇo. prevaleeerá o de menor valor-

da mrltiplícaÇão

mesmo produto ou

9. I .No cago de âIteraÇôes necessárias da proposta feitas pela coftLissão, dêcoÜentesexchrsiveÍrênle de incor!êções na unidade dê medidâ utilizada, observadâ a dêvídaproporciona]idade, bem conlo
coxrigrdo.
9.9-A não indicaÇão na proposta dos prazos dê êntlega ou execuÇâo, das condiÇões de pagamênto
ôu de sua validade, ficará subêntendido quê o licj-tante acêitou integralmente as disposlçôesdo instrwnento convocatôrio e, portanto, serão consi.deladâs as dêterminaçõês nele contidaspara às referidas exigências não sendo suflcientê motivo paxa a desclâsslficaÇâo da rêspêctiva
proposta.
9.10.É facultado ao licitante, aprêsêntar a proposta no próprio modê1o fornêcido pelo o8c/
dêsde que esteja devidarBente preenchido.
9.11.Nas licitaçõês para aquisição dê mercadoriâs o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. À êvêntual fâ1ta da refêrida indicaÇão nâo descLassj.ficará o licitante-
9.12.sêrâo desclâsslficadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instaumento.

10 . O . DO CRITÉ:RIO PÀ8,À .fI'IGÀUEIIIÍ)
10.1.será dec.larado vencedor dêste certame o ficitante quê, âtendidas todas as exigências doprerente instruhento. apresentar proposta com menor vafor r]nitário no coffespondentê item
cotado, rêlacionado no Ànêxo I - Iêrmo de ReÍerência.
1o-2.Havendo igualdade de valoles entre duas ou mais propostas, e após obedecido o dj-sposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123106 ê no Àrt. 3., sZ", da Lei Fêde.ral- A.666/93, a
classificaÇão se fará através de sortêio-
10.3.Na presentê licitaÇao se-rá assegurada, como critério de dêsempate, prefêrêncla de
contrataÇão para as Íricroêmp.resas e empresas de pêquêno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instmmento, entênde-se por empâtê âquelas situaÇóes em que
as propostas aplesentadas pelas ÍLicroerÍpresas ê emprêsas de pequeno porte sejam iguai-s ou até
109 (dez po! cento) supêriorês à proposta rnais bêm classificada.
10.5.Ocorrendo a situaÇão de empatê conformê acima definida, proceder-se-á da sêguinte forma:
10.5.1.4 m-icroêmpresa ou empresa dê pêquêno porte ,nêis bem classificada podêrá apresenta.r
propôste dê prêÇo infêrior àquela considerada vencedôre dô certentê. situeÇãô êm que será
adjudicado em seu favor o objêto l-icitâdo;
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇào da nicroqlpresa ou empresa dê pêquêno porte, na forna do
item anterior, serão convocadas as demais rêmânêscêntes que por ventura sê enquadrem na
situaçâo de empate acimâ definida, na orde& de classifacação, palâ êxelclcio do mesmo dileito;
10.5.3.No caso de êquivalênciâ de valores apresentados pelas micloêmplesas e empresaE de
pequêno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação dê êmpate, será
realizado sorteio entre ê]as para quê se identifique aquela quê primeiro pode!á apresenta-r
mel-hor oferta.
10.6.Na hipótese dê nâo-contrataÇão nos termos acima previstos, êm çflrê foi obseri/ada a
situeção de eEq)ate e assegurado o tratanlênto diferênciado a aicroeRpresa e empresâ dê pequêrlo
pôrte, o objeto licitado sêrá adjudicado em fâvor da proposta originalmêntê vencedora do
certame-
10,7.4 eituaÇão de empate, na forlnâ aÕima deflnida, somente se apficará quando a hê1hor oferta
ini-cial não tive! sj-do apresêntada por microemprêsa ou enplesa de pequeno portê.

11.0.DÀ ORDEU DOS IRÀBÀI,HOS
11.1.Para ô recêbimento dos envêlôpes ê iníclo dôs tlabalhos será obsêrvâda r.x!ã tolerânciâ dê
15 lguinze) minutos após o horár-io fixâdo. Eaêê-rrado o prazo pêrà rêcêbitnento dos enve-lopes,
nêrüum outlo será aceito.
11.2.Declarada abêrta à sessão pública pêIô Presidente, sêrá êfêtuâdo o devj-do crêdenciaftento
dos interessados. Somente particlpará ativamente da reunião uIIl representante de cada
licitaIrte, podendo, no êntânto. ser assistida por quâfquer pessoa que sê intêlessar.

na multiplicação e/ou sona de valores, prevalecerá o valor
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11.3.0 não comparecimento do r
êfeti-vaÇão dâ reunião, sendo

epresentante de qualquer dos licltantes nàque, â si.nplês particlpaÇão nestê certamê lmpaceitaÇào de todas as condições êstabêIecidas nestê lnstr\rmênto Convocatório11.4 . Em nenhuma h1pótesê será

11. 6. Posteriormentê abrará os ênve

ês
concedido prazo para a apresentação de d

de qualquê-r e1êmentô exigido e nào aprêsentà

5,

lopes Docr.mentaÇão, rubrica_rá o seu contêúdo ê solicitará

sr.rbstituiÇáo dos envelopes ou
destinadâ à habl litacâo -
11.5.À CoEdssão rêcebêrá dê cada rêpresentantê os envelopes Documentação e propostâe rubrrcará juntarRente com os patti cipantes os fêchos do seg\rndo -

dos licitartes que examinem a docLrmentaÇão neles contidas. Ouaisquer inltr)ugnaÇões levantadasdeverão sêr comunicadas a CoIILissã o, que as consignará na Àta de reunlãoll.T.Prosseguindo os tra-balhos, â
formuladas pelos licitantes,

Comissão analisará os doctrmêntos e as inltr)ugnâçõês porvênturâ

HabilitaÇão. Entretanto, se as

aviso po! escrito. observada, nê
48 (quarenta e oito) horas.

darldo-1hes ciência, em seguida, do resultado da Fase desim julgar necessário, poderá di\rdlgar o resultado numa nova

stes casos, a dêvida altecêdêncta necessália náo inf erio-r a

reunião, registrando-sê na Àta, ou medaante publacação na imptensa oficial ou aj.nda ernitando

l-1'8'ocorreqdo à dêsístência expressa dos licitantes ao direito dê recorrer na Fasê deHabilitação, conforme previsto no Art. 43, rrÍ, da rêi g.666/93, na mesr];r sessâo podê.á hêvera abertura dos ênvelopês Propostas. caso contrário será marcada nova data, côm observância aoprazo rêcu-rsal estabelecido na leg.aslaÇâo pertanente.
11.9.o envelope Proposta de PreÇos, devidâmênte fêchado ê lacrado, será dêvolvido ao licitanteinabilitado, desde que náo terÀa havido rêcr.rrso ou âpós sua denêgação.
11.10-EncêEada a Fase dê HabilitaÇào e obsêrvados os ditamês destê instrumênto. a coru-ssãoprocederá entào à a-bertura dos envelopes Ploposta de Prêços dos prôponentês declaradoshabilitados, rubi:icará ô sêu conteúdo e facufta.rá o examê da doclrmeniaçáo nêLes contidas atodo5 os pa-rticipantês, os quais poderão efetuar inpugnaçõês, devida[ente consignadas na Àtadê Eeuniãôr quando for o câso.
11.11.À CotrLissâo êxanlinâi:á os elementos apresentados, as observações eventualmentê apontadas/
declarando, em seguida, vencedor o licitante quê, atendidas âs êxlgênclas ê cônsidêrados os
critériôs definidos nestê i-nstrumento, apresentar proposta mais vantajosa pala o oRC-
11.12.Da lerlnião lavrar-sê-á Àta cilcuns tanciâda, na qual sêrão regÍistradas todas asocor!êncies e que, ào final, será assinada pela Comissão e licitantês prese$tes.
11.13.En decoEência da Lei compLementar 123/06, a complovaÇào de regularldade fiscal das
m!-croentpresas e êmpresas de pequeno porte somentê sêrá exigida para efàito de assinaturâ docontrato, observando-se o seguante procedimentô :
11.13.1.Às nicroeDpresas ê êmpresas de pequeno porte, por ocasiào da participaÇão nesta
licitaÇão, deveráo aprêsentar toda a documentaÇão êxigida para co!Ítprovação de legufaridad,ê
fiscal, dênt!e os documentos ênumêrados neste instru[ento para efeito de Habilitaçào ê
integrantes do envêlope Docr.rnentàção, mesmo quê êstâ apresêntê alg.urna restriÇão;
11.13.2-Havendo algnala restriÇão na corq)rovaÇão de regxllaridade fiscal, será assêgnrrado o
prazo de o2(dois) dias úteis, cujo termo inicaal correspondêrá ao momento em quê o licj-tantê
fô! declarado vencedor, prorrogávêis por igrral perlodo, a crj,tério do oRC, para a
regularizaÇão da documentação, paga&ento ou palcelàmênto do débito, e emissão da êventuâ1s
certidões nêgati-vas ou positivas com efeito de ce.rtidão nêgativa;
11.13.3.À nâo-regularizaÇâo da documêntaçáo, no prazo aci.ma previsto, iq)llcará dêcadêarcia do
dileito à contrataÇáo, sem prejuizo das sanções p-rêvlstas no Ãrt. 81, da Lei 8.666/93, sêndo
fêcultado ao ORC corrvocar os licitantes !êmânêscentes, na ordem de classificaÇão, para
assinatu-ra do contrato, ou revogar a licitaÇão.

12.O.DO (nrlERrO DE ÀCEITABÍLrDÀDE DE mEçOS
12.1.Havendo proposta com valor uIlitáliô superior ao estirnâdo pelo ORC ou nanifestamente
anexeqüivê1 nos telDos do Art. 48, II, da Lei 8-666/93, o mêsmo será desconsidêlado. Bsta
ocouência não desclassifica automaticarBente a proposta. quando for o caso, apenas o item
corlespondente, relacionado no Ànexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
12.2.O valor estirnado quê o ORC se propõe a pagar pelo objêtô ôra licitado - Valor de
Referência -, êstá indicado no respectivo elemênto dêste instrumento - ÀNBXO I.

13-O.DOS RECITRSOS

13.1.Dos atos decorrêntês dêste procedirento llcltatório, caberào rêcursos nos termos do ÀIt -
109 da Í-ei Federal n." 8.666/93, de 21 dê julho de 1993,
13.2.0 rêcurso sêrá dirigido à autoridade superior do oRC, por intermédio da Corlissão. devendo
ser protocôIizado o origiRal, nos horários normais de êxpediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivêhênte Do seguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mananguape - pB.

14 . O. DÀ §OOTOGàçÃO E àD.rrrDrCÀçÃO
14.1.concluído o julgarnento das propostas aprêsêntadas, a coÍLissào êmitirá relatório
conclusivo dos trabalhos deseBvolvidos no certame/ rêmêtêndo-o a autoridade supêrior do ORC,
j untamente com os el"ementos constitutivos do procêsso, necessários à HomologâÇão ê AdjudicaÇão
da respectr-va licitaÇão, quando fo.r o caso.
14-2.À autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre â dêfêsa dos interessês
dô ORC, discordar e deixa.r de homologar, total ou parcaalmentê. o resultado aprêsentado pela
Comigsão, levoqar ou considêrâr nula a Í,icitaÇào, desdê quê apresente a devida fundamentaÇão
exigj-da pela legislaÇão vigente, rêsguardados os dirêitos dos licitantês.
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15. O.DO C]oNlts"ATO
15 . 1 .Após a hono
para, dentro d.o
asslnar o respec
perritidas pêl-
pela refêlida Lei.

IogaÇão pela Àuto.idadê Superior do ORC, o licitante venc
Frazo dê 05 (cinco) dias consecutivôs da datâ dê recêbitlvo contrato, quando for o caso, êlabolado em confo

edor s
mênto

rmidade coo á8-666/93, pôdendô o nesmo sofrer alteracões ne fa Lêi Federal n.o

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentrovâIidadê dê sua proposta, o licitantê perdêrá todos os diteitos que porventura
como vencêdor da licitação.

do
têrüa obtido

15'3'É pentitido ao oRc, no caso do licitante vencedor nào compalecer parâ asslnatura docontrato no prazo e condlÇôes êstabelêcidos, convocar os ticitantê; remanesãentes, na oralem declassificaÇâo, pala fazê-Io em iguat prazo e nas mesnas condiÇõê9 do licitalte vercedor/inclusive quanto ao preço, ou revoga! a plesênte licitação.
15'4-0 contrato que eventualmentê venha a ser assinado pelo licitante vêncedor, poderá seiarterado,-_r]ILilateralmente pelo contratêntê ou por acordo entrê as partes, nos casos previstosno Art. 65 e sêrá rescindido, de preno dirê1to, conforme o dispostt nos Arts- 71 , 1g e 19 daLeí 8.666/ 93.
15.5'0 contlatado fica obligadô a acêita! nas hesmas condiçôês contratuais, os àcréscimos ousupressõês quê sê fizêrern necessários, até 253 (vintê e cinco po.r cênto) do va.Ior iniciâlatuallzado do contrato, ê, no caso de refoma de equipamêntô, atà o linitê de 5og (cinquenta
por cento) para seus acrésciloos.

16. 0 .DÀS SÀNÉES ÀDCNISB.A:InrÀS
16.1.4 recusa injusta em dêixar de cumprir as obrlgações assullidas e preceitos legais,sufeitârá o contratado. g'arantida a p.révia defesa, às segllintes penalidaáes previstas nos
Àrts. 86 e 87 da têi 8.666/93r a - advêrtência; b - mu1ta de mora de 0,st (zero virgula cincopor cento) apli-cada sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inicio ou na
execuÇão do objeto ora contratadô; c - multa de 10+ {dez por cênto) sobre ô valor contratadopela inexecuÇào total ou parcial do contrato; d - suspensão ternporária de pâxtacipar em
licitâÇàô e impedihento dê contratâr co& a Àdministração, por plazo de âté 02 {dois) âDos,' e -declaração de inidoneldade pâxa licitar ou contratar com a AdrLinistraÇão púbfica enquanto
perdurarem os motivos detêrminantes da punição ou até que sêja promovida sua rêabilj-taçãoperante a prôpria autoridade que aplicou a penalidade,' f - slmultaneamente, qualquêr: das
penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666,/93.
16.2'Se o vâlor dà multá ou irrdenizaçâo devjda nâo for reeolhido no prazo de 15 dias epós a
coÍunicação ao Contratado, sêrá autonaticamêntê dêscontado da primeira parcela do pagêmento a
que o contratado vier a fazêx jus, acrescido de juros moratórios de 1g {um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente-
15.3.Àpós a aplicaÇâo de quaisquêr das penal-idades previstas, rêalizar-se-á comunacaÇào
êsc.ita ao contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as peDalidades de
advertência e uulta de mola quando for o caso, constandô o fundamênto legal da puniçâo,
infornando ainda que o fato sêrá registrado no cadastrô correspondêntê.

17 -O.DO RECEBTr|ENTO OL COUPRO\rÀçãO DE EXECUçÃO DO Or)arETO
1?.1.o recebimento ou a coÍprovaÇáo de execuÇào pelo oRC do oblêto licitado. obsêrvadas suas
características , se farâ mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comtssão
espêcífica devidamente designados, após a vêt:ificaçào da quantidade, qualidâde e out.ros
aspectos inerêntês nos termos destê instnmento, das nomas técnicas e legislaÇão pertinêntês,
e conseqüente aceitaçâo.

14.0-DO PÀGitt@rTO
18.1.O pagarEento sêrá êfêtuado mediartte processo rêqrlar e em observância às norroas e
procedimentos adotados pêIo ORC, da seguinte manêira: .Até trinta dias após a êntrega total dos
produtos solicitados.
18.2.0 desenbolso máximo do pêr1odo, nâo será superior ao valor do rêspectivo adi[plemento, dê
àcordo com o cronoqrana aprovado, quando for o casô, e sempre en conformidade com a
disponibilidade dê lecursos financêiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao contratado ênquanto pêndênte dê liquidaçào qualquêr obrigação
financeira que fhe for imposta, em virtudê de penalidade ôu lnadirplência, a qual pôdêrá ser
compensada com o pagamento pêndênte, sêm que isso qele direito a acréscimo dê qualque!
'1âturêza.
19. 0. DO REÀirUSÍtllErrO
19.1.os preÇos contlatados sào fixos pelo pe.ríodo de um ano, excêto para os casos prêvistos no
Ãrt. 65, §S 5" ê 6", da tei 8.666193.
19.2.ocorrêndo o dêsequi.librio econôIlli co-f inanceiro do contrato, poderá ser rêstabelêcida a
relaçeo que as partês pactuaram inicialmente, nos termos dô Ârt. 65/ Inciso II, Àtlnea d, da
Leí 8.666/93, mêdiantê coÍ{rlovação docrÀalental e requêrimento êxplesso do Contratado.

20.0.DÀ.s DÍSDOSTçOES GERÀrS
20.1.Náo será devida aos proponentes pela elaboraÇâo ê/ôu apresentaÇão dê
relâtiva ao certame, qualquer tipo de indenizaÇào.
20-2.NenhrrEa pessoa fisica, âinda que credenciada por procu-raÇão .Lega1, poderá
inais de uÍIa f.i.citante.

docr.EnentaÇão

representar

(
c
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20.3.4 presênte liÇltação somênte poderá vir a ser revogada por razões de int
9:a"r:=a: de fato superveniente devidamente ao*pao..r"do, ou âruIâda no todo ouilegalidade, dê oflcio ou por provocaçáo de terc;iro3, med.iantê pa!ec.e! escrltofundamentado.

e

20.4.Caso as datas prêvistas para a realizaÇão dos eventos da prêsente lideclaradas feriado, . _r.ã? havendo ratificação da "o.,lro"açáo, ficamautomaticamente para o primeiro dia úti1 subsequànte, no mesmo focal ê horâprevistos.
2o's'ocorrêndo a supressão de servlços, se o contratadô já houvêi adquirido os lEtêriais epostos no local de trêba1ho, os mesmos dêverão ser pag,os pelo oRC, p;lo preÇo de aqutsiÇàoregularmente comprovado, desde que sejan de boa quaridade e ãceitos pela fis'cahzação.20'6'os pxeÇos unitárLos para a lealização de novos sêrviços .r.gido" duràntê a execuÇão docontratô, serão propostos pero contratado e submetidos à aprecialãô do oRC. À execuÇão dosserviços não prêvistos se!á xegulada peras condiÇôes ê cráusuras do contrato originar.20.7.0 oRc por conveniência adninistrativa ou técnica, se .rêserva no direito de paralisar âqualquer tempo a êxecuÇâo dos serviços, cientificândô dêvida$ente o contlatado.
2o'8'Decairá do direito dê inpugnar perante o oRC nos têrnos do plesênte inst4nnênto, aquêLeque, tendo-o aceitado s-$ objeÇeo, verüa a apresentar, depcis do julgamento, falhas ouirrêgularidades quê o v1c1ar.rm hipótese em que ta1 comunicado não têrá eierio ae recurso.20.9.Nos valorês apresentados pelos licitantes. já devêrão estax incluídos os custos comaguisiÇâo de roâtelial, mão-dê-obra utilizada, inpostos, encarçrôs, frêtês e outros quê venham aincidir sobre os lespêctivos p.reços.
20 . 10 . Estê instrumento convocatório e todos os seus êlementos constitutivos, êstãodisponibilizâdos em meio magnético, podendo se. obti-dos jrmtô a comissão, observados osprocedimêntos definidos pelo ORC .
20.11.À-s dúvi-das surgidas após a apresêntação das propostas e os casos omissos nêste
in§tnrmento, ficarào úrrlca e exclusivamente suleitos a lnterpretaÇão da Cortrissão, sendofacultada a mesma ou a autoridade supêrior do oRC, em qualquer fasê da licitaÇáo, a p!ôtl|ôÇão
de dilrgência destinada a esclarecer ou â coEE)1emênta! a instruÇão do processo.
2A.12.Para dirinix controvérsias dêcorentes dêste certamê, excluidô qualquêr outro, o foro
competênte ê o da Conarca de Mamanguape, Estado da paraíba.

Màmânguape - PB, 23 de Jarleilo de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁuÀRA ut NrcrPÀr DE MÀIaNGuÀPE

coMr ssÀo PERIâNE TE DE LrcrrÀçio

ÀNEXOI_CONIIIIEN.

TERMo DE REFERÊNCIÀ

1-0,DO OBaTETO

1 ,1, Constltui obj eto
informática diversos,

00003/2013

Es PECIFICÀÇÕES

desta ticitâção: AquisiÇào parcelada de materiais de êxpêdlente e dê
destinados as atividadês da Câmara Municipal de Mê$anguape.

2 . O. .rrsÍrFrcllfrvÀ
2.l.Considerando as necêssidades do oRC, tem o p!êsente termo a finalidade de dêfinir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necêssários pa!â viabilizar a contrataçâo em teLa. Às

caracterÍsticas e êspecifi-cações do objeto ora licitâdÔ são:

coD rco D I SCRI MÍ NÀÇÀO UNIDÀDE OUÀN:TIDÀ.DE P.UNITÀRIO P. TOTÀL

L]},i I

ARTI

ARTI

PRETO

a(:)Loi
PRE]TO

EIRA :

INI

L')EE A4 M]

:Arx;..
PAPÉI
PAFEL

PASTÀ

PASTA

PASTI

QUÀDÍ

ELASTÍCO N

DA CI1: D]
A t,{ARt'10R1 Z

2,\
25
26

D

[ru: l9
o (-

o

o?C L

a

ryANE

Totà1
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3. 0. otsRIGAç6ES DO CO}IInÀTÀDO
3.1. Substitulr, arcando com as
altê-Eações, detelciorações impe
do ustrumênto convocatório, a

despesas dêcorrentê§, os materiais ou servi ços gurfeições ou quai5quer irrcegularldades disc
inda gue constatados após o recebimento e/ou paq3.2.1íanter, durante a vigência do contrato, em cônpatlballdade com as obrigaÇõtodas as condições de hâbilit açào e qualificaÇão exigldas no rêspêctivo procês5oaplesentando ao ORC os docr.mentos necessários, genu)ie ç[ue solicitado.3.3.Não transferir a outrem, no todo ou êlR parte, o objêto da contrata qão, salvo medianteprevla e expressa auto rizaÇâo do ORC.

3 ' 4 ' Eroitir Notâ Fiscar co*espondentê à sede ou filiar da empresà quê apresêntou adocr.tmêntação na fase de habilitaçào.
3'5'Executar as obrigaÇôês assr]Itlidas com observância a mêlhor técnica vigente, enquadrando-se,rigorosa]rrellte. dêntro dos precêitos legais, normas ê êspêcificações técni-cas co*espondentes.
4.O.DO CRITÉRIO I'E À(EITÀBTLIDÀDE DE PREçOS
4'1.Havêndo proposta com valor unitário superior ao estimado pê1o oRc ou manifêstamênteJ-nexeq{iível nos termos do Art" 48, rr, da Lêi B-666/93, o ar*ã será desconsiderado. Estaocor!ência nào dêscrassiÍica automatícamente a proposta, guando for o caso, apenês o itemcorrespoDdeDtê, relacionado neste anexo, na coluna código.
4-2.O valor êstiEado gue o ORC se propõê a pagar pelo oblêtô ora licitado _ Valor dêRêferência -, está acimâ indicado.

5. O.IrcDEIô DÀ PETOPOSTA
5 . 1. É parte intêgrante destê ?ermo de Referênc1a
corrêspondente. podendo o licitante aprêsêntar a sua
dêsde quê sêja devidamente preenchido, conforrÍrê faculta

o modelo dê proposta dê preÇos
proposta no próprio môde1o fornecido,
o instrumênto convocatório - Ànêxo 01.

6 - O. rNroErGçÕES COüPLEUENTÀIiES
6-1 - As especificâÇão do item 47 sào meras rêferências para melhor entendi&ento dô licitantê,
correspondêndo ao tipo do respectivo produto, podendo ser cotadô qualquêr marca similar.
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂüABÀ MUNICIPÀI DE MA}4ÀNGUÀPE

cor,c ssÀo pERl,rANEl[lE DE LrCrTÀçÀO

À}IEXO 01 ÀO IERMO DE RET.XRàÍCIÀ - EROPOSltr

coNvrTE No 00a03 /2a13

PROPOSTÀ

REF. : coNIi:ITE N" 00003/2013

oBJETo: Àqu1slÇão pârcelada dê ftateriais dê expêdiente e de informática diversos, dêstinados
as atlvidades da Cânara l,lunicipal de Mamallguape -

PROPONENTE :

Prêzados Senhores.

Nos temos da licitaçáo em epigrafê, apresentêrmos p-roposta conformê âbaixo:

CODI GO

VAI,OR TOTÀI DA PROPOSTA . R§

CNPJ

DISCRIMINÀÇÀO
ÀLMCEÀDA P/ CARIMEO
ÃNOTE E COLE 38Í50 / ?6x1:O
AGENDA PERMA}IENTE

I.IARCÀ/MODELO IjNTDÀDE QUÀNTIDÀDE P.UNIÍÁRIO
UND 1O

UND 60
UND 4I

P - TOTÀL
i
2

3

PRAZO - ftem 5.0:
PÀGÀMENIO - Item 18. 0:
VAiIDADE DA PROPOSTA - ftem 9.0:
ORIGEM DÂ.S MERCÀIoRIAS OEERTÀDÀS - Itêm 9.0:

de de

Responsáve1
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂl.ÍAa"a MUNrcrpÀL DE ITAUANGUÀpE

co}EssÀo PERMTNENTE DÊ LrcrrÀçÀo

ÀrrExo rr - cotÍqrrE r{o 00003/2013

r'roDEros DE DECrÀxÀÇõEs

REE. : CoNUITE N" 00003/2013
CÂI,ÍARA MUNICIPAI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÂO dê cumprimento do d.isposto no À.rt. 7", Incaso XXXIfI, da CE
v, da Le1 A.666/ 93.

À-rt.27, Inci so

o proponênte acimã qualificâdô, sob pênas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o incasoxxxrrr da constituição Eêdêral, Lêi 9,854, dê 27 dê outrlbro de 1999, dêclara nào possu_ir êm
seu quedro dê pe33oa1, furrcionáliôs menores de dezoito anos êrR trabalho noturno, insalubre ouperigoso e nêrtr menores de dezessêis anos. em quafquer trâbàlho; podêndo existir menores dê
quatorzê anos na condição de aprendlz na forna da legislaÇão vigentê.

2.0 - DECLARÀÇÃo de
f icitaÇão.

supervêniência de fato lmpeditivo no que diz respeito â participaÇáo na

confolne exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, s2o, o proponênte acirÍüa qualificadô,
declarà não haver, até a presentê data, fato inpeditivo no que diz respêito à
hablli táçâo/participaÇão na presêntê licitação, nâo sê êncontrândô êm concordâta ou êstâdo
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriorês- Ressalta,
ainda, não esta! sofrêndo pênalidade de declaraÇão de idoneidadê no âÍücito da adtrinistraÇâo
Fêderal, EstaduaL, Muriclpal ou do Distrito Fedêral, âxcando civil ê cr1ÍLinalmentê pêla
presentê afirmação.

3.0 - DECIÀXÀÇÂO de submêter-se a todas as cláusulas ê cond.içÕes do corrêspondênte instrumentô
convoÇatóri.o.

o proponênte acima qualificado declara ter côrüecamento e acêitar todas as cláusulas do
rêspectivo instrumento convocatório ê su-bmetê!-se as condições nê1e estipul,adas.

Local ê Data.

NO}"ÍE /ASS INATURê,/ CARGO

Representante legal do proponentê.

oBSERvAÇÃo:
AS DEcÍÀxÀÇôES DE\,,ERÃo sER Er,ABoRÀDÀs EM pApEL TtlaRADo Do LrcrTANrB, errÀNDo EoR o cÃso
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ESTÀDO DA PÀRAIBÀ
cÂrtAR"A Mt NrcrpÀt DE l.tÀl,tANcuÀpE

coI.íI ssÀo pER}taNElrrE DE LlcrTÀçliúo

ÀNErO rrr - @NvlrTE No 00003,/2013

MoDEl,os Do rERI'{o DE ReNúNcra

REE. : CONVIIE N" 00003/2013
CÂMARÀ MUNICI PÀT DE MAMi\NGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0

Local, ê Data.

TERMo DE RENÚNCIA ao rêcurso conforme prêvtsto no À-rt. 43, Inclso III, da Lei 8.666/93.

O proponente âcima qualificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, fff, da Lei
8.666/93, acêita! o rêsu1tâdo divulgado pê1a comissão, que analisou a docr{entaÇão preliminar
do processo em epigrafe, êfetuada nos têrmos do respectivo instnnnênto convocatório,
dêsastindo, assim, explessamente de qualquer interposiçào de recurso previsto na legislaÇâo
vigente, beE com ao prazo correspondente ê concoldando, portanto, com o prosseguimênto do
certãme. Deôlara àinda que, êm havendo â ocorrência de qualquêr ignraldade dê valores êntrê sua
proposta e a dos demais licitantes ê após observado o dj-sposto no Àrt. 3o, S 20, dâ tei
8.666/93, fica autorizado a reafizaÇâo do sorteio parâ dêfiniÇão da rêspêctiva classi-ficaÇáo,
nâo sendo necêssário a sua convocaÇâo para o correspondente ato públ,ico, conformê p.revisto no
A.t. 44, § 2". do referido diplomâ lêgaf-

No}6 /Ass INATURÀ/ CARGo
Representante legaI do proponente -

FL: 23
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oBsERvAÇÃo:
o rERl.ro DE RENúNCrA DEVERÁ sER ErÂBoRÃDo EM pÀpEr, TrMBRÀDo Do rrcrrÀNTE, euÀNDo FoR o cÃso.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
CÂ!ÍARA Mt NrcrpÀL DE l,íAraNerrÀpE

col.fi ssÀo pERl,riNElrrE DE LrcrTÀçÀo

At{ffio rv - coN\rIlE N. 00003/2013

MINUTA DO CONTRATO

colrTBÀlo xÔ: -. - .,/2013-CpL

TERMo DE coNTÊÀTo OUE ENTRE sÍ CETEBRÀM A cÂ ÀnÀ MIJNÍcrpÀr DE
IGMANGUA-pE E . -.. .. . . ., pA-RÀ FoRNECTMENTo E/ou pREsrAÇÂo DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRTMINADO NESTE ]NSTRUMENTO NÀ EORIB. ABÀIXO:

Pêlo presentê instrunênto partlcular dê contrato, de r.rm lado Câmara Mui_ricipal dê Marnanguape -
Rua Duque dê caxias, 123 - centio - Mamanguapê - pB, cNpJ n" 1,2.'l2o-256/ 0001-52, neste ato
representada Pelo Prêsj-dente da CâInala Êmêrson Eerreire viana da Silva/ Brasileiro, Solteiro,
Professor, residentê e dorLiciliado na Rua Mârques de Hêrva1, 329 - centro - MâEanguapê - pB 

,cPF n' 039.842.41,4-45, , carteira dê rdêntidade 
^" 2.269.122 ssp-pB , doravantê sinplesmentê

CONTRÀTAI.IfE, e do outro Iado
neste ato representâdo por .... residente ê dordciliado Dâ .. ..,

- . .., CNPJ nô

no Àrt.

e CONTRÀTÀDO,
gerá pelas cláus

ctáusuÀ pRmErRÀ - Dos I.1 NDÀt{ENTos Do cotlrnÀÍo:
Estê contrato decorlê da licataÇâô môda11dade Convitê no 00003/2013, processada nos telmos da
l,ei Federal no 8,666/93 e sr]as altelaçóes, t,ei CoÍÍplementar Do 123, de 14 de dezehb,lo de 2006.

CIÀI,$ÍI,À SESUIDÀ - DO OB"ETO DO CONIRÀTO:
O presente contrato têm por objeto: ÀguisiÇão parcelada dê nateriais de expedientê e de
infomática diversos, dêstinados âs atividadês da Câmara Municapal de Mamanguapê -

O fornecimênto e/ou prestaÇão dos sêrviços deverão obedece! rigorosamêntê às condl-Çõês
êxprêssas neste instnmênto, proposta apresentada, Convlte n" 00003/2013 ê instruÇões do
Contratante, docurnentos esses que ficâm fâzêndô partes intêg,rantês do presentê contrato,
independênte de transcrição.

cr,Áusrn a ÍERcErRÀ - Do varpR E rnEços:
O valo! total deste contrato, a bàsê do pr:êÇo p.opôsto, é de R$

doravante siluplesmênt
contlato. o qual se re

CI,ÀUSI.rI,À SETII{À - DOS PRÀZOS:
O prazo máxrmo para â exêcLrcáo
adÍLr-te pro!logaÇâo nos casos
conslderâdo a part].r da emissão

Entrega: 5 (cinco) dias
o prazo de v1qêncra do presente
de 2013, considêrado da data dê

.. ., CPE n" . ., .. . . . ., Carteira de Identidade B" .., .,
decidiram as partês contratantês assinar o presentê
ulas ê condiçõês seguintes:

crÁIrsuÀ et ARrÀ - Do REÀirusrÀMEFTD:
Os preÇos contratados são fixos pêIo periodo dê um âno, êxceto para os casos previstos
65, SS So e 6", da ],e1 8.666193.
ocolrêndo o dêsêqui11blio êconôm-lco- financêj. ro do contrato/ poderá ser resta.bêlecida a
que as partes pactuaràm inicialmênte, nos termos do Àrt, 65, Inciso II, À-linêa d,
8.666/93, mediante comprovaÇão documênta1 e rêquêrimênto exprêsso do Côntlatâdo,

xelaÇão
da Lei

cr,Àrsurà, Ourx'TÀ - DA DorÀçiÀo:
As despesas côüerão por coIrta da seguinte dotaÇão, constante do orÇaaento vigentê:
Recursos P!óprios da Cámara l,tunicipal de Mamanquapê: 01-01 01.031.0001.2001 3390.30.00

CIÁU$'IÀ STTXÀ - DO PÀEAXEII'IO:
O pagamento serâ efetuado na fesouraria do Contratante, mediante processo regular, da sêg-uinte
manêira: Àté trinta dias àpós a entrega totâ1 dos plodutos solrcltados-

do objêto ora contratado, conformê suas caractelisticas, e que
previstos pela Lei 8.665/93, está abaixo indicado ê será
do 9edido de con4)ra:

côntrato será determinado: até o final- do exêrcíciô fananceiro
suâ âssinatu.ra.

crÁusura orrà\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do cor$rRÀTÀNrE:
â - Efêtuar o pagamento relativo ao fo.rnecimento ou p.rêstaÇào dos serviÇos efetivamente
rea.Iizados, de acordo com as respectivas cláusu.las do presente contrãtoi
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b - Proporcionar ao Contratado todos os neios necêssários para o fiê1prestaÇâo dos serviÇos contratados;
c - Notifica! ô Contratado sobre qualquêr ilrêgu.Iaridade encootrada quarrto
p-rodutos ou serviÇos, exercendo a mais anpla ê completa fiscalizaçâã, o
Contratado de suas respônsa.bilidades contrâtuals e 1êgais.

cláusulÀ NcrB. - DÀlt oBaIcÀçõEs Do @NIBÀtrÀDo:
a - Executar devidamente o fornêcimento ôu sêrviÇos dêscritos na Cfáusula c

fo

a
que

o_rresp edopresentê contrato, dentro dos melhores parâmetros de gualidade estabêlecidos para o ramo dêatlvidade relacionada ao objeto contratual, com obsêlvância aos prazos esti pul ados,'
b

TESTEI,ÍUN}lÃ-s

Mananguape - PB, .

PEIO CONTRÀTÀNTE

Responsabili zâr-se po_r todos os ônus e obriqaÇões concêrnêntes à legislaÇão fiscal. civil,

e gualificaçào exiqidas no rêspectivo procêssô ll-citàtório,

tributárta e trabalhista, bêm como por todas as dêspesas e comprollli-sso s assrnnidos, a quâlquer
titulo, perante seus fornecêdôres ou têrceiros êm aazào da exêcucão do objeto contratado,.c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pêIo Contratante/ quatdo da exêcucáo docont.rato/ que o representê integlalnente êm todos os sêus atos;
d - Pen[itir e facilitar a flsca].ização do Contratante devêndo prestar os -informes e
esclareci-mentos solicitados,
ê - Será responsável pelos danos causados diretamentê ao Contlatante
decorrêntes dê sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo
responsàb1lidade a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgãô intêrêssado;

ôu
ou

a têrceiros,
reduzindo es sa

f - Não cêde!. tráDsferir ôu sub-côntratàr, no todo ou em partê, o objeto dêstê iD.strumêntô.
sem o corüecimento e a devida autorização exprêssa dô Contratânte;

as obrigaÇõês assu,nidas,
todas as condiÇõês de habilitaÇáo
9 - Manter, durante a vigência do côntlato/ êm coÍlpatibilidâde com

aprêsêntando ao Contlatantê os documeDtos nêcessários, sêEpre que sollcitado.

cEÁusurÀ DÍiclto{ - DÀ ÀIIRÀçÃo E REscrsÃo Do conrnÀTo:
Este contrato podêrá ser altêrado, unilateralmentê pela Contratânte ou por acoldo entrê as
partes, nos casos prewistos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno dileito, conforme o
disposto nôs Artigos "77, '78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contlatado fica obr.igado a âceitar nas mesmâs condições contratuais, os acréscimos ou
supresgóes que se fizerem necegsários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valo! inicj-al
atualizado do contrato, e, Ilo caso de rêfôrna de equtpãmênto, até o limite de 5Ot (cinquenta
por cênEo) pa.ra seus âcréscimos.

cuÚsun D*rcrtc, Ea.nGrRÀ - DÀs pENÀrÍ)ÀDEs:
A recusa injusta em dêixar de cumprir as obriqações assumidas ê preceitos lêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfesa, às sêgn-rintes penalidadês p.evistas nos Arts- 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora dê O,5t (zero virgula cirrco po! cênto)
ap]icada sobre o valor do contrato por dia de at.rasô na entreqa, no inicio ou na execuÇâo do
objeto ora contratado,' c - multa de 10* (dez por cento) sobrê o valor contratadô pela
anexecução total ou parcial do contrato,' d - suspensâo temporária dê participâr em licitaÇào e
impedimento de contratar com a AdninistraÇão, por prazo dê até 02 (dois) .mos; ê - decLaraÇão
de inidoneidade pala lj.citar ou contratar com a Adnlinistração Pública eqquanto perdurareBl ôs
motivos deterÍLinantes da plrniÇào ou até quê sela promovida suà reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pênalidade; f - simultaneamênte, gualquer das penalidadês cabívêis
fundamentadas na Lei 8 - 666193.

CÍ.IíUSuIÀ, DÉENG, §E@IDÀ . DO tr§RO:
Para dilimir as quêstôes decolrentes dêstê cont.rato, as partes elegêm o Foro da Comarca de
Mô-DÀng'uape, Estado da Paralba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o plesênte côntratô êm 02(duâs) viag, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

de de 2013.

EMERSON FERREIRÀ VIÀNÀ DÀ SIIVA
Presidente da Câmala
039.842.474-45
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EsrÀDo DA pÀxÀÍBÀ
cÂ na uuqrcrp.er. DE I,ÍAI,,ANGUÀpE

ÀssEssoBr,À JrrRÍDrcÀ

OligeD: COIIyITE N." 00003/2013
cotfi ssÃo PERI,G.NENTE DE LrcrTÀÇÀo

Àssulrto: Àgui s içâo parcelada de materiais de expediente e de
informática diversos, desti[ados as atividades da
Câ&ara Munici"paf de Mamanguape

Àtlexo: Instr-umento Convocatório correspondente e sêus elêBêrtos,
inclusive a minuta do rêspectivo contrato.

PÀRECER

Ànalisada a matéria, nos têmos da Lei Fêdêlal n" 8.666/93 e suas altêlações, e considerando
teo! dos docutrentos e infomações apresentados, esta Assessoria Juridica considera regul,ar
rêspectivo j-nstrtxnento convocatório ê sêus ê-1emêntos constitutivos refêrêntê ao processo
tela, os quais estào e& consonânciâ com a legrslaÇào pertinente.

o
o

êm

Mamanguape P 23 de Janeilo de 2013.

As SSOr
-PB

ÀIIDRÀDE ITETO
Jurídico
14 . 031
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DECLARAÇÃO

$p,-::i:'-.-,ii(itl*#
'H+'iH.

ESTÀ.DO DA PÀRAIBÀ
cÂr,ÍARA Mt NrcrpÀr DE lflIrÀNêuÀpE

colÍr ssÀo pEB}ÍÀNElrrr DE LrcrrÀçÁo

coN\,ltrE N" 00003/2013

DEcr,ÃRAÇÃo - puBLrcrDÀDE

Declaro para os devidos fins de direito, que umâ cópia do instlumento cônvocatório e seus
efementos constitutivos, corrêspondente ao prôcesso licitâtório Convite no 00003/2013, foi
devidanênte afixâdà no Quadro dê Dj-vu.Lgeçáo destê ó.!gáo, nesta dãta, em observância ão
disposto no Art. 22, §3", da Lêi Federal no A.666/93 e suas al-teraÇôês posteriorês.

MaEranguapê - PB. 23 dê Janei_ro dê 2013-

oÀo RoD GUES DA I LVA
Presidentê dâ Comi s são
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ES!À.DO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂlBRÀ MuNrcrpÀr, DE lrÀl,tANcuÀr,E

coEssÀo PERI,TANE}ITE DE LrcrrÀçÀo

coNvIlE lro 00003/2013

DECrÀxÀcÂo - pt BtrcrDÀDE

DECLÀRÀÇÃO

Declalo pala os devidos fins dê direito, quê uma cópia do instrumento convôcatório e seus
ê1êmentos constitutivos. corrêspondente ao processo licj.tatório conyite n. OOOO3/2013,
dêvj-damente afixada no Qu,àdro dê Diwurgaçáo deste órgão, Resta data, em observância
disposto nô AÍt. 22, S3", da Lêi Fede.ral n" B_666/93 ê suas altêraÇões postêriores.

ManangR-rape - PB, 23 de Janeiro de 2013

CÍ,EONISON CASS IÀNO
Di rêtor

DA S]LVA
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁlrARÀ MUNrcrPÀr DE lal.ÀNeuÀPE

co!fi ssÀo pERlaNElrrE DE LrcrrÀçÀo

colrvrrE No 00003/2013

COMPROVANTE DE ENTR.ÉGA

INTERESSÀDo: Cl-eonice Rufino Barbosa

CNPJ: 07.512.30'1 /0OO7-1O

BNDEREÇO: Rua XV de Novelúro, 40

BÀIRRO: Cêntro

CIDADE: Guarabira

ESTADo: PB

DECIÀRÀÇÃO:

o rr{.rgREssÀro ÀcÍla, olrÀLrrrcA.Do DEcr,ÀRA }avER REcEBTDo o RxspEcrrvo rNSÍRt }'ÍEN?o cotttzocatónro r
ToDos os ELEMENToS NBcEssÁRros À pÀRTrcrpÀÇÀo NEsrÀ lrcrrÀÇÃo, BEM col,lo rol,lADo coNlIEcrMENTo
DÀs CoNDIÇÕES B EX]GÊNCIÀs DÀ HESI{À.

RECEBIDO üat 23/ 01/2013

Urr,:,^-
ASSlNATURÀ

-cN
PJ: ü?,512.30710001'

-1
1C

Cleonice RuÍinc Barbosa ' ME

Av. Dom Pedro ll' 400

Gentro' Guarabira'Paraiba

GtP:58.2â0'000 -1l"-

. CPL.
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ESTÀDO DÀ PÀPÀÍBÀ
CiilARÀ !ít NICIPÀI DE I{AI,BNGUÀ?E

COMI SSÁO PERIANEMTE DE LICITÀçÀO

coNvrlE lro 00003,/2 013

COM?RO\ANTE DE ENTREGA

ÍNÍÉRESSADo: Grupo Paiva Ltda

CNPJ: 09. 320.593 / OOOI-48

ENDEREÇO: PraÇa Lima e líoula, 70

BÀIRRO: CENTTO

Cf.DÀDE: Guâra.bi"ra

ESTÀDO: PB

DECIÀRÀÇÃO:

o ÍNTEREssÀ.Do Àcrta OuÀLrErcÀDo DEcrÀRÀ tÍÀvER RECEBTDo o REspEcÍrvo TNSTRUIíEMIo coNvocÀ?óRro E

ToDoS os ELEMENToS NECESSÁRIOS A pARTIc I PÀÇÀO NESTÀ LICITAçÃO, BEI{ COMo TO}{ÀDo CoN}IECMENTO

DÀS CONDIÇÔES E EXIGÊNCIÀS DÀ MESI8..

RBCEBIDo EY,t 23 / Ol /2013
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coN\rÍIE No 00003/2013

COMPRO\.AIIrIE DE EIÍIREGA

INIERISSÀDo: Papelaria Dinâmica Ltda

1NPJ | 14 .506.625 / OOOT-34

BNDEREÇO: Rua presidentê Getúlio varqas,

BAIRRo: Centlo

CIDÀDE: Mamangnlapê

ESÍADO: PB

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÀ}{ARÀ I.{I'NICIPÀI DE }'ÀI'ÀNGUÀPE

cold ssÀo PERIG.NENTE DE LrcrrÀçÀo

165

DECIÀBÂÇÃo:

o rlfrEREssÀDo Àcrla errÀtrrÍcÀDo DEcr,ÀRÀ lIÀvER REcEBTDo o REspECTrvo rNsrRt lrnuro coNvocÀTóRro E

ToDos os EÍ,EMElrros NBcEssÁRros A pÀRTrcrpAÇÃo lÍEsrA trcrrAÇÃo, BEIrí coMo rola.Do coNllECrMENTo

DÀ.S CONDIçÕES E EXIGÊNCIÀS DÀ I'íEST'ff.

RECEBIDo EM. 23/ Ol/2073
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'(pntttit. tuderal

)omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

:onúibulnt€,

]onÍra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, Se hou\êr qualquer divergência, proüdencie junto à

iia . tr" atualizaçáo cadastral'

32._oÍno
c.

,ffif
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JUR|DICA

COMPROVANÍEDEINSCRIçÃOEDESITUAçÃOIâ]â;i'M,'-^
CADASTRAL

[ffiflEEffi-t.o*HEosA'ruE
Ílrulo oo EsÍaaarcluElrro (NoME oE FÀNTASIA)

LAPIS E PAPE

if.ÀT"'.'.'iãffi :ill$f':ff ã:fiil""it"pâpêrsrra

côotco E oEscRçto oÁs aÍ$.,{)a)s Eo"ôt'EÁs sEcuNDÀRÁs

Náo lnfoÍmada

.ôôIG'I E DESCRGÀO OA NAÍURÉZÂ JURIOICÀ

iiáã- e,rptÉmo (tüvlunL)

LOGRÂDOURO

Av míÚ PBRO ll

NúMERo DE lNscRçÃo

07.512,307'0001-10
MAÍÊZ

cÊP

58.200-000

SIÍUAÇÀO CÁDASÍRÂL

AÍIVA

I.,!OTIVO OE SÍUAÇÀO CÀDASÍRAL

SIÍUAÇÃO ESP€CIAL

NÚMERO

/í00

MUNrciPro

GIIARABIRA
PB

oAÍA OA SrIUAÇÀO CADASÍRÂL

28r0712005

DATA DA SÍU AÇÃO ÉSPÉCIÂL

COMPLEMENTO

BÀRRODISÍRNO

CEl.íÍRO

Página: 1/1

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 09/01/2013

I

Aprorado pela lnstrução Noímati\a RFB n" 1'183' de19 de agosto de 2011

Emitido no dia 09,0í'2013 às 08:42:29 (data e hora de Brasllia)'
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria -Geral da Faze nda Nacional

SecretaÍia da Receita FêdeÍal do Brasil

DE DÉBITOS RÉLATIVOS AOS TRIBUT

NJUNTA N

OS FEDÉRA
EGATIVA

ISEÀD IVIDA ATIVA DA UNIÃOcERTIDÃO CO

Nome: CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME

CNPJ: 07.512.30710001-10
uer dlvidas de

Ressalvado
resPonsabilid

o direito de
ade do suieito P

a Fazenda Nacio
assivo acima

nal cobra
identiÍicado qu

r e inscrever quaisq
e vierem a serapuradas, é certiÍicâdo que

áo constam Pendências em seu nome, rêlativa s a tÍibutos admrnistrados Pela Secretarl a da Receita

ederal do Brasir(RFB) e a inscriçóes em Dlvid a Ativa da U niáo iunto à Procuradoria'Gera lda
n

F
Fazenda Nacion al (PGFN)

filiais, ÍeÍeÍe-se

Esta certidâo' emitida em nome da matriz e válida Para todas as suas

exclusivamente à situação do sujeito pass ivo no àmbito da RFB e da
por lei' a tercel

PGFN, náo abÍa
ros, inclusive

ngendo as
as inscrita sem

contribuiçõ es prev
lnstitu

idenciári
to Nacion

aseasco
al do

ntribu
Seguro Socia

içóes devidas'
r(lNss ), obieto de certidáo especÍfica

Divida Ativa do

A aceitação d

endereços <h
esta certid
ttp://www receita

áo está condicionad
.fazenda,gov

a à verificação
br> ou <httP://www

de sua autenticidade na lnteínet' nos

pgfn.fazenda.gov.br>

didão emitida com base na PortaÍia Conl unta PGFN/RFB 6e l, fls 02/05/2007

Emitida às 11:32 ,SO do di" 2Ol 1212012 <hota edata de Brasilia>

013VáIid
Códilo de controle

a alé 2410612
da certidáo: 6BG3'GA1 9'2629'8A53

Certidão emitida gratuitamente'

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECNETNNIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

q
flvENANt
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cóotco: c8CD.52A7.8534'2Eog

Nome EmPresarial:

CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME

Endereço:
DOM PEDRO II

Bairro: MunicíPio:

CENTRO GUARABIRA

lnscÍ. Esladual: Situaçâo Cadastral;

í6.í/r5.e3e-o ATIVO

CERTIDAO

Númêro
400

CNPJ/CPF:
07.5í 2.307/0001'10

Emitida no dia 10112t2012 às 11:24"46

ÇomPlemento

CEP:
58200-000

certifico, observadas as disposiçóes q1J:,flii1iX?""i'ds,r1llfi":r1""3,?:f 
':t"'Tti:

ã.;ãiTX,"* i*l:l':" g:5" :'i ?t; li :," E".lXfJJ i : J;il'.il ; â;- ; d é b i t o s Í i s c â i s

l'0.*iiiãiâti'rãs e inscritos em Dívida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedébito.scuiaexigibilidadeesteiaSUspenSa,nem
exctui o direito de. F,'#i;"Põiiãà-Éstaouar' ' üâlq;;;i;;po' cooiar valores a ela

;ffi;;""h,;; ;;i J ãs- pe t o re f e ri d o co n tri b u i n te'

Esta certidão e válida por 60 (sesse-nl|^9it" a partir da data de- sua emissão'

devendo ser confirmada " 
Iuããít"nticidàde atraves oã-serlio úaridar cerTidão de Débito na

pãgin" *.r"ceita.Pb'gov'br'

fuot?

0
-)

Certidão de Débito êmitida via'lntranet"
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE GUARABIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÁO

E FINANçAS

NOME

PARA FTNS DI\ERSOS

OBSERVAÇ Ão

RESSALVADO' o direito à Fezenda Municipa I de cobrar os debitos que por ventuÍa venhem a ser apurados, de

respo nsabilidade do(s) ebaixo referido(s) ou que onerem o(s) imóvel(is) âbâixo CÉRTIFICO que o(s) mencionado(s)

quite(s) com esta Prefeitura até a PÍesente data

1

t

I

VAUDC| ATE frG ilAS

o

693 6
ãru

TOS

-)>
CERIIDÃO NEGATIVA DE

MUNICIPAIS

PROToCOLO: PGBÀ201

ASBARBOo1.Iu EIRCI El,C EON

CNPJ

07. s12.30?/0001- IO

400

CENTRO - GUAI{ôIBIBÀ - PB
AV, DOM PEDRO ,

AÍIVIDAOE AITÂRP EAPS ED60IÀRTEDASI TVAREJI oRouÉC

ÃDRTCEAEo FEREEEU SEDADN LF

no(s) item(ns) abaixo está(ão)

CONFORME OFIGINAL

INFORMAÇ

'1À

rJ
iüÉiiÜRrl l{

GUARÀBIRÀ - PB' 0l de Dezerüiro de 2012

à

DIRIGENTE:

' -. , I
'--- /' I

I

I

I I
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MTNISTÉRIO OA FAZENDA
§""ãüti" Jtn"ceita Fedêral do Brasil

SEHBiB§ER?ili''0"sÀscoNrRrBUrÇôESPREVToENCTARTASE
ÀS DE TERCEIROS

No 000482012-',13001 307

l]"á", cGorlrCE RUFINo BARBoSA - ME

CNPJ: 07 512.307/0001-1 0

de ianeiro de 2010'

Emilida em 1311212012'

Válida até 11/06/2013'

certidão emitida gratuitamente

Ateoçáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Ressalvedo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrev-er'quaisquer

â;"i,il"ffi;;àáriria"o"ro'q"'f,n"'ff :':;fJ[',..'ElT§'"H.oJ;.",
;fi"J,ái"J-"'fffrüú1:!"."i'ffi Íá,slril;'r*g:ffi ül'
Fêdêral do Brasil (RFB) e a lnsc

Estacertidáo,emitidaemnomedamatrizeválidap"l1t{'j,llt"t
filiais. referê-se exclusivamênte iJàni'ú'iç0"" previdenciáÍies e às

ru;*rfr .çP,"5'3uçf'mg;+1,,*p-g;,;i*rm'

E:i?;:['ii"r: ffilll*1ffii:['ifoo:?i."''""' 
no art 47 da Lei n.

.",§ffi nxffi 5s"xff :il:n"Jl,;lJ:"H1il"'"1"Jliiil!",,"
"nciedãde 

limitada e cisáo Parl

:Hf,"5: ífi lTf,f,.'üifiiiil'iãfl ".;T3l"JT8Í,fl1't1,Lf '3,,,. 0,"
art 931 da Lei n" 10'406, de 1t

ã:;;,üü;,j t"ãedade empresária ou simples

A aceitaçào desla 
"9lt't1"-::.t?;,"*1,':i:ffi :i: Li:liff "^51Ío3,1lx "'

cmitida é à verificação de sua

I'r'iip,i*** r"""ita'fazenda' gov br>'

Certidão emitida com bâse na Portaria Coniunta PGFNIRFB n" 0'1' de 20

.y

@
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrlção: 07512307/ooo 1- 1o

ü1ão'Soii"f, cLEoNIcE RURNo BARBoSA

l:Xl",i."Jo""'fi[ir:ii'f:vE,BRo 40 / cENrRo / GUARABIRA / PB /

A Caixa EconônÍca Federal' no uso da atribuição que lhe confere o

Arr. 7. da Lei 8.036, a" ii'à-" '*i"1ã 
199ó' certirica que' nesta

data, a eÍrpresa acim iaentiiúda encontra-se em situação regular

i3#; ; íun-.iã J" cu'"nti" ào ienpo de serviço - FGrs'

o oresente Certificado não servirá de grova' contra cobrança de

nuaisouer débitos r."r"t"nt"! t tátttiúiçá"i e/ou encargos devidos'

il:;#;i;ã;s obrisações com o FGIS'

Validade: O5/01/2013 a O3|O2/2OL3

certiÍicação Número: 2013010512551758189604

Infornração obtida em OslOLlzOt3' às 12:55:17'

A utillzaÇão deste Celtificado para o' 
'fin't '?re:i^stos 

em Lei está

condicionada à ve'ricaçáã"i"'-à-uténtitioade no site da caixa:

wwwcaixa.gov'br
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: CLEONICE RUFINO BARBOSA - lrE (MATRIZ E FIL'IAIS)

cNP.l: 07. s12.30?/0001-10
Certídão n': 1316833 5 /2012

"rp"áior"' 
Lo/L2/20L2' à8 o8:35:06

Validade: 01 /06/20t3 - ião (tt"to e oiEenta) dias' conEados da data

de sua exPedição '

certsifica-se que cÍ.,Eot{rcE RLFTBo BÀRBosÀ - üE (}lÀ?Brz E Frr'rÀrs) '

inscrito(a) no cNP.i ;;; ; n' o?'512'307/0001-10' NÃo coNsrÀ do Banco

lr".io"rf de Devedorês Trabalhistsas '

certidão emitida t;1; no aÍt ' 642-A <la Consolidação das Leis do

Trabalho, ..t"""t"ttdã-p"r" o"i "" !?:!!'' dê 7 de julho de 201L' e

na ResoluÇão aaminillrã;;;" rt' 747o/2ot' do "ib'-rr'al 
superior do

,r"i"tn", de 24 de agosEo de 2011'

os dados constsantês 
'U""'* t certidão são de responsabilidade dos

Tribunais ao tr"nlrriJ-I-estao aiualizados até 2 (dois) dias

.nt"tior"" à data da sua exPedição '

No caso de pessoa :"ia;-tt' a certidão atesta a empresa em relaÇão

a todos os sêus ""tti"iãiii"ntos' 
agências ou filiais'

A aceitação aesta JJ;tiãao "o"aiciona-se 
à verificação de sua

autentsicidade no n'o"'-àT-ão Tribunal superior do Trabalho na

;;;;;;";- (hetp: //www'tssE' jus'br) '

Certidão emitsida gratuitamenEe '

;y"#s"Àrt5l§§Ba" p",.aores rrabathisras constsam os dados

necessários à identificação das pess'oas naturais e jurídicas

inadimplent"" n"tt"JJT-"J" do Trabalho quanto às obrisações

estabelecidt" "* ""'L""'it "o"d"""tsória .transitada 
em julgado ou em

acordos judiciais 
'tlã1"'nl"t""' incrusive no concernenLe aos

r e c o I h i me nE o s n " ; i ã:;;;?11 ::,^-:, "::::';' ;i ; "1 """1""1i5;."1;f*i:m "J" "":ffi ::'T?:ã"1";"Ti;;"ã' i "l " 
I e' i o Púb 1 i co do

;;";;i;;-;" comissão de conciliação Prévia'
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DECI-.ARÀÇÔES

REP. : CONVITE N" 00003/2013
CÂMARA MUN]CIPAI DE }.,ÍAMANGUAP E

1.0 - DECLARÀÇÃO de cuq)rimênto do disposto no A.rt. ?Ô, Inciso XXXIÍI, da CF - Art- 27, lnciso
V, da tei 8.666/ 93 -

o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e etrt acatânênto ao disposto no Àrt. 7" inciso
XXXIII da Constituiçâo Eêdê!al, Lei 9.854, de 27 dê outtüro de 1999, declara não possuir en
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
peligoso e nem menoles de dezesseis anos, em qualquer trabalho,' podêndo exj.stir a parti! de
quatorze anos na condição de âprêndiz, na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLABAÇÀO de superveniência de fato inPeditivo no que diz respej'to a participâÇâo na
licitaÇáô -

conforme exigêncià contida nà Lêí 8.666/93, Art. 32, 52", o proponente acima qualifi.cado,
declara náo hâver, até a presente data, fato inpeditivo no que dj'z respeito à

hâbi li táÇãô/perticipação na presente f.icitaÇão, não sê êncortrendo em concordete ou êstado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocor!ências postelioreg- Ressalta,
alnda, não estar sofrendo penalidade de declaração dê idoneidade no âmbito da ad4inistraÇão
Fedelal, Estadual, Municipat ou do Distrito Federal, arcando civil e criminafmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECIÀxÀÇÃo de submetêr*sê a todas âs cláusulas e condiÇóes do correspondente instrumênto
cônvocatóriô -

O proponêntê acinã gualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instnmento convocatólj.o e submeter-se as condiÇões nele estipuladas.

Guarabira - PB, 31 de Janêiro de 2013.

PROPONENTE: CIêoEicê Ruf i.Do BaTbosà
CNPJ 07.512 . 307/ooo1-10

&[c...,..^o " 
Jt r.\'....- Í6rrr.4r:,1

cl'coni ce Rúfino Bârbosà
07.512 .30?/0001-10

tupl, 07,514.1ü7looo1'1c'

Cleonice Rutino Barbosa ' ME

Av.Oom Pedro ll' 400

Gentro' Guarabira'Paraiba

CÉP: 58'2â0'000 
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Comprovante de lnscrição e de Siruaçào Cadastr.al - hlprcssiir I)rLr,c l

§Re<eitareaenl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

. CPL'

o
o

o

NE

c
(4) oFL

09.320.593i 0001,48
IJ]AÍRLZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇAO E DE SITUA
CADASTRAL

1i 2CC8

GRUPO PAIVA LTDA - MÉ

Í]T!ILÇ )O ESÍABêLECIJíENÍO lNOIúÊ OE FANTÀS Â

ECS COPIPUÍADORÉS

47.61-0-03 - Conrêrcio va re ista de

aFrac E rsaúiaic oÁs aÍlvroÀDEs EcoNôr.t:cas sEcuH!^Rr',s
47.51.2.01 - ComéÍcio varejista especia:izado dc equipamentos e suprimenlos de in,ormálica
47.53-9-00 - Coméício varejista especializado de eletrodomésticos e equipanrentos dc audio e video
47.54-7.01 - Comércio varejlsta de môveis
47.89-0.07 - Coméício vaÍêjista de equipamenlos para escritôÍio
47 57-1.00 . Comércio vare,istâ espociãlizado de pcç3s e acessorios

I donréstico, cxceto iníormática e comunicâçeo
I 47.44"0.99 - Comércio vaÍejista de nràteriais do cortslrL,çào ern geral

paía aparelhos elctrocletrÔnicos para uso

206.2,SOC]EDAOE EI!1PRÉSARIA LIMIÍADA

PC LI[,{A E IIIOURA 70 TERREO

C E NTRO!0 GUARABlRA

S ru^i,iO CÀlÁsT'i,ÀL
2:ltU /tC ij il

Aprovado pela lnstrLrção Normativa RFB no 1 183, dê 19 de agosto oe 2011

mitido no dia 1810112913 ás 10:35:48 (dala e hora de Brasilial
Vollar

OCopyright Receita Federcl do Br3srl - 18'C1i2C13

Páolna 1/1

&
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a
lE,l l0l.lh tt p:/,'\\1\'\\'.l eceita. fazcnda.gov, brlprepat'u rl trpLussao,'i rtt printcl)ag.in r.lis 1.t
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MINISÍÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVlDA ATIVA DÂ UNIÃO

Nome: GRUPO PAIVA LTDA - ME
CNPJ: 09.320.593/0001 -48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionâl cobrar e inscrever quaisquÉr dividas aje responsabilidade
do sujerto passivo acima ldentificado que vieÍem a ser apuradas. é certiÍicado que:

1. constam dêbilos relaiivos a tribuios administÍados pe,a Secretaria Câ Receila FeCêrat do Brasil
(RFB) com a exjgibilidade suspensa, nos termos do aÍt 15. de tei n: 5.172 de 25 cte ouiubro
de 1966 - Código Tributário Nacionâl (CTN)i e

2 não constam inscriçÕes êm Divida Aliva da União na Procuradoria-Geral da Fãzend3 Nacional
(PGFN),

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tern os nresmos eíeitos iê certidâo
negativa.

Esta certidáo. emitida em nome da matriz e válida paía todas as suas Íiliais Íeiêre-se exciusl\,amentê
à situação do su.jeito pêssivo no ânrbito da RFB e da PGFl.l não abrangendo âs contribuiçôes
preüdenciárias e as contribuiçóes devidas, por iei, a terceiros i:rcl!r:i\.,e as iirscfiles em Divdâ Aiiva
do lnstiluto Nacionel do Seguro Sôcial {INSS), objeto de Çertldáo espeÇiÍrca.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificeção dê sle aulentlcrCêCe I]a lrúernet nos

endereços <http://www. receita.fazenda.gov.br> ou <http:i/v/w\y pgÍn Íazenda.goubr>

CeÍtidão emitida com base na PortsÍia Conjunia PGFI..yRFA rf :. ie AlA1t2CC7
Emitida às 04:30:33 do dia 3111212012 <hora ê dala de Brasilia>
vátida êté 29to6t2013.
Código de controle da certidão: DC68.DFsC.E6F1.D'l É1

Cêrticjáo emitida gratuitamenie

Atençêc: qualquer Íasura ou emenda invaliiare este docum:nlo
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PREFETTURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRÁCÁO
E FINANÇAS

:C; COMPUTÀDORES GRUPO PA.]VÀ LTDÃ.

NOM§:

CNPJ:

ENDaREÇO:

0 9. 120. s 93 /0001-4I

PRAEÀ LIidA Ê MOURÀ, 70
CENIRO-GUARSBIRÀ-PB

AIIVIi}ADE:
:E IÇOS E Vgt"rlÀ_s

DIRIG NTE

DADE A OUÉ SÊ REFERE A CERT'DÁOFIN

PALA 
'INS 

DE LiCITÀÇÃo

VAÇÃOOBSER

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRI
MUNIC!PAIS

9ROTOCOI.O: pCBÀ2013/

Tos

6
c

o
o

FT

}I\ANE,!

(_

o

L o

RE SAIVADO, o di.eito à Fazendâ Municipal dê cobrar os débitos que por ventura vênham a ser apurados. de
res po âbilidade do(s) abãixo reÍerido{s) ou que onerem o(s) imóvel(is) aba:xo CERTIFICO que o(s) mencionado(s)

n

no(s) iiêm(ns) abaixo está(ào) quite(s) com êsla Prefeltura até a presenle data

IN FO MAÇ S

CONFOBME ORIG|NAt

c

0 i

I u roír
o reloa

e Souzo

GUÀRÀBIRÃ - PB, 1

lreleituro M.
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MINiSTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receila Fedcral do Brasil

CERTIOÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVO§ ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Ê

ÀS DE TERCEIROS

No tr004720'l 2-1 3001 593
Nor,re GRUPO PAIVA LTDA
cNPJ 09.320.593/0001-48

Regsalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever.
quajsquer dividas de responsãbitidade do sujêito passivo acima
identiíicado que vieíem a ser apuradas, é ceriiÍicado que náo constarrr
per,Cências êm seu nome relativas â contÍibuições administradas pela

Secretaria da Receita Federal do BÍasil (RFB) e a inscriçôês em Dividâ
Ati\á da Uniâo (DAU).

Esta certidào, emitida em norne da matÍiz e vãllda Para todas as suas
iilials. reíere-se exclusivamente às contribuiÇõês previdenciáíias e às

coriribuiçôes devidas. por lei, a terceiros, inclusi'/e às inscíitas em OArl

nâc] abrangendo os demais tributos adn'linistrados peia RFB e as deniaL3

rnsdírçÕes em DAU, admtnistradas pela Prccriredoria'GeÍal da Fazenale

Naaional (PGFN). obieto de Certidão Conjunta PGFt\URFB

Esli certidáo é vâlida pêra as finalidades preústas no art. 47 da Lei n"

8.2\2 de 24 de iulho de '199'1, exceto para:

- a,ierilaçáo dê obra de construçáo civil no Registro de lrnóveis:

- redução de câpital social, transferência de Çonirole dê col.as o"'

soqiedade limitada e cisáo parcial ou transiorn'raçáo de entjdade ou ce

sociedade socieciade empÍesária simples'
- Faixa d€ fiÍma individual ou de empresário, conforme definido pelc

artl931 da Lei no 10.406, de '10 de Janerro ce 2002 - códtgo ctvil

exinção de entrdade ou sociêdade empresária ou simples'

A dceilaçào desta certidão está condicionada à íinâlidedê para a quel Ío!

"nlitio, 
é a veriÍicaÇáo de sua autenticidade na lnternet, no enderecc

<njtp:liwlwv receita.fazer-da.gov br>

i

c+tidào emitida com base na Poítaria coniunta PGFiüRFB n" 01' de 20

deljaneiro de 2010.
I

EÁitida em 25lo8i 2012.

Válida atê 21i 02/2013.

Cqrlidão emitida gratuitamente.

Allnção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
&-
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Ccrtificado rle Regularirlarlc tlo liG'fS - Cilí

Inscrição: 0932059:J/00C1-48

Razão Social: GRUPO PAiVA LTDA

Nome Fa ntasia:ECS COÍ.ltuTADORES

Endêrêço: PC LI l'lA f'10uR^ 46,/ CÉNIRO / G'JAR/\BIRÁ,/ Pâ / 55200-000

A Caixa Econômica Fecjeral, no uso da atribuiçôo clue lhe conierc o

Art. 7, Ca Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiirca quê, nesta
data, a empresa acima identificadê encontra-se em siluaçào regular
perante o Fundo de GaranIia do Íempo de Serviço ' FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova cor.rtra collrança dL'

! quaisquer débitos referentes a costribuições e/ou encargos devidos,
decorrêntes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/0L/2013 a ot/02/2073

certificagão Número: 20 1 30103 18330229 5992?l

informação obtida em 18/01/2013, às 09:19:2il

A utilização deste Certificado para os fins pr€vrstos em Lêi esta

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov. bÍ
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS'IRÀBALTIISTÀS

I'TÕnre: 3!-UpO PAIVÀ LTDA - 11, il.lÀTRIZ ! FlLiÀ"I3.
-:\íL: -r. )LU.3:r) /.1\lu--iC
CerEidão n" : 15849958/20i3

vairdadet L6iA'7 i2013 - 1êi (ceiLo Ê oiir..-.à) a:ãJ,
de sua exped j-Çãô.

cer:rif:ca-sa que GRUPO PÀM LIDÀ- - ME (i,1À'.I ÊIZ r iILÍÀ:S), -.-sc:-::-.;.,
:tc cNP.r scb c n' 0 9 . 3 2 0 . 5 9 3 ,/ 0 0 0 1 - { I , NÃo coNsT}. ic Barcc i.Iâ.icna} i:
Deveoo:es Trabalhistas.
Ce:ticlão emitfda com base ::o arL. 6=2-). tt '-tr1sc--:.;c-1L -:3s -e-:- .i.
Trabalhc, acr:escenEado pela I-ei r-- " 1:.44:. ie 7 de julno ie 2C--L, e

r:a ResoluÇão ÀdminisErati\.ra f i4ia/2a1- .ic TrrtLrrel S-.:ú=rr'-ri: d.
Trabalho, de 24 de agosto oe 2011.
os dados ccnstantes des:a :3:trdã: sã: a-r.: r€s!..-sa.:11-d:.ie .ios
TribLrnais dô Trabalho e estão atualrzaaos a[é 2 io.is, d-a..
a::ceriores à dàre da sua 'r-roe.i: cãr- .

i{o cas3 cie pessoa jurrÍci-ca, a Cej---ja: ::is : a. -:Í.:i:sa :: :e::cã'--
a ccdcs os seus ssEabelecir.entcs, a3ê::c:as :-L :il:a-:

---:- ^^-F- ^--:::.1:: :c:-.ii::':::. -!- .i ?:-: ii -a:- .rí s.r j.r d!E--açaL

auter'rtic:dacie no poriaL cio '!r:lbil::a. 3'rcer-:or' -r--r -'i:'La1rc' :la
rnterl]e: (http: / /'ttww tst jus br)
Ce::ricão emiuida gíaLuttaüe:lt€.

INFOR!ÍÀÇÃO TMPORTÀNrE
Do Banco NacLonal de Devedores Trabal-:1isEas cc:lster'r os dâdos
necessários à identificaÇão das pesscas naturais e iu::Ídicas
inadimplêntes perante a Just!ça do Trabalho quanEo às obrlgaÇÔes
estabelecidas em sencenÇa condenatóriê. El:ansltaaa em juigado cu ern

acordos judiciais Erabalhi-stas, incl-usive no concernenEe aos

recolhimenEos previdênc:'ários, a hcnorár:cs, a cusEes ' e

emolumenEos ou a recofhimentos deierninadÔs em lei; ou decorrentes
de execução de acordos frrmados per:arte o Mlnrstérro Públicc do

T'rãba1hô ou Comissão de Conc!liação P::évia '
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DECT.ARÀÇOES

REF. : CoIIVITE N" 00003/2013
CÂ}4ARÀ MI,N I C I PÀ.L DE I,TA}G,NGUAPE

PROPONENTE: Grl4)o Paiva Ltdà.
cNpJ 09 - 320.593/0001-48

- DECIÀRÀÇÃO dê cumpri.mento do dj.sposto no Art. 7", Incj-so nÕ(IÍI, da CE - Àrt. 27, Inciso
da ],ei 8.666193.

O proponente aciroa qualificado, sob pênas da tei e em acatamento ao disposto no À-rt. J" inciso
xxiIII da constituiÇão Federa1, Lei 9.854, de 2? de outubro de 1999, declara náo possuir em

sêu quadto de pêssoal, fr.ncionários menorês de dezôito anos em trabatho noturno, insahüre ou
perigoso e neltr menores de dezesseis anos, em qualguer trabalho; podendo êxistir a partir de

quatorze anos na condiÇão de ap!êndiz, na forma da leglsl-aÇão vigentê '

01

2.0 - DECIÂRÀÇÃO de superveniência de fâto impêditivo no que diz respeito a participação na

Iicitação.

conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Àrt. 32, §2o, o proponênte acimã qualificado,
declara nâo havê!, atê a presente data, fato iÍPeditivo no que diz respeito à

habif i taÇãolparticipaÇão na presênte ticitaçãô, não sê encontrando en concordatá ou estado
falimentar, lstando ciênte da obrigatoriedade de infor$Âr ocor!ências posteriores. Rêssalta,
ainda, nâo estar sofrendo penalidade de dêclalação de idoneidade no â.Dbíto da adainistraÇão
Federa1, Estadual. Municipal ou do Distrito federal, arcando civil e criminalnentê pela
presente afirmação.

3.0 - DECIÂRÀÇÃo de suhmeter-se a todas as cláusulae e condiçÕes do correspondente instrumento
convocatório.

o proponente acima gualificado declara ter conhecimento e aceita! todas as c1áusulas do

,usp."1ivo instl.snento convocatôrio e gglmete!-se as condições nele estipuladas -

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2013.

,^^rr1, á çÇ6Ç,-
Grupo Par.va ltda
0 9. 320 . 593 /0 001- 4I
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( ôrrrplo\'ílnte tle, Inscriçâo e tlc Situaçiro ('irchstral

Ílonlprovante de lnscrição e de Situaçào Cadastral

l'rig

se houver qual'lrreÍ diverilêrr' 'ia providerrcio JLrrrto à

Colrtribuinte,

(,orrfira os dados de ldêntificação da Pessoa Juridica e'

tll fl â sUa attrãlazação cadastral'

ffi
REPUBLIGA I.EDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 'IURiDICA

COMPROVANTE DE tNSCRIÇÀo
CADASTRAL

EDE sr r rJAÇÂo

I'
1/t 0/201í

62510001-34

rt: 48

f.

o
r)

q
o
o
o

(
o

. CPL.

PAPELARIA DINAMICA LTDA ME

I
I

rô Do Fs rrea rc Nr

tcA
Ôróur oe rnHreste)

PEI,ARIA DINAM

Ár Dr nt vrt)aoe rc
dê artig os de Papela riaô161-0'03 - Comércio vaÍeiista

, i.t,r«i I I ,ESCRI(;ÀO trÀs 
^l 

v DAn
taê
ted

aONôM1aaS

specializâ
e móveis

àãtài'iã[lo..u",cos e eqiripamêrrros de átrdio e videÔ
4, !3-9 00 - Comércio vareiis
47 54 7-01 - ComéÍcio varells
82 19-9-01 " FotocóPiâs
a7 89'0-05 - Comércio v
47 51-2-01 - Comércio v

arejista de Píodutos sanêafl tes domissanitários
entos e s rle rnÍormátira

aíeiista esPec ializado de equiPam

i oEscRlÇÀo trÀ NÂltl
RESARIA LIMITÂDA

I
I

206.,2. SOCIÉDADE EMP

II IRESIDE
165

MAMANGT'APf

^ 
NDAR PRIMEIIlO, SALA O2

NÍE GETUI-IO VARGAS

CENÍRO
i1" 1

s8.280-000

;iii,ai Ã;

' a r rÂÇÃo FSPE. a

1,,t... //!r i! .r' .- .-ii. l.-,'n'l^ 'r'7\1' l r r 
" 

l ) 
^ ô " " I 

' ' ' : 
' 
l ; 

' 
- ' ' / 

' ' ' ' ^ i i ""-:'

ll ^,^ lrrrr rÀc/iô. 
^r)^'iraÀl) t /10/201 I

_ll

Aprovado pela lnstruÇão Normativa RFB n" 1 005' de OB de feveÍelro rle 2010

l.nrirdo no dia 24t1012011às 12:43:10 (data e hora de Brasilia)

E"rü,1

ÂIlllBagratlecea"sttavisits.Parainl.ornraçõesstlllt.cpolíticatli.l.,livacitlittlt-l.rtsrr.eIitlttcatlttt
,,\ trralizc stra piigina
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Nome: PAPELARIA DINAMIGA LTDA - ME

CNPJ:'14.506.62510001 -34

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dividas de responsabilidade

dosujeitopassivoacimaidentificadoquevieremaSeraptlladas.éCertifica.]oquenáoConsta[]
pendências em Seu nome, relativas a t;ibutos administrados pela Secretatta da Recelta [:ederal do

brasil (RFB) e a inscriÇÕes em Divida Ativa da União junto à t'rr:rcuradorla (,eral da []azentla Nacional

(PGFN)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais reÍere-se exclusrvarneÍlte

à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN não abrangendo as contribrrrÇoes

previde;iárias e âs contribuiçÕes devidas, por lei, a têrceiros. rnclusive as inscritas e,, flivlda Allva

do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), obJeto de certidão espêcifrca

A aceitaÇâo desta certidão está condicionada à verificaÇáo de sua atlterrticldade na lnternet rx)s

endereÇos <http://www. rêceita fazenda.govbr> ou <http://www I)gfn'fazendir govbr>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n'' 3 de O?lo'rl?o07

Emitida às 11:05:28 do dia 11101t2013 <hora e data de Brasilta -

Válida ate 1010712013
Código de controle da certidão 051C.5ECE.7O2F'7 487

Certidão emitida qratuitamente

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documenlo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretãria da Receita Federal do BÍasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Dt DEBIIOS RELATIVOS AOS IRIBUTOS FLDEHAI ' I A DiVII)A AIIVA DA IINIAO

d
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CERTIDAO

CODIGO: D375.A281.3E6C.C639 Í nritida no dia 1510112013 às 10.36 21

N[rmero
165

CNPJ/CPF
14.506.625/0001-34

Conrplenrerlto
ANDAR PRIMEIRO SAI A 02

CEP
58280-000

CertiÍico,observadaSaScliSpoSiçõesdaleglltlaçãovrgt-'nteedea{]ordo(]()llloÍi
assentamentos existentes neste órgão,'que o contribuint,; supra irlerrtificado está enl sitrraÇão

REGULAR perante a Fazenda Publica Estaclual. com rêlação a débitos íiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedébitoscrrlaexigibilidadeestejaSUspensa,nell]
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquei tenrpo, cobrar valores a cl;r

porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir cl1 d{a d9- sua emissão'

devendo ser confirmada a sua airtenticidàde atraves 116 r;crviç<l Validar Certidãrt de [)éltrlo rt;t

página www. receita. Pb. gov. br.

'10

Certidão de Débito emitida via'lrlternet'

GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RI-CEITA SER

/!
Íi FL 5o

.cF

Nome Empresarial:
PAPELARIA DINAMICA LTDA ME

L ndereço.
PRESIDENTE GELUIO VARGAS

Bârrro À,4unici0io

CENÍRO MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: SituaÇáo Cadastral

16.192.282.',t ATIVO

)WY'-"-
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ESTADODAPÂRABA
PREFEM]RÂ MT]MCIPAL DE MAMÂNGUAPE

SECRETARA DE FINANçAS
DEPTN DE ARRECÂDAçÃO E TRIBUTOS

mruÀomcenvn
dorcou2l.m.m

verificando os cadastros de Tributos da secretaria de Finanças deste Municípitr

t'oi verificada a inexistência de débitos em nome da EMPRESA PAPELARIA

nfXÀpftC^l LTDA- ME. CNpJ. N" 14.506.625/0001-34, Localizacla na Av. (ietulio

Vargas, 165 Sala 2 -Centro - Mamanguape-pb. assim sendo exercendo o cargo de

f)iretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a mesma'

Mamanguape - PB, 2l Janeiro de 201l

CÍCERO.TOSÉ CLÉ(]Io DE SoI.IZA
Dirctor

Válida por 180 dias @e
coNFOBME $llGlNAt

--;r,"'DÉJ#"ú.-

I

i
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tlessalvado o dlreito de a Fazenda Nacional cobrar e lnsr:rever

quaisquer dividas de responsabilidade do sqeito passivo acttna

ràentificado que vierem a ser apuradas, ê ceÍtificado que náo constam

punJc*4. em seu nome relativas a contribuiÇões administradas pela

§ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇÕes em f)rvlda

Ativa da União (DAU).

fsta certidão, emitida em nome da matnz e válida para todas as s{las

Írlàrs, refere_se exclusivamente às contribúiÇÕes previdenciárras ,' as

contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros' inclusive às inscritas em l)AU

,á"'rii"'ú""d" os demais tributos administrados pela RFB e as derttais

in."nço""""* DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fãzonda

Nacional (PGFN), objeto de Certidão ConJunta PGFN/RFB

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no a{l 47 da I et no

8,212 de 24 de lulho de 1991 , exceto para:

averbaçáo de obÍa de construÇão crvrl no RegrstÍo de lmóvers
-r"Juçao 

de capital social, transferência de controle de cotas de

sociedade limitada e clsão parcial ou transformação de enttdade orr de

sociedade sociedade empresária simples,

- baixa de Íirma individual ou de empresário' conÍorme deÍinrdo pelo

,,iôs1 o, Lei nn 10406, de 10 dê Janêiro de 2oo2 - CÓdigo r)rvil

extinçao de entidade ou sociedade empresária ou simples'

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÔes pRevtoenqÁRlAÍl t-

AS DE TERCEIROS

l\P 000352012- 13001625
Nome PAPELARIA DINAMICA LTDA . I\í E

CNPJ 14 506.625/000',1-34

A aceitaÇão dêsta certidão está condicionada à finalldade para a qrÊl foi

emiiiOa à à verificaçáo de sua autênticidade na lnternet' no endeteço

.http //www receita fazenda govbr"

Certidão emitida conl base na Portaria Conlunta PGFN/RFB n" 0l rle 20

cle janeiro de 20'10

Emitida em 0111112012

Válida ate 3010412013.

Certidão emitida qratuitamente

ffid

i,.l

AtenÇão:qualquer rasura ou emenda lnvalrdará este documenlo

llí|l 'Íllr llrrl
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Inscrição: 14s06625/ooo1 34

Razão Social: PÀPELARIA DINAMICA LÍDA ML

Nome Fantasia: PAPEI ARIA DINAI4ICA

;il;;;;*- - 
[,lidftã:'lJJi'o,ol'r1',',onu#,?,o^' 

r('5 c^sA / ' rNTRo /

A Caixa Econômica Federal, no uso da atril)rrlção r;ue Ilre con[ere tr

Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1q90' certific;r que' Ilesta

duiu, á 
"rnpr"ra 

acima identificada encontra-"e em sitrt'rção teqular

perante o Fundo de Garantia do Tempo de S|t viço - t Gl "'

O presente Certificado não servirá cle prova contra cobranÇa de

lualsquer débitos referentes a contribiliÇões e/ott encarqos devidos'

ciecorrentes das obrigações com o FGTS'

(lcr(ificado tlc licgrrlaritlatlc rlo l''(l'l S - ( l{l'

válidade: 1r/O1/2013 a 09/oZl2O13

Certificação Número: 20 1 30 1 I 1 1 1 03 533t1';1162 3 5

Informação obtida em 11/O112013, às I l :01 
"1'

A utilização deste Certificado para os fins previstos. e'm

."rJi.i"*a, à verificação de autenticidâ(lÊ' r'lo sito rla

www' caixa.gov. br

Lei est.i
Caixa:

tu

lrl
Il'01 )l)l1 1l l) '
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉi}TTOS 'TRABÀLHISTAS

ME (MÀ I'li I z I'l Fll,TAIÍi)NOME: PAPELARIA DINAM].CA LTDA

GNPJ: 14 .506.625/OOOI-34
Certidão n" : 15670093/2013
Expedi.ção: !5 / 07 /2011 , às
vatidade | 13/o7 /2073 180

de sua expedlÇão.

L6 : 49 :2I
(cento e ()lr,.ttlat) ,l ;1Ij, rlÔl)l.trllrl: rl'l rlti r

Cer t i I j r:a se qlle PÀPELÀRIÀ DÍNÀMICÀ L'rDÀ ME (MÀTRrz E FTLIAIÍ'l)

insr:ril-o(a) lro CNI'.1 sol) t-r rt" 14 ' 5 0 6 ' 6 2 'r / o o 0 I l4' NÃo coNsTÀ rlr' rr'trrt '

Nacional cle Deveclol es 'Irabalhist as '

Cert-iclão emiLirla r:om lrase no arL 642 t'tla ('r-rtr:-:Ql i ilar;àr' tla:: I I l

Traballto, ar:rescellt.-1d() pela Lei l)'' L2 l4O' 1li- / cle ]rrllr'r 'l'' l"r I 1 ' ''

na F.esolllÇão Admi lllsl-l:aLiva n" 14l( 
"'r) 

ll 'l'r l't ibrrtral llrrl)'lr j 'r 'l'

Trabalho, (1e ?'4 (le aqosLo cle 201 l'

Os c.larlclls collstarltcs rlesl a Cei t ir'liir' 'rirl 'll t r: :: 1l o t I :; 
' 
t l ' i I i(lir'i" '11'l

-tr. ibr..ilt;ri-s tlo '1'ralral llo e est;i<) atr 'r lizaLlrr:r alr-' 2 ('1o i s: ) rlr'r'

ant.el iot:es à r.1al-a rla srta experli1:;r"'

No caslo cle pessoa iLrI íc'ii ca ' a Cel t jrl''r" al r.:il 'r 'l 'lllllltêÍr'l 
r'tlr t' l'l r"

a t-oa1os os sel'ls estal'ef eci nlentoÍl ' 'l'l;-' iasi 'rtt I il ia r l': '

A a(lei t-aÇão dest 'l cert'i clào r:ollrl il i"tra s(r 'r v'rl i 1 i'''lç'iri {1. irr! I

aulent i r:ic'lacle llo p('rtal do 'f i ibrttr rl Stri'e't irrt dt' l't-ai'aIlr" rr

rnt-er-Ilel- (hLLLr: /lwww't:rt .i us 'l'i )

CerL jdã() emi t- i d;r (I I,r t r Ii talne]]t e '

INFORMÀÇÃO IMPORTÀNTE

l-lo Ratl(lo Nacional (lê i)evedoleÍr 'l't rl'allllril l3 (l(rl.l sl'llll .,.:: 'iril rr'

necressár:iôs à irrenL jf i c:ar;ão cr.r,.. 1,,.soas L.rrrrrair: " irrr r'1i'''rr-

inadimpl.enLes pel arI['É) a JusLiÇa r]cr 'l r'rlrallr'r rluatrtr' 'trr rr]rritt' '

esLabelecidasenlserltençac:onclenatí'ti'rlt;ttlr;il'1('l'1'lllljrllrl'rLl"rtt''tt'
acortlos jucliciais t ralrall-risLa-q ' it' lt-ts.l ivt' llo ( (\ll(lí:l:lr'Ill " l'il

recolllimentoÍi ;r t r: v i cl e tl c i á r r o l; ' 'l llrllr.t 'rt ios' '1 (rlr-rl'ri:'

emol ulnellLos ou a I e't:t'l lli lllelll os (lel el11 llitr'jol' '"rtt lel; lrll rlelr-tt'"llj':

de execltçã<l 'lc a'l()l clos f i r-tna<los p('l rlrle ( l'l illistérll l'rrlrl i r' l

T.Ldl,allt' ott ('-\lr'l:'rr ''iÔ ( r''illr.'r' rp ''

.1
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DECLÀRÀÇÔES

REF. : ColWIlE N" 00003/2013
cÂiG,RA lÍr,NrcÍpAr, DE MAI'&NGUAPE

PRoPONENTE: Pape.Laria DilrâDica Ltda
CNPJ 14.506. 62510001-34

1.0 - DECIÀRÀÇÃO de cumprimento do disposto no A!t. 7", Inciso XXXIII, da CE - Àrt. 27, Inciso
V, da Lei I - 666/ 93.

o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acâtamento ao disposto no Àrt. 7ô inciso
xxxrII da constituiÇào FedêrÀI, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, dêc-lâra nào possuir em

seu quadro d'e pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem meno!ês de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir a partlr dê
quatorze anos na condição de âprendiz, na forma da 1êgis1ação vigente-

2.0 - DECr,ÀRAÇÃo de superveniência de fato inpeditivo no que dj.z !êspeito a participâção na
licltação.

Conformê exigência contida na Lei 8-666/93, Art. 32, §2", o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presentê data, fato ilQeditivo no que diz respeito à

habi ti tação/párticipação na presênte licitaÇâo, não sê encontrándo em côncordâtâ ou êstado
fal-inentar, estando cientê da obrigatoriedade de infornar ocorrências posteriores. Ressalta,
ai-nda, náo estar sofrendo penalidade de declaraçáo de idonej-dade no â.nbito dâ afuinistração
Fêderal, Estadual, t{unicipal ou do Distrito Federal-, arcando ci\tiL e criminalmênte pela
presente afirmaÇào.

3.0 - DECLÀRÀÇÀo de submêter-se a todas a9 cláusulas e condições do correspondente j-nst.rumento

convocatôrio.

cláusufas doo proponente acima qualificado declara ter corüecimento e acêitar todas as

re"p""1i.ro instlumento convocatôrio e submeter-sê as condi-çôes nê1ê estipulâdas.

Mananguape - PB, 31 de Jaileiro de 2013.

aria Dinânica
6 .625 /OOO1-34

P a
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RAZÀO SOCIAL: CLEONICE RUFINO BARBOSA- ME

CN Pl: 07.517.307/0001-10

INSC:16.145.939-0

END: DOM PEDRO ll

BAIRRo: cENTRo

cIDADE: GUARABIRÁ,/ PB

CEP:58.20G000

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. PB

ABERTURÁ: 3U01l2013 as 1O:0O hr'

CÂRTA CONV: Ne0O03/2013

DrscRrMlNAcÃO
4.N

ALMOFADA P/ CARIMBO

E COLE 38,60 / 7ôxí 20
570,00'14,25

AGENDA PERMANENTE
364,00I,A2

BLOCO P/ RASCUNHO C/10
10,m50

BORRACHA BRANCA 60
345,0011,50

CADERNO IO MT CAPA DURA
1,64

CLIPS 30

CANETA ESFEROGRAFICA C/50
510,0051,00

CAIXA CORRESPONDÊNCIA ACRILICO TRIPLA
732,ú6'1,00

CARTUCHO HP 21 PRETO
792,00m

CARTUCHO HP 22 COLOR
768.0064,00

CARTUCHO HP 60 PRÊTO
792,0000

CARTUCHO HP 60 COLOR
672,ú56,00

CARTUCHO HP 74 PRETO
49,50

CARTUCHO HP 122 COLOR
492,0041,m

CARTUCHO HP 122 PRETO
58,651 ,1551MUL

CD .R
300,000,50600OFFICI

ÉNVELOPE A4 MAOEIRA 229324
210,000,35

E NVELOPE MEIO oFlclo í76)250
1000,00100,m10

FORMU LARIO CONTINUO 80 COL 2 VIA
37,5012,503cls

ESTILETO ESTREITO C/12
37,00't 8.502

ESTILETO LARGO C/ I2
13,000,65n

FITA OUREX'I2XíO
640,00í6,m40

GRAMPEADOR 206 26/6
160,003,2050

GRAMPO 26/6
156,20,81n

GRAMPO TRILHO C/lOO
160,G532,O15

LAPIS GRAFITÉ Ch44
169,m,t5

LIVRO ATA C/ 1OOFLS
169,m8,45x

LIVRO DE PONT O ,1 ASSINATURA C/1MFLS
110,002.n

MARCA TEXTO
42,504,10POLION

CAIXA ARQUIVO MORTO
6625.00132,50RINO

PAPEL OFICIO A4 CíO
2652,0021,ú12NEMO

PAPEL OFICIO RECICúVEL C/10 RESMA
180,009.mDAC

PASTA AZ ESTAMPADA
156,0080N

PASTA AZ LOMBO LARGO
75,001,50UND

PASTA C/ TRILHO PVC
s2,501 ,8550UNO

PASTA C/ABA PLASÍICA N" O

@I
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@ [Eil@ @ É,lrtlE?rãt

E @ E il
Eil @ E @JE il Eil E@

-EEE
-

Eil il
-

ú @ E ÉEilu il E @EIEEE
[il il EE @ E

-

E il
E3EEE

úil il
-

E il
-

E il
-
-

!ú il @EIú il
-

E3EE

ú il
-

E
ú EE @

E! il @
Á333

ilil il@E
ú @

Ei33
il @
ú @

E@
3E

il
ú @il
úE

@
E il
E3E

úililEEE
@@

IU
EN

@

-&lq

I

aj
4+



3,05 36,m \óUND DAC ,l00
38 PASTA PVC C/ ELÂSTICO N' 2

m,70 \UND ALAPLAS-I 5t 4.70

UND DAC 50 16,m

DELLO 100 86,30 8ô30,00CX41 PASTA SUSPENÇA MARMORIZADA C/50

10 13,50 't 35,00UND MASTERP42 PERFURAOOR MEDIO

5í,80 518,00UNO ARÍ LOUS 1043 OUAORO DE AVISO

147,úGRAFSET 30 4,90UND44 LIVRO DE PROTOCOLO 1/4

50 0,80UND WALÉU45 REGUA 30 CM CRISÍAL

193,95cx CARDERS 2{6 CADERNO BROCHURA.IS FLS CniO

18,54COMPACT 50cx47 COMPACTOR COLOR Cí2
50 16,30CX BICCORRETIVO LIQUIDO Cí2{8

172.&3,45ALOEBRAI 50UND49 FrÍa DUPLA FACE 12X10/ 12x30

75,m0,75100UND REIPELPAPÉL MÂDEIRA50
37082,50TOTALI II I I

e\ÀA NE

o. CPL .o

e
o 5FL: 7

|.
o

,D

PRAZo DE ENTREGA: IMEOIATA

FôRMA DE PAGAMÉNTO: 30 0lAS

VALIDADE DA PROPOSTA; 90 DIAS r ? ta7 0001-

b§,1'ff4,1ÇE

Ar Dom Pedro ll, 400

(entÍo - CeP 58 200{00

L Guarabua Pararba _1

0t

.lI

&M-

-21-

I

ooleasre evc cl ruslco N' 3

lolclsrl slrrorunDA c/í2 DrvrsoRrA I
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Razão Social: Grupo Paiva LTDA
CNPIr 093.205.93/0001 -48

END: Praça Lima Moura Ni 46:Centro, Cidader 0Lrarallira - PB, Cep:58200,000

A Câmara Mnicipal de Mamanguape - PB

Carta convite: N' 00003/2013

Abertura: 3 1/0 1/2013 ás 10:00h

PRI'ÇO I]NI I PREÇO T01.Al.U N IDADU MARCA QUANl-c0l) DISCIUMINAO\O
R$ 45,00R$ 4,s0UNI) RAI)IJX 10I ALI\IOI]ADA P/ CARIMtsO
R$ 234,0060 R$ 3,90UNI) N01' FIX'2 ANo'l'E E COLI 3Bxs 0 /7 6xt20

R$ 14,s0C.{ RD ES IL 403 ACENDA PEIIMAN ENTE
R$ I,9OPC'I G RAI.'SIiI 200,} BL0CO P/ R SCUNHO C 10

r1$ 0,70UNI) Nl l,l{C U I{ 2AL]OI{I{ACIIA I]RANCA 605

R$ 360,0030 R$ 12,00UND CARDESILi]) CAI)I]RNO 10 MT CAPA DURA

200 R$ 1,7 5r.J N t) OI;I:ICEcr,lPS 3/0
R$ 36,15B 1(. r00CXti cAN E'r'A lrsFuRoGRAFICA C/50
R§ s0,72UND N IJ N,lL) 10CAIXA COITRESPON DÊNCIA ACRILICO TRIPLA

12 rt$ 63,00UNI) III'10 Cr\lt l UCll0 IIP 21 l)RB]'o
R$ 66,50t, 12UNt)ll CAR'IUCIiO TIP 22 COLOR

Ii$ 65,00ilP 12t2 cAR l'ucll0 IIP 60 PllEl'O
R$ 65,25t, 12l3 CAILIUCI IO IIP 60 COLOR

R$ 684,0u12 Ii$ s7,00UN I) 1lt,i4 C/\lltuCll0 Ill' 74 PltE1.0
R$ 600,00R$ 50,00l , 12UNI)CAItl'UCIIO IIP I22 COLORI5
It$ 50 1,00ir§ 4 2,00l , 12c^R lucll0 tlP 122 PRt'l'Ol{)
l{$ í:, t,21)5T R$ 1,20N IPO N I(]UNI)CD,Rt7
R$ 276,00600 R$ 0,46ot;l:lclUNI)Irl IINVELOPE A4 MADEIRA 229x324
R$ 210,00R$ 0,35600oljt;lcluN l)l9 ENVILOPE MI]llO OFICIO 176x250
RS 1.050,i0R$ 10s,0110l;1{,\FS t,',iCX!.ORMUI,ARIO CONl'IN UO 80 COL 2 VIAli)
Its 3 7,2(lR$ 12,40CX[s1.lLE1'0 ESI RElI0 C/l2:I
R$ 36,.10R$ 111,202CXus'ItLrilo LARGO c/ 12
It$ 13,.10i: R$ 0,67liU R0c liLL \l)FI li\ DtlliEX l2Xl0l3
R$ 6.tU,00R$ 1(r,2040OlrlilCl!li cRAMPEAD0R 206 2616
R$ 175,00R$ 3,5,tt50I;I{AMÀCX25 CRAI\4PO 26
Il$ l56.rJ02l R$ 7,84II;IIZIUNt)G I{AN1PO ]'Rit.llo c/1oo2L)
R$ I í,2,55r{$ 32,51t.tio & t.uoCXt,APrs c ItAl.ll I c/ 144't7
n$ r 70,00R$ 8,5r12l(llti\liSlili]NDLlvRo A1 A C/ 100|LS2t3
R$ 170,00R$ B,5O2aGl{r\FSlifLIVRO DE PONTO l ASSINATURA C/IOOFLS),
R$ L 12.505ú l{$ 2,25Al)ticl(UNl)N1ÀilcÀ 'l Ex'lol0

R$ 4,3t)PO LIO N DAI.JN L)l1 L,\lXÀ i\l{QU IVO NIOR I {)
R$ 6.635,00I{$ 132,705aIIINOt,IN I)PiIPEL OFICIO A4 C/1032
R$ 2.700,00R$ 225,00121{lN0CX33 PAPEL OFICIO t],t,]CIC LÁvEL c/10 ltESl\4A
R$ 1U1,00R$ 9,052XI)ACCX34 I'AS1'A AZ ES'IANI PADA
R$ 160,0t)r{§ ti,u0Ir l{A lvl 

^PAS'IA AZ LOMBO LAITCO35
Rli 83,00R$ 1,4,6l)r\CLl),lL)t,A51 A C/ 1'lllLllo l'vc36
Rs 95,00al R$ 1,90ÂI,API,AS1'UNt).\ /' t,,\s lA c/ABA PLASTICA N9 O

,yf,i9-

I

UN I) R$ 580,00

R$ 3t]0,00

ri$ 14,00

R$ 350,00

Ii$ 3.615,00

R$ 507,20

R$ 756,00

R$ 798,00

UNI) rt$ 780,00

UN I) R$ 783,OU

UND

M ASl'I.:RP I

NlASTI'ItPI

UNL)

UNI)

lR$ 43,uu

iJN i)

jwz-



3tJ PASI'A PVC C/ ELASTICO NA 2 UNI) ALAPI,ASl' 100 R$ 3,1s R$ 31s,ofuà rn
39 PASl'A PVC C EI,AS'IlCO NS 3 I]N ]) AI,APLAST 5T R$ 4,65 R$ 237,1di-4.
40 PASTA SANFONADA C/12 DIVTSORIA UND ALAPI,AST 5rl R$ 16,1s R$ 807,50 \a : CPL.o

N EÀ N

o (B o

r)

41 PASl'A SUSPENÇA MARMORIZADA C/50 CX DELLO 100 R$ U7,00 R$ 8.700,00
42 PERI]U IiADOR M EI]IO UND ADECK TO R$ 13,5s R$ 135,50
1:l QUADRO I]E AVISO UND ART LOUS/ 10 R$ s2,10 R$ 521,00
44 LrvRo DE PROTOCOLo 1/4 G R^FS tr'f 30 R$ s,00 R$ 150,00
45 RECI]A 3O CI\,I CRISTAI, UNI] WALF]U 50 R$ 0,90 R$ 45,00
'16 CADIRNO BROCH U RA 48 FLSC/240 CX CARDESIL 2 R$ 3 94,00
17 c0[,1PAC]OR COLOR C/12 CX CIS 50 R$ 19,00 R$ 950,00
,IB coRREl lVO LIQU IDO C/ 12 CX BIC 50 n$ 16,50 R$ 825,00
49 FIl'A DUPLA FACE 72X10 / t2x30 UND EUROCEI, 50 R$ 3,55 R$ 177,50
50 PAPEL MADTIITA LJN D RE IPE L 100 R$ 0,75 R$ 75,00

1-OTAL R$ 37.499,00

r/c
Grupo Pâiva L'l DA

d
JW

LV------

',|

PRAZO DD ENTREGA EM ATÉ 5 DIÀS

PACÁMI]N'I'O 15 DIAS ÁPÓS O FATURAMENTO

VALIDiIDI DA PROPOSTA 90 DIAS
ll

UND

R$ 197,00



À
Câmara l\,4unicipal de MamanguaPe

ATT Comisão Permanente de Licitação

Convite 03/2013
Abertura:3'l/01/2013 as 10:00 hrs

íãe,í.soE asrumí.ro
Fâp'€bÍf üütÍica Uda. MÉ

ir ÍV. JrÍ FÍÍstÔt dc a(rnr, 3,

c.Ír§e . cEP:5&ã&000
MAIAANGTjAPE PBL I

í
<J

PREÇO TOTALPREÇO UNTN,lARCAUN IDADÉDrscRrMlNAcÁocoD
40,0r1400UND SLII\,4AL[,4OFADA P/ CARIMBO1

228 AA60 380NOT FIXUNDANOÍE E COLE 38x50 / 76x1202

14 00 560 0040TILIBRAUNDAGENDA PERMANENTÊ3

300 00T5C21!r0GRAFSETPCTBLOCO P/ RASCUNHO C/10
8000402AIúE RCU RUNDEORRACHA BRANCA 60
300 0!10 0030T LIBRÁUNDCADERNO 1O MT CAPA DURA

150UND 8RWcLrPS 3/0
3 500 0035 00COIúPACTORCXCANEÍA ESFEROGRAFICA C/503
500 00t0 s0 00N El\lOUNDcAtxA coRRESPoNDÊNCIA AcRlLlco TRIPLAI
720 0060.00UND10 CARTUCHO HP 21 PRÉTO

65 00UND
11 CARTUCHO HP 22 COLOR

6C L.rUND12 CARÍUCHO HP 6O PRETO
;80 !c65 C0UNDt3 CARÍUCHO HP 60 COLOR
660 0055 00UNDCARTUCHO HP 74 PRETO14
576 

"',r:4E !0UNDCARTUCHO HP 122 COLORt5
480 00,r0 00UNDCARÍUCHO I.]P 122 PREÍO16
51 00100UNDCDR1t-
210 00035600OFF ICIUNDENVELOFE A4 lr'lADElRA 229x32418
150 000256C0OFFICIUNDENVÉLOPE lúElO OFICIO 176x250ri
990 009! 00CXFO RMULARIO CONTINUO 80 COL 2 VIA2t
36 !012lACXESTILETO ESTREITO C/12
36 0018 00CXFSTILETO LARGO C/ 1222
r? Oar000211ADELERASUNDFITA DUREX í2X1023
600 trú15 U04AEAGLEUND

GRAIúPEADOR 206 26/6
r50 003.0050CX

GRAIVIPO 26/62..
156 007l.luUND

GRAMPO TRILHO C/1OO26
155 0031 00cx

LAPIS GRAFITE C/1442l r60 ô08.0cUND
L1VRO AÍA C/ lOOFLS2: 1ôi la

UND
L1VRO DE PONÍO 1 ASSINATURA C/lOOFLS

?nlADÉCKL]NU
I\IARCA TEXTO3C

404UND
CAIXA ARQUIVO I\,4ORTO3' 6 500 00130.0050UND
PAPEL OFICIO A4 C/1032

2 580 00215 0012RIPAXCX
PAPEL OFIC ro RECtcúvEL ci 1o RESN'1433

168 0C2aCXPASTA AZ ESÍAMPADA3,1
1,10 00700UNDPASÍA AZ LOIúBO LARGOl5
60 0u12!1501] ND

PASTA C/ ÍRILHO PVC36

áJD

l',

/o'
l'(
lYl

rt: 60

CPL.

I

lourrr I

t,o

300 00lzoo

lroo

1,, I

1,, I

720.001,,

lno 1,, I

ln, lnI;t 1,,f* 1,, I

r'.lur-rrreztn ls',

Fon*sr, l,o
Iãs l:
fcs lz#

ItrFu lro

freo a reo ls

]ãAFSET lro

I rser lro

f"oiroron l',0

l*.
frnnue lro

f*.

q?

Wz?



U NI) DAC 50 T70 85.00 a\
PASTA PVC C/ ELASTICO NÔ 2 UND DAC 100 290 230 00 Y+^

39 PASIA PVC C/ ELASTICO N" 3 UND DAC 51 450 229 50 \

NA E t.
q

o t.6t ô

. CPL.o
4A PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIA UND OAC 50 l5 00 750.00

41 PASTA SUSPENÇA IVARÍ\,,1ORIZADA C/50 CX DELLO 100

UND ADECK 10 130.00

43 QUADRO DE AVISO UND ART LOUSA 10 49 00 490.00

UND GRAFSET 30 474 141,00

UND 50 32 5A

CX TILIBRA 2 193.00 386.00

COIíPACTOR COLOR C/12 cx crs 50 18 50 925,00

CX Iú ERC UR 50 800.00

49 FITA DUPLA FACE 12X14 I 12X30 UND ALDEBRAS 50 165.00

50 PAPEL N1ADEIRA UND REIPE L 100 065 65 00

TOTAL 35.895,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

valor Total da Proposta:R§ 35,895,00 (Trinta e cinco mil, oitosentos e noventa e cinco reais

e sessenta centavos)

Atenciosamente,

11

(J

ú.

6) , n^-u{.rr,!.'
eaffiiia óinaric" LtaN

:rlensTl craee cLnsttcn t. o

ias oo le soo oo

nzlcenrunaoon veoto

aa lLrvno oe enotocoro rin

.r:lneoue ro cv cnrsrnr lwere u

eslcnoenruo saocxuRA 48 FLs c/240

ao lconnerrvo r-rouroo crr z

lr:.oo

loes

lro oo
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ESTÀDO DA PÀRÀIBÀ
cÂr.tARÀ MuNrcrpÀr DE ltAl.tÀNerrÀpg

coltr ssÀo pERlíANgNTE DE LrcrTÀçÂo

À!à o01 - coNvITE No 00003,/2013

Àta dos traba.lhôs dê Comissão pêrmanentê de licitaÇâor encarreqrada de atua_r nos procêdirnêntosrerativos à licitação acirna indicada, que objetlva: Aquisição parcê1ada de mêteraais deexpêdiente e de informática diversos, dêstinados as atividades da câhara Munici-pa1 de
Mamanguape - Foi dada â devida publicldadê ao cêrtame, em obsêlvância a legislaçâo pertinente.utillzando-se do seguintê meio de di\,"uIgâçâo: ouadro dê Di\,r-rlgaÇào do órgâo Realizador docêatàmê - 23/07/201'3. r,icatantes câdastrados nestê procêsso: cleon.ice Rufino Barbosa; GrupoPaava Ltda,. Papelaria Dinâmrca ltda. Âs 10:00 horas do dia 31/01/2013, reuniu_se a CoBlissáo
Pêrmanente de LicitaÇão, deslgmada pe1â Portaiia f 023/2073 de 04/0L/2013, coEpoeta pêIosseTvidorês: JoÃo RoDRIGUES DÀ sILvÀ , Plesidênte, SEVERINA DE AQUTNO CosTA FERNANDES - Med]ro,.
MARIÀ JosÉ mMEs - Mênbro. IDicialmênte/ conforme as disposiçõês côntidas no instrumentoconvocatório/ o Presidente abriu a sessão púbIlca e efetuou o credenc-iamento dos intêressadôs.Licitantes guallficados a participâr desta rerlrtiào: cleonicê Rufino Balbosa - Envê1ope sêmrepresentante: participâÇão vá1ida,. Grupo paava Ltdâ - Envelope sêe representante:participaÇão vá1ida,' Papelaria Din&rdca Ltda - Envelop. 

".^ r.p.ã"êntante: participaçào
válida. En sêguida foram l-dentificados os envelopes contendo as propostas e ôs documentos dêhabilitàÇão dôs licitantês devidamênte qual-ificados, abr.indô-sê os envelopes Docunê6tàção osquaig tivêram seus cônteúdos rubricados pêlos prêsêntes. confêridos os elementos apresentados,
passou a informar: Todos os licitantês foram considerados habilitados. Após a divulgaÇáo do
resultado da fase hâbilj-taÇão, observado o prazo rêêulsal ou .registrada a desisténêia exprêssa
dos licitantes de apresentarêm qualquer interposiÇão de rêcurso, foram abertos os envelopes
contendo âs proPostâs dê preÇos dos proponentês hâbi1itâdos, os quais tiverâm sêus conteúdos
devidamente nrbricados. Ânalisadas as propostas o Prêsidente passou a inforna!i 1odos os
llcitantes apresentaram prôpostasT ao âspecto formal, em consonância com as exj.gências do
instrumento convocatório. Considerados ôs valores ofêrtados po-r cada proponênte, devidanente
registlados no coEespondente Histórj-co da Ata, as observâÇõês apontadas dut:ante o plocesso e
ôs clitérios dêfanidos no instnünento convocâtório, ao final da sessão, produziu-se o sêguintê
resultado: Licitante vencedor e rêspêctivo valor total da contrataçãoi Papelaria Dinâmica ttda
- Valol: R$ 35-895,00. Houvê a ocoEência de i$1aldade dê prêçôs cotados, â classificação foj-
definida pol sortej-o na prêsença dos participantes da .reunião. os vafores trnitários constântes
dâs propostas aprese[tadas, bem como o resultado do certare com â dêvida classificaÇáo dos
f.icitantes, êstão dêmonstrados no respectivo Mapâ de ÀpurâÇãô, gue fica fazêndo partê
integrante destâ Ata, indêpêndente de transcriÇão. Facultada a palavra: nênhr.-ulla obsêrvaÇão foi
fê1ta. Nada nlais havêndo a constar, lavrou-sê a prêsente Ata, quê depois de lida ê achada
conforEe, vai devidamente assinada.

cÁ^ ã"o
J RO 6UES DA SITVA

MAR]A S

SEIERINÀ DE ÀOU]NO OSTÀ EERNÃNDES

o

' cpr. .o
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o (OàFtU) o

I

n u'ü/L

GO
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ES?ÂDO DÀ PÀBÀIBÀ
CÂ}'TÀRÀ MUNICTPÀI DE I.,ÀMANGuÀPE

coMI ssÀo PERTTANENIE DE LrCrTÀçÀO

HISI§ICO DÀ ÀrA 001 - CO§ÍrIIE llo 00003/2013

rli.stórLco da Àta dos trabalhos da conlissào Pernranente de tricitação, enca-rreg.ados de atuar nos
procedimentos rêlativos à 1j-citaÇão acj$a indicada, que objêtiva:

Àquisiçáo parcelada de màteriais dê êxpediente e de anforlÍÉtica diversos, destinados as
atividades da Câ.nara }tunic]pal de Mamang-uapê -

1.0 - DA PnOEOSIÀ DE PREçOS

Corsiderados os valoles apresentados
procêsso e os critérios definidos
produziu-se o sêguinte rêsultado:

por cada licitantê, as observaÇôês apontadas durante o
no instnaento convocatótio. ao final desta sessão,

- Papelaraa Dinârtrica Ltda
Itêm (s ) :
20-2L-
39 - 40 -
Valor: R$

2 -3 - 4 - 5 - 6- 7- 8 - 9- 10- 11 - 12 -
- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 2A - 29 - 30 - 31 -
- 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 4'7 - 48 - 49 - 50.
895,00

2.0 - DO ABÀEAI..E}ITO DIEENEIÉIÀDO PÀ8Ã ME e EPP . FÀSE PBOPOSTÀ

- Nào há rêgistro -

L3-14-15-16-17-18-
32-33-34-35-36-37

19 -
38 -

c(r (.

1-
22
4L
35

o/a S/
SEVERINA DE NO COSTA EERNÀNDES

o
JoÃo RoDRr S DA SIÍ,VA

-u\a,<io. *&.)- 9Nwr4
rà§.ie JfiÉ eor'ras

rt: 63
o (

o
À

o
o

: cpL.

t



TERMO DE RENÚNCIA

REE. : CoNUITE N" 00003/2013
CÂ],ÃRÀ MUNICIPÀI DE MAI4ÀNGUAPE

PROPONENTE I C1êoraicê Rufilo Barüosà
CNPJ 07. 512.30710001-10

1.0 TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme prêvisto no Art. 43. Inciso III, da lei 8.666/93.

O prôponente acirna qualif.icado, declara, na forma do disposto no Àrt. {3, fff, da lei
8.666/93, aceitar o rêsultado di\rulqado pela Coltrissào, quê analisou a documêntaÇão preliminar
do processo êm epigrafê, efetuada nos ternos do respêctivo instrurnênto convocatório,
dêsistindo assim, expressamênte, de qualquer interposição dê -recurso previsto na lêgis1ação
vigente, bem como ao prazo correspondente e concordândo, portanto. com o prossequimentô docertaae. Declâra aindâ quê, âtr havêndo â ocorrênciâ dê qualquêr iguafdadê de va.loies ent-rê suaproposta e a dos deÍIàis Iicitantês e após obsêrvadô o disposto no Art. 3", s 2", da Lêi
8-666/93, fica autorizado a realizaçâo do sortêio para definiÇâô da rêspêctiva classificaÇão,
não sendo nêcêssário a sua convocaÇão para o correspondêntê ato púbIico, confonne prêvisto no
Art. 44, § 2", do rêferido diplolna 1ega1.

Mamanguape - PB, 31 de Janêiro de 2013-

osa
.ii(ta<,rt,l &u t'*-., (dq1Ct<t oCleonice Rufino Ba-rb

07.512.307/0001 10tNPJ: 07.512,307/üÜÜ1'1 t
rliaonice Rufino Barbosa" $íE

Av. Dom Pedro 11,400

Centro - Guarabita-Paraiba

. CEP:58.210.000t-

:I

J

o
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TERMO DE RENÚNCIA

REP. : CoIüVITE N" 00003/2013
cÂt1ARÀ MuNrcipAr DB I'GMANGUAPE

. 
CPL

PROPONENTE: cfi4)o Paiva LtdÀ
CNPJ 09. 320 - 593,/0001-48

1.0 - TERMo DE RENÚNCrA ao recurso conformê previsto no À'rt. 43, rnciso rrr, da rei g.656/93.

O proponente acimâ qualificado, declara, na forma do disposto no Àat. 43, fff, da ],ei8,666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissáo, quê analisou a documentaÇão prêliminar
do processo êm epigrafê, efetuada nos terrnos do rêspêctivo instneento cônvocatório.
dêsistlndo assim, expressamênte, de qualquer interpôsiÇão dê recurso previsto na legaslaÇão
vigente, bêm como ao prazo corrêspondente ê concordando, poltanto, colt o prossêqlimento do
cêrtáÍtê. Declara âindâ que, êm havendo a ocorrência de qualquer igua.ldade dê vâ]orês erttrê sua
proposta ê a dos demâls licitantês ê após obsêrvado o dispôsto no À_rt. 3", s 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio parâ dêfinição da respectiva classificaÇão.
nâo sendo necessário a sua cônvocaÇão para o correspondente ato público, conforme piêvisto no
Art. 44, § 2", do referido diplona legal.

Marnanqtrape - PB, 31 dê Janêiro dê 2013.

"^r!, à.,\ ./<Grupo Paiva Ltda
09.320-593/0001-4I
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TERMo DE RENú.IcIA

REP. : CoNVITE No 00003/2013
cÁI,rARÀ MrrNrcrpAt DE I.{AMANGUAP E

pROPONENTE: Pape]'aria DiDâDicà ltda
CNPJ 14.506 - 625,/0001-3{

TERMo DE neuútcra ao recurso conforme previsto no Àrt. 43, rnciso rrr, da Lêi 8.666193-

o proponênte acrma qua.lificado, dêcIa-ra, na forma do disposto no Àrt. 43, rrr/ dâ l,e18.666/93, acêitâr o resultado diurlgado pela Comissão, que analisou a documentação prêliminâr
do processo êm epigrafê, efêtuada nos termos do respectivo instnnEento convocatôrio,
dêsistindo assim, expressamente, dê qualquêi interposiÇáo de rêcurso prêvisto na legislaçào
vigente, bem como ao prazo corrêspoBdentê ê concordandô, portanto, com o prossêguimento docêrta&ê. Dêclara ainda que, êm hàvendo a ocorrência dê qualquê-r ig,ualdàdê de vâfores êrt_rê suaproposta ê a dos demais licitântes e após observado o disposto no Art- 3., S 2", da Lei
A.666/93, fica autorizado a rêalizaÇão do sortêio para definiÇáo da rêspectiva classificaÇão,
não sendo necêssário â suâ convocação para o correspondênte ato público, confome plevisto noAÍt. 44, § 2", do rêfêr:ido dipfona lega1.

1.0

P

14.

Mamanguape PB, 31 dê Janeiro dê 2013.

arla Dinâmica
06 .625 / 00A1_34

irlqst/
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁl{AxÀ MrrNrcrPÀL DE MÀI{ÀNGUÀIE

cor.sssÀo pERxÀNElrrE DE LrcrTÀçÀo
QUÀDRO COMPÀRÀTM DOS PREÇOS ÀpRESEmÀDOS r.rÀPÀ DB ÀnlRÀçàO - CONVITB X" OOOO3/2O13

Unld- Qqânt. vl. Unit. vI
1 ALMOFÀDÀ P/

2 ÀNoTE E CoLE 38x50 / ?6x120

3 ÀGET.IDÀ PERMÀ}IE}EZ

Ltrâ

Br,oco P/ RÀsclrNEo c/ 10

ParticipenCes
CÀRIUBO

i.a Llda

5 - BORRACIiÀ BRÀNCÀ 60
l,L.lrJ_r:. i:-r,_,r : r l,rl
' .:i.r.= n r1, L l "r;r.ii: i:-.r llr,

6 - CÀDERNO 10 M? Cj.?À Dt RÀ

- qÍ.rPs 3,/o
rr-l .r,r, :i: , .,r::il
l.r..i:,- Â, Lr l-rLrr:,i:
r ii. F;iY, r'r,
- CÀNETÀ ES E'EROCRÀT'I CÀ C/50

Total C1âss. Obs

00 3

9 CÀIXÀ CORRENPO}IDENCIÀ ÀCRILICO TÊIPLA

ClÉ
10

o PaÍva Ll.ia
ni ce Ru f i r,,:r a:irrbosâ

CÀRTT'CEO IIP 21 PRETO
lrrta fjÍ,:rí,r r1 Ltj:

UNI

1t CÀRTUCIIO IIP 22 COLOR

LI
CÀRÍ,UCSO HP 60 PRETO

13 CARTUCHO tiP 60 COLOR

14 - cÀRTUCtao

l:pelarrr lir r

HP 74 PRETO

CÀRTUCIiO HP 122 COLOR15

CAR?UCSO l]P 122 PRETO

É
l"(lo
\o

\

, i-^tt\

FT 61 I

\qd



17-CD-R
PaFelrrir Di.,âmi
Clerr.i,-,. cuf ir:
Grup. Eer1a LtCa
18 - ENVEI,OPE À{
Papelàr:a lli rLãni
(iruLi. P: i!'i L:.la
alerrLi re F,Jfrn.,

ESTI]-ETO

c/ L2

12X10

26/6

UND

IttD
|lÀDEIRÀ 229x32{

19 - EIÍVELoPE UEIO oFIcIo 176x25O
Papel a ria Dinári,--i Lt.la
Cl en.ice Rufin. Errb se
Grupo Paivã L:da
20 - FORM,IÀRIO CONTINUO AO COL 2 VIÀ

ESTREITO C/12

Gru!. Pãiv3 l-t.l à

Ciêrni.e Ru t in: Err
22 - EATTLEAO IÀRGO

23 - FIÍÀ DLNEX
P:Êe I:.1! Di.3Í

21

:.
GFÂMPEÀDOR 206

25 _ GRÀMPO

30 - MÀRCÀ

Pap€1iri3 D

Ciê. rli.e Ru

Gruc
26 GRÀIIPO TRILHO C/1OO

21 I,ÀPI S GRÀPITE C/144

2A - Lrl.RO À1À C/ TOoFLS
r,. . , ::,rl. :::

.i '.. ,

29 - Lr1,?O DE POllTO 1 ÀSSINÀTURÀ
Ê:r - ,'

31 CÀIXÀ ARQUIVO MORTO

Lfr:: iir ;r - _: ,-

c/ OOFLS

c/ao RES!tÀ

C:.-- r i -e R rai.L Er:l sl
C. rpi i.rivr Ll:ia
32 - PÀPEL OFTCTO À4 C/10
:r!..1ri i:, l.r,irLirr ;-t r1
ClÊ:r_,i ri 1.. r:irL_ f'nrL .r
Crrrirr F1i..i Li iã
33 - PÀPEL OFICIO RECICIÁr.EL
Pâpe,ari I -rir.ir: 'r Lrl,l
aleÕni,r! IiLt,r, Erili,s:L
Gr:,rp. Pai \.; l _ l:
34 - PÀS?À ÀZ ESTÀMPÀDÀ
Ear e1â ri a flr,.i)ri-r L',li
C,.rrr,i re R,Jiiú: E r l.r. i:i
Gr!p. Frl,1r Lr-J:i
35 - PÀSTÀ ÀZ I.oMBO IÀRGO

Pãp--lrrír linâr i.ri L1l.
al.r.:r:.É R!f ir,r Errr :r
lii!r If,i7f, Ll:1f,
36 - PÀ.sTÀ C/ ?RrUtO PVC

,ru,i 68 á

N EA ry I.
q

o.cPt-

r)

l

16 8,

1!, ,,

t6



PÀr,e1r ri:1 DirânLi,--r Lt ja
C],r r íi.': Rríin! Ertb. s3
Gr.Lpr ra i ,,':l L1:-jl
37 - pÀ§TÀ C/ÀBÀ pLA.STICÀ
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39 - PÀSTÀ PI'C C/ EIÀSTICO NO 3
Faper. rl à lir,â:ii:a Llda
Grupo Frrr.e Ltda
Cl 4- n Í,-4 !f1n_ Êâra,.sá

Paivã Lt l:
ÀSTÀ PVC C/ EIÀ§TICO N" 2-P

Eark
Gr:upa Pal

LJrrF.: Prt"ã Ltrs

obsêrizaÇões:
Houwe eEllate na

Marnangxrape - PB,

RESUTTÀDO I'IIIÀI:

- Papelaria Dinàrlica
Item(s): I - 2 - 3 -
-13-14-15-16
24- 25 - 26-21 -

36-3'7-38-39
4'7 - 4A - 49 - S0.
Vaf o.r: R$ 35.895,00

!. uts,- ralva L: rr
41 - PÀatÀ SUSPENÇ rrÀXr{ORIZÀDÀ C/sO
P3pel àri à nln;Íni rr Ltdâ

PÀ,sTÀ SÀNFONÀDÀ C/].2 DIVISORIÀ

PEREATRÀDOR MEDIO

OUÀDRO DE ÀVISO

I,IVRO DE PROTOCOI,O 1/ 12

45 - REGUÀ 30 CU CRIS?ÀI,

47 coMPÀctoR coloR c/12

46 - CÀDERNO BROCmnÀ 4a PLS C/24O
P roel àrrà iir,;ri.à L.lâ

::: I , :,
4A - CORRETM LTQUIDO C/12

'::.,]:.:.

f

FITÀ DUPLA FACE r.2x1o ,/ r.2x30

PÀPEL }íÃDEIRÀ

apuração, foj- decidido po! solteio.

31 de Janeiro de 2013

6 1 8
t8 l9 20

9
2t

10
22

11

o
OÀO RODRIGUES DÀ SILVA

1"2

23
35

46 - SEITRINA DE AOUINÔ COSTÀ FERNANDES

0u0 *gl,n
.Slta-r,^L*a 1.

Ltda.
4-5
- 7'7 -
2A-29
- 40 - 47

30
42

31
43

32
44 45

34
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ESTADo DA PÂRAiBA
cÂMARA MUNTCTPAL DE MAMAT'lcuapE

RESTI-TADO FÂSE PROFOSTA . CONVITE M OOOO3/20í3
OBJETO: AquisiÉo parc€lâda dê matêriais de expedierte e de iníormáti:a diversos.
LICÍTANTE DECLARADO VENCEDOR e resp€ctivo valor total da conbataçáo:
Papelana Oinâmica Uda - Valo. Rt 35.895.m.
Dos at6 decoíent€s do procedimento licitatóíio, caberáo recuEos íros termos do Art.
109, de Lêi F€deíel no. 8.66893 e sua6 alteíaçôês. MeioÍês iníoímaçóe6 pod€rão 6er
obtidas junto a Comissáo Pêrmanente de LilitaÇâo, Rua Duque de Caxias, 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no hoÍário das 08:m as 12:0O hor6 dos dias úteis.
Teleíone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 31 de JaneiÍo de 2Ol3
JOÃO RODRIcUES DA STLVA - Presuente da ComÉsáo

Publicado Ínedianle afixação no OUADRO DE
DIvULGAçÀo deíe ÓÍgão nêsta data.

31 .01 . 13

J
PÍesidente da Comissão

o(
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ESIADO DÀ PÀRÀIBÀ

cÀ.Âna uuNrcrPÀr DE MquANGUÀ?E
cotg ssÂo PERTfINENTE DE LrcrrÀçÀo

NorrFrcÀçÀo - REsrrLTÀDo FÀsE pRoposrÀ - coNrrrrE Nô oooo3/2013

Í,ICf ÍÀl'mE: Cfeon.ice Rufino Barbosa
CNPJ: 07.512.307/0001-10

1.0 - Do oairEÍo DA r.rcrrÀÇÃo
AquisiÇâo parcelada dê tnateriaj.s de expediente e de informátj.ca diversos, destinados asatividades da Cântara Municipal de líamanguape.

2.0 - DÀ ríorrPrcÀção
Informa-se que o resultado da Fase Ploposta encontrâ-se afixado no euadro de DivulgaÇâo destêÓrgão. salj'enta-se que as ocorrêrtcias pertinentes ao certame, inclusivê com a demonstaaÇão dac-Iássificàção dôs 1ic-itentes hábilitados no procêsso, estão devidamentê registràdâs Da Àtâ dâcoEespondênte sessão públ-ica realizâda, cuja cópj-a encaÍLirüa-se em anexo a esta notificaçãopara o devido corüêci-nento.

3.0 - DOS nECURSOS
Dos atos decolrentes dô plocedl.ento ticitatóriô, caberão rêcursos nos termos do Àtt.Lei Federal no. 8.666, de 21 dê jurrho de 1993 ê suàs àItêraÇôês postêriorês.
,1.0 - DAII IltFOTTAç&g @üpLEuElrrSEs
Maiores informaçôes poderào sêr obtidas junto a Conissão pernanente dê Lj-citaÇâo,caxias, 123 - Centro - Mamanguape - pB, no hoiário das O8:OO as 12:OO horas dosTe.leforrê: (0831 3292-2786.

109, da

Rua Duquê dê
di.as útêis.

Mananguapê - pB, 31 dê Janeiro de 2013.

ROD SDÀS
Plesidente da Col[issãô

DECI,ARAÇÃo

O TMTERESSÀDO ÃBÀIXO DECIÀRÀ }IÀVER
REFERIMTE Ao pRocBsso Lrc rrÀTóRropúBtrcÀ REArrzÀ.DÀ, BEl..Í coMo rot{ADo
PREVISToS NA IEGISI,AÇÀo PERTINENTE.

RECEBTDo Et : 37 / 01/ 2Or3,

RECEBTDo NBsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do REsuLTÀDo DÀ aÀsE pRoposrÀ
B{ EpÍGRÀrE, lNcLUSrvE À ÀTÀ DA coRREspoNDENTE sEssÃo
coNHEcr ElrTo Dos pRÀzos pÀRÀ rNTERposrÇÃo DE RECURsos,

,B 8.o-"^-". +à.1"
C1eônicê Rufrno BarbosL
07 . 512 . 3 07 / 0001- 10

13qr4úê^\

-cNPJ' 
07.51 2,.jil;Iiilü01 "1il

Cleonice Rufino Barbosa ' ME

Av. Dom Pedro ll' 400

Centro - Guarabita'ParaÍba

. CEP: 58.260'00t) J
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

cÀr.rARÀ MUNrcrPÀr DE MAI,ÍANGüÀpE
COMI sSÀO PER}IANEMTE DE LICITÀÇÀO

109, da

NorrFrcÀçÀo - REsurrÀDo FÀsE pRoposrÀ - coNttrrE No oooo3,/2013

LÍCITÀ-MTE: Grupo Paiva trtda
CNPJ: 09.320.593/0001-48

1.0 - Do or)arrro DÀ LrcrrÀÇÃo
ÀquisiÇão parcêlada de rnâteriais de êxpediente e de infor[Ética diversos. destinados as
atividades dá Cá-Blara Municipal de Iiía&anguape.

2.0 - DÀ norrrrcÀção
Informa-se que o lesultado da Fase Proposta encôntra-se afixado no Ouadro de Di\,ulgaÇão deste
Órgão. salienta-3e que as ocorrênc-ias peltinentes ao celtame, irlclusive com a demonstraÇâo daclassificâÇáo dos licitantês habilitados no processo, estão dê\r-idamentê reqistràdas nã Àta da
correspondente sessão pública rêaLizada, cuja cópia êncaminha-se em anexo a êgta notiÍi-caÇãopara o dêvido conheciEento.

3.0 - Dos RBcuRrlos
Dos atos decorrentes do p-rocedimento licitatório, ca-berão recursos nos teltnos do ÀrtLêi Federal D". 8.666, de 21 de jurüo de 1993 e suas altêrações posteriores.

4.0 - DÀs lltFonraçõEs cougran ExrÀRas
Maiores info-rmações poderào ser obtidas j,nto a conissào pemãnente de r,icitaÇào.Caxias, 123 - Centro - líamànguape - pB, no hor:ário das Og:00 as 12:OO horas dos?efefone: (083) 3292-2'78 5 -

Rua Duguê de
dias útei s.

Mamanquape - PB, 31 de Janêiro dê 2013.

R R DAS LVÀ
rêsidentê da CoiÍLi ssão

DECrÀxÀÇÀo

Ô IMIERESSÀDO ÂAÀIXO DECI.ÀRÀ I{ÀVER
REEBRENTE Ao pRocBsso LrcrrÀróRropúsrtca REALIzADÀ, BEr.{ couo rot{ADo
pREvrsros NA LEGrsr,AÇ.Ào PERTTNENTD.

RECEBTDo EM. 31, / 07 /2013 _

RECEBTDo IfEsTÀ DÀTÀ, cóprÀ Do REsulrÂI)o DÀ I'ÀsE pRoposrÀ
n'r epÍeRÀFe, rNcLUsrvE À ÀaÀ DÀ coRRxspoNDENTE sEssÃo
coNHBcrutslno Dos pRÀzos pÀRÀ rNTERposrçÃo DE REcuRSos,

Ja

/"brufi /z^ í!,Grupo Paiva Ltda
0 9 . 32 0 . 5 93,/ 0001- 4 B

/o-.zo-
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁLnRA MUNrcrPÀr DE t4r.nNGUÀI|E
com ssÀo PERmNENTE DE LrcrrÀÇÀo

NorrFrcÀçÃo - REsIrr,TÀDo r.ÀsE pRoposrÀ - coNvrTE Nô oooo3,/2013

L.ICITÃIWE: Papelaria Dinâmica Ltda
CNPJ: 14.506-625/0001-34

1.o - Do oBirEm DÀ LrcrTÀção
AquisiÇão parcelada de matêriais de expediente e de informática divelsos, dêstinados asatividades da Cá&ára Hunicipal de Nàhanguape.

2.0 - DÀ r{orlrrcÀção
Informa-se que ô resultado da Fase proposta encontra-se afixado no Ouad.o de Di\rulgaÇão desteórgão. salienta-se que as ocorrências pertinentes ao certamê, inclusive com a demonstração daclassificâçãô dos licitântes habilitados rto procêsso, êstâo dêyidaÀêntê reg,istradas na Ãta dacorrespondênte sessão púb1ica realizada, cuj a cópi-a encanirüra-se em anexo a esta notificaçãopara o devido conhecj-roento.

3.0 - DOS RECI,B3oS
Dos atos dêcolrentes do procedieento licitatólio, càberão recursos nos termos do Art. 109, da].êi Eedêral ,ro. 8.656, de 21 dê jurüo dê 1993 e sues âlterâÇões posterio.re§.

4.0 - DÀa DrFomllç:Gg cortEll;Et@ÍtrrnBn
Maj-ores infornaÇÔes poderão ser obtidas jr.rnto a conissão permanente de LicitaÇão, Ruâ Duque dêcaxi.as, 123 - centro - Mamanguape - PB. no horário das 08:00 as 12:oo horas dos dias útêi-s.Tê1êfone: (O83) 3292-2'196.

Mamanguape - PB, 31 de Janeir:o de 20j.3.

RIGUAS DÀ LVÀ
Presrdentê da Cond ssão

DEcIÀRAçÃo

O INTBRESSÀDO ÀBÀfXO DECI,ÀRÀ IIA\,ER
REFERENÍE Ao pRocEsso r,rct:retóntopúBrrcA RrÀrrzADÀ, BEM colío rol.aDo
PREVISToS NÀ I,EGISIÂÇÀo PERTINDNIE.

RECEBTDO EIrt 37 / 07 /2013 -

Pa ar a DanâÍLi ca Lt
6 .625 / O007-34

RECEBTDo NBsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do REslrtTÀDo DÀ FÀsE pRoposrÀ
EM EpÍcRÀr.E, ÍNCLUsrvE A ÀTÀ DA coRREspoNDENTE sEssÃo
coNHEcrMENTo Dos pRÀzos pÀRÀ rtüfERposÍÇÃo DE REct Rsos,
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
CÁI,IARÀ }.'UNICIPÀL DE IAN'ÀI{GUÀPE

colfi ssÀo PEBIiÀNENTE DE LrcrTÀçito

REIÀTóRIO - CONVITE NO OOOO3/2013

1.0 - DO OÀrEfrV-,o:
Tem o presente relatório o objêtivô dê desclevêr os procêdimêntos da Comigsáo PerEanente dê
Licj.taÇão, doravante denomj-nada sirq)lesmente Conissão. encarregada de atuar no plocesso
lrcatatório acirnâ indi.cado. que objeti.va: AqulsiÇão parcelada de materiais de expêdiente e de
j-nfornátj-ca diwersos, destlnados ás âtividades da Câmâra Murlicipâl de Mámênguapê.

2.0 - DÀ PI'BLICII)ÀDE:
Foi dada a devida pubLicidade âo cert:une, em obsêrváncia a legislaÇão peltinente, utili-zando-
sê do sêguinte meio dê divulgaÇão:
Quadro dê Dj.\ r1gaÇão do órgão Realizado.r do Certare - 23/07/2073.

3.0 - DOg DSEnBSSÀDOS:
Licitartes cadastrados nêste processo: Cleoni.ce Rufino Barbosa; crupo Paiva Ltda,. Papelaria
Dinâlnica Ltde.

,t. O - DÀ ETBII,IIIçàÍ):
No dia e hoaa &arcados foram lecebidos os envelopes contendo as propostas ê os docr.eentos dê
habj"litação dos interessados, abrindo-sê em seguida os envelopes Docr]mentação. Licitantes
quelificados a participar do ce-rtame:
Cleonice Rufino Barbosa;
Glupo Paiva Ltda;
Papelaria Dinâ.nica Ltda.

Ànalisadôs os elementoS apresentados e âs exigêncj,as congtantes do instr!{Bento convocatório
collespondênte, a Conissào informou: Tcdos os licitantes foram considerados habilitados.

5.0 - DÀ PnOPOS!À rE PREçICS
Apó9 a divulgaÇão do lesultado da fase habititação, observado o plazo recursal ou registrada a
desistêBcia exprêssa dos licitantes de apresentaretn quaLquer interposiÇão de rêcurso, fôlam
abertos os envê1opes Proposta de PrêÇos dos proponentes habilitados. Ànalisadas as propostas a
Conassào informou: Todos os lrcitantes apresêntaraun propostas, no aspecto formal, em
consonância com as êx1gências do rnstrLmênto convocãtólio.

5.O - DÀ CCrICLUSIO
Consideràndo os valores ofêrtados por cada proponente, as obselvaçóes apontadas durante o
processo ê os crrtérios definidos no instnnnento convocatóri"o, chegou-se a conclusào de que a
proposta do l"icltante abaixo relacionado, ap.resênta-sê vantaj osa para a ÀddinistraÇão.
Licj-tante declarado vencêdor e respectivo valor total da contrataÇâo:
Papelalia Dinâttrica T,tda - VaIôr! R§ 35-895,00.

Salaenta-se que os valores uIlitá-rios constantes dàs pr:opostas aplesêntadas, bem como o
resultado do ce.tame com a devida classificaÇão dos 1j-citantês, êstão demonstlados no
.êspectivo Mapa de ÀpurâÇão, gue flca fazendo pa-rtê 1ntêgrârlte dêste lel-atório, independente
de trenscrição. Eâce ao êraposto, estâ Cor(issão, representada nestê ato pelo seu presidente,
sugere âo 5êrüor P!êsj.dente da Câmala, a homologaÇão da plesente licitação eE favor do
refer:ldo ploponente.

É o rielatóaLo.

Mamanguape - PB, 01 de l,larqo de 2013.

0aa
oÀo RODRIGUES DÀ I LVÀ
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Presidêntê da conrssão

íítir,y'-1;.
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EsrÀDo DÀ pÀFÀÍBÀ
cÁIa,RÀ MuNrcrpÀr DE r.ÂlrÀNGUÀr,E

ÀssEssoRrÀ JtrRiDrcÀ

Origeu: CONVITE N. o 00003/2013
corr ssÃo PERIG,NENTE DE LrcÍTAçÃo

Àt.u.Dto:ÀguisiÇão parcelada de materiais de êxpediente e
inforyÉtica diversos, destinados as atividades
Câmara Municj-pal de Mamanguape

Àncxo: Processo licitatório correspondent.e.

de
da

PÀRECEN,

Analisada a mâtéria, nos têrmos da r,êi Fedêral- n" 8.666/93 e suas alterações, e considerando oteor dos docr&entos e infomaçõês apresentâdos, êsta Àssessoria Jurldica considêra rêgu1a.r oprôcesso êm tela, o quâl está êm consonância com a legislaÇâo pêrtinentê.

Mananguape PB 01 de Ma.rÇo de 2013,

JOÀO
J

As
SÀ DE ÀNDRÀDE NETO
ssor Juridico

oAB-PB 14.031

n: 75
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁl{ARA t{t NrcrpÀr DE }IÀ!,ÍANGUÀpE
GÀBINEIE DO PRESIDEIIII DÀ CÀI'A,RÀ

ltananguapê - PB, 01 de l'ía!Ço de 2013.
x)n:f,t§.IÀ no cc 00003/2013

o PREsrDEl.taE DA cÂIflxÀ DA cÀ'ÍARÀ MUNrcr pÀ.L DE tala,NctrÀpB, EsrÀDo DA PARAÍBÀ, no uso de
suas atlibuiÇões 1êgais,

RESOLVE

HoMoLoGqx o resultado da liciraçào, modaridadê convite no ooo03/2013, que objetrva:
Aquisi-ção parcelada dê nateriâis de expediente e de informática diversos, destinadôs as
atividades da Câmarâ MunicipaL de Mamanguapê; coEr bàse nos elêmentos constantes do processo
correspondente, os quais apontâm como proponente (s) vencêdor(es):

- Papelarr-a Dinâ[Li ca Ltda.
14 . 5 06 . 625,/0 001-34
Valor: R$ 35.895,00
Publigue-se ê cumpra-se.

4'e
EMERSON FERP.E IFÂ VIÀ]JÀ DA SILVÀ

Presidente da Càftara
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ESTÀ.DO DÀ PÀXÀIBÀ
cÀl{Aa,a uuNrcrPÀr DE r1ÀMANcuÀpE

GÀ3INEIE DO PRESIDENTE DÀ CÀMÀRÀ

PORTÀRIÀ N" CC 00003/2013-01

o PRESIDENTE DÀ CÂ},\RÀ DÀ
suas atribulÇõês legais,

Mamanguape PB, 01 de MarÇo de 2013,

cÂrlG.RÀ MUNrcr pAr, DE M$G.NGUÀPE, ESTÃ-Do DÀ pÀRÀÍBÀ, no uso de

R E S O L V E:

ÀIJUDICÂR o obieto da lr.cltaÇão, modalldade Convite n" 0oOO3/2013: Aquj-sição parcê1ada
de materi'ais de expediênte e dê infornáticâ daversos, destinados as atiàdades da Câmar:a
Murlicipâl de MemângÀrape; cortr base nos elementos constentes do processo colrespondênte, a:

- Papelaria Dj.nâ.Eica ttda.
l4 .506 .625 / O00t-34
Valo.r: RS 35 . I95, 00
Publr,que-se e cunpra-sê.

E}.1ERSON FERREIRÀ VlANÀ
Presidente da Câroala

ft:7
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coNrRÀTo N": 00005/2013-CPL

Pelo prêsêntê instrumênto particular de contrato, de un lado Câ-nara l'ÍuDicipâl dê Mâmanguape -
Rua Duque de Caxias. 123 - CeDtlo - Mamanquape - PB, CNPJ n" 72.'720.256/ 0001-52, nêstê ato
representada pelo P.residêntê da cá!Ére EDêrson Fêrrêirâ via!'ra dâ si1va, Brasileiro, soltêiro7
Profêssor, residente e doniciliado na Rua líarques de Herval, 329 - Cetttro - I,íamangiuapê PB ,
cPF' n" 039.842.474-45, , Cartej.ra de Idêntidade i" 2.269.'722 SSP-PB , dôravante siiplêsmente
CONTRÀTÀNIE, e do outro lado Papelaria Dinâmlca Ltda - Rua Presidênte GetúIao Vargas, 165 -
Centro - Mamanqlrape - PB, CNpJ no 14.506.625/ 0001-34, doravante simplesmente CONIRATADO.
decidiram as pertes contratantes âssinar ô preseDte contrâto, o quâf sê regerá peles cláusu]as
e condições segx.rintes:

CüiI]suIÀ PRIXEIRÀ . Dos II,NDÀuETToS Do CONB,!!IO:
Este contlato decorre da licitaÇão modalldade Convitê n" 00003/2013. plocessada nos termos dâ
Lei Federal n" 3.666/93 e suas alteraÇões/ Lei conplementar n" 123, de 14 de dezemb.ro de 2406.

cü(ust,IÂ SEGIrNDÀ - Do oBirETo Do ootÍÍRÀBo:
O presente contrato tem por objeto: AquisiÇào parcelada de nateriais de expediente e de
informática diversos, destinados as atividades da câmala Munj.cipal de Mamanguape.

o fornecimento e/ou prestaçào dos serviços deverào obedecer rigorosamente às condiÇões
êxplessas neste instrumento, proposta apresentada, Convitê n" 00003,/2013 e instruÇôês do
Contratante, documentos esses que ficam fazeÍrdo partes integrentês do plesênte contrato,
independênte de transcriÇão -

cuíusurÂ TERCETRA - Do vàrarR E pnEço§:
O vafor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ 35.895,00 (IRINIA E CINCO MlL
E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REÀIS).

CLÁUSÚIÀ. QINRf,À - DO RBA,'USTÀüENIO:
os prêços contlatados são fixos pelo perlodo de rnll âno, exceto para os casos previstos
65, §§ 5o ê 6", da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilibrio êconômico-firlanceiro do contrato, poderá sêr resta.belecida a
que as partes pactuaram inicialmênte, nos termos do Art. 65, Inciso IÍ, A]1nea d,
8.666/93, mêdiante cotnprovaÇão docLmental e requelimênto êxpresso do Contratado.

CIÁUSUIÀ OI'INTÀ - DÀ DOIÀçãO:
As despesas correrão por coDta da gequintê dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios da câmara tlunicipal de Mamanguape: 01.01 01 .03L .0001.2001 3390.30.00

no Àrt.

CI,ÀI'SUIÀ SEIÀ . DO PÀ(IIUB$TO:
o pagiamênto será efetuado na Tesoularia do contratante, medj.ante processô reqnrlar, dâ sêguintê
maneira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

cüíusurÀ sÉTnÃ - Dos PRÀzos:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas, e que
adrRite prorrogação nos casos pre\ristos pela lei A.666/93, está abaixo indicado e se!á
considexado a partir da enissão do Pedido de coryra:

Entrega: 5 (cinco) dias
o prazo de viqência do prêsênte contrato sêrá detertrLinado: até o final do exerclciô finânceiro
dê 2013, considerado da data de sua assinatura.

CIÁUSUIÀ OITÀVÀ - DÀII OBR,IGÀçOES DO @IÍIBÀtràI*TE:
a - Efetuar o pagalrênto relativo ao fornêcimento ou prestação dos serviços efeti-vêmente
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessálios pala o Íiel folnêcimento ou
prestaÇão dos serviços contiatados;
c - Notiflcar ô Contratâdo sôble qualquer irreqularidade êncontrada quanto à gualidade dos
produtos ou serviços, êxêrcendo a mais arq)]a e coÍll)1etâ figcalizaçáo, o quê nào exi-mê o
Contratado de suas -rêsponsabilidades contratuais e legais.

c!fur$,IÀ lrotrÀ - DA§ oBBrGaFEs Do @úaRÀTÀrx):
a - Executar devidâmênte o fornêciaento ou serviços descritos na cIáusula colrespondente do
presênte contrato, dêntro dos melhores parâmetros de qualidade estâIlelecidog para o ramo de
ativi-dadê relacionadâ ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabil izar-se po! todos os ônus ê ôbligaçÕês concernentês à legislaÇão fiscal, civil,
t.ributáriâ e tràbãIhistâ. bêm como por todas a3 dêspesâs e compromjssos assumldos, â guâ]guer

relação
da Lei

título, perante seus fornecedorês ou terceiros em rezào da execuçào do objeto,
c - Mântêr prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo ConEratante, quarllp
contrato, que o rêpresêntê integralmente em todos os seus atos,' 

@

contratadô;
da execuÇâo do

i'i-**m."âTERüo DE corrrRÀTo ouE ENTRE sr cELEBRÀM e clunnn[
MAIÂ.NGuÂ'PE E pApEIÀRrÀ DrNÂ.!írcÀ LTDÀ, pÀRÀ FoRxEETIGNTo E/oq-r/
pREsrAÇÃo DE sERvrÇos coNFoRt{E DrscRrMrNÀDo resre ri$3umuro 1t§/
FORI,ÍÀ ABAIxo: \:lq
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/, r -d - PemLitir e facilitar a flscâlização do Contratante devendo presta! os üfomes'lÀ..
êsclarecimentos sol j.ci tados,' ,'.\ ht'
e - Sêrá lesponsável pêlos danos causados diretamente ao Contlatante ou /.a -qelqítfos, r_i
dêcorrentes dê sua culpa ou dolo nâ execuÇão dô contrato, nâo excluindo ou ieàuà§iraá:?e*ea o;
responsabilidade a flscalizaÇâo ou o acoq)anhamento pelo órgão intêressado; :.,
f - Náo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em partê, o objeto deste '{ns^trumentgâ.
gem o conhecinênto ê a devidâ autorização expresga do Contratantei ' r.ot . L'-l
g - DÍantêr, dutante a vigência do contrato, eto co!@atibilidade com as obrigaÇóês as surüdas,
todas as condiçôês de habilitaÇão ê qualj.ficação exigidas no respêctivo plocêsso licitatório,
apresentando ao Contratantê os docrBentos necessários, serq)rê quê solicitado"

crÁusuÀ DÉicnÂ - DÀ Àr.EnâÇÃo E REscrsÃo Do corTRÀlo:
Este contrato poderá ser alterado, r.urilateràlmentê pêla Contratante ou por acordo entre as
paltes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê o
disposto nos A-rtigos -l-l , -78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obr-igado a aceitar nas ltrêsmâs condições contratuâis, os acréscimos ou
suprêssóes que se fizerem necessários, até 25t (vintê e cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforEâ dê êquipamento, até o litcite de sot {cinquentapor cento) pala sêus âcréscimos.

CIáUsuIÀ DÍ:cnG. PIuuEIRÀ - DÀs PENàúIDÀDES:
A recusa injusta êm deixar de curpIl! as obrigações assr.url.idas e prêceitos legais, sujeitará o
contratado, qarantida a p.évia dêfesa, às seqnrintes pênaLidades prêvistas nos Àrts. 86 e 8? da
tei 8.666/93: a - advertânciai b - Ítrrlta de mora de o,5g (zêro virgula cinco For cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dj-a de atraso nâ entrega, no inicio ou na execuÇào do
objeto ora côntratadoi c - multa de 109 (dez por cento) sobre o varor contratado pê1a
inexecuÇão total ôu parcial do contrato; d - suspênsão ternpo!ária de participar em lici-taÇão ej.mpedlmento dê contratar com a Àdninj-straÇâo, po! prâzo de até 02 (dois) anos,. ê - declaraÇâo
de lnj-doneidadê para Iicitar ou contratar com a AdrlinistraÇào Pública enquanto perdurarem os
motivos detêE(inantes da punição ou até que seja promovida sua -reabilitação perante a própria
autoridadê que aplicou a penalidadê,' f - simultaneâmente, qualquer das pênafidades câbiveas
fuldamentadas na Lei 8 . 666193.

crÁusl,IÀ. DÉCDG, sE@ttr)À - m Eoso:
Para dirlmir as questões dêcolrentes deste contlato, as partes eleqem o Foro dâ Comarca de
Mamanguape, Estado da Paraiba.

E, por êstarem dê pl.eno acordo, foi lavrado o
assj-nado pelas partes ê por duas testemurüas.

prêsênte contrato em 02 (duas) vias, qual va1

Marnanguape

PEI,O COMIRÀTÀNTE

PB,01 2013.de MarÇo de
i

la )4't)

TESTEMUN}IÀS

I /r+Íl lr^ 6,E ?,1*z
EMERSON I'ERREI RÀ VIÀNÀ DA SÍÍ,VA
Presidênte da Câmara
039 .842. 474-45

PEI,o CONTR.NIÀDO

*,=Â,n
Ltda

')rÀ*r..^". Ê*-.,^*- r. <§..*

l\üta,,r ,.oLlr\
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ESTÀDO DÀ PÀBÀTB.À
CÀ}{ÀRÀ MUNICIPÀl DE },IA},&NCUÀPE

coMrssÀo PEamNE!ÍrE DE LrcrrÀçÀo

coN\rrTE N' 00003,/2013

DEcl,ARÀÇÃo - PuBLrcAÇÀo

DECLARÀÇÃO

Dêclaro para os devidos ftns de direito, ç[ue utna cópia dos termos de Honotogaçáo e AdjudlcaÇão
correspondêntês ao processo licitatório modafidade Convite n" 00003/2013, foram devidamente
afixadàs Dô Ou.dro dâ Diwulg.çãô dêstê Órqão, nêstâ dâtâ, êrn obsêrvâncià as disposiÇôês dâ Lel
Eedelal n" 8.666/93 e suas altêraçÕes poste!iores.

Mamanguape - PB, 01 de Ma!Ço de 2013.

POD lGUES S ILVA
Piesidente da Coni ssão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
CÁ}OTÀ MUNTCIPÀT DE MAI{ANGUÀPE

COMISSÀO PER!&NENTE DE LICITÀçÀO

corII[TE N. 00003/2013

DECr-\RÀEÃO - PUBITCÀÇÀO

DECLÀRÀçÃO

Dêcfalô pala os del.idos fins de direitor que r.!na côp1a dos ternos de HomoloqaÇão e AdludicaÇão
correspondêntes ao processo licitatório modalldadê Convite n" 00003/2013, foram de\ridâmente
afixadas no Qrrâdro dê Divul-gação deste Órgào, nesta data, em obselwància as disposiÇôes da Ler
Eederal no 8.666/93 e suas afteraÇões postêriôres-

Mamangruape - PB, 01 de MarÇo dê 2013.

?\oS^,p-^ ê Àr í).^
CLEONISON CÀSSTÀNO DÀ SILVA
Dirêto!
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CPL.

ESTADo DA PARÀíBA
CÂMARA MUNlclpAL DE MAMANGUaPE

HoMoLocaçÃo E aDJUDtcaçÃo - coÍ{vlTÊ N. 00003/20í3
Nos termos do Íelatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e
obsêrvâdo o parêcêr dâ Ass€âscria Juridbe, rêfêrêntê ao Coôvüe n.0000312013, que
objetiva: Aquisiçáo parcelada de materiais de expediente e de informáica diversos;
HOMOLOGO o corespoMente procedimento licitatório e ADJUDICO o sêu obieto a:
PapelaÍia Dinãmica Llda - R$ 35.895,00.

EMER..NFERRETR^'f^T^"BT"Ji;ff i:L1""HT:É"r##

PUBLICAR

n - Quadro de DivulgaÉo do Orgão Realizedor do Certame - 01.03.13

%
\u.
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ESTADo DA PARÁÍBA
CÂMARA MUNtctPAL DE MAMANGUaPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisiçáo paÍcelada de mãteÍiais de expediente e de informática diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite no 00003120í 3.
DOTAÇÃO: Rêcursos Própíos da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.0í
0Í.m1.m01.2m1 $90.30.00
VIGÊNC|Ai atá o linal do exercicio Íinanceiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e:
CT N' 00005/20í3 - 01.03.13 - Papelaria Dinâmica Ltda - R§ 35.895,00

PUBLICAR:

l-l - Quadro de Divulgação do Orgâo Realizador do CeÍtame - 01.03.í3

Àt\
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ESTADO DA PARAíBA
PR EFE'TU F'A A' U N I C' PA L D E I''A iII A N G U A P E

Diário Oficial do lvlunicípio

HoMol.ocaçÃo E ADJuDlcaÇÃo - coNvlrE N' 00{,03,í20í3

N6 têÍmos do relatorio final apresê.tado Pela Comissão Permanente de Liíação e oE€ívado o paÍecer da

Ass€ssoíia Juridica, referente ao convite no m0032013, que obietivai Aquisição paÍcelada de materiais de
expediente e dc inÍormática diveEos; HOMOLOGO o coÍÍespondente Procedimento lidtatório e ADJUD|co O

seu otiêto a: Papelaria Dinâmba Ltda - R$ 35.895,00.
M.man$láPr - PB. 0í dê Mttço d. 2OÍ3

EMERSoN FERREIRA VIANA DA SILvA - Pre§idente da Câmara

FI jNDADO PEL.\ LEI N" -ll DE ló de JttLHO 197.1

EsTADo DA PARA|BA
CÀMÂRA MuNtc|PAL DE MAMANGUaPE

ESTADO DA PARÂIBA
CÂMARA MuNrclPAL DE MAMÂNGuaPE

EXTRATO DE CONTRÂTO
oBJETO AqrÉicáo parcelada de mateíars de exPediente e de inÍoÍmática diversG. FI,JNDAMENTO LEGAL:

cÀrit" n" 
-moolár 

a. ooTACÁo: Recursoc P.óprios da câmara Municipal de Mamanguapê: 01'01

õioii .omr zoor $90.30.00. 
'vtcÊtlctn: até o final do exercicio linanceiro de 2013 PARÍES

CONTRATANTES:emaràMunacipaldeMamanguaPee:CTN"(mosf2o13-ol'03'3-PapeleriaOinâmica
Ltde - R$ 35.495,00.

l\lfS: lll.rRCO.{.NO: 2013


