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ESTÀDO DÀ PÀIÀIBÀ

CÁUARA MuNrcrpÀr DE r'íAuANcuÀ.pE
coMr ssÀo PERMANEFTE DE LrcrrÀçÁo

PROCESSO LICITÀÚRIO CO}WITE

coNl,lrTE no 00006/2013
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO 13022 6CCO OO 06

óRGÀo REÀuzÀDoR Do cERrÀuE:
Câ&ara l.ftDicipal de MaEanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - l{amangltape FB
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2'786.

OBi'EIO:
Àguisiçào parcelada de Ioóvej.s adninistrativos diversos, destinàdos as ativldades da Cámala
I'íunicipal de Namangruape

Er.Ea.rlftog BÁstco3 DO pROCEsgO:
SOLICITÀCÀO E JUSTITICÀTIVÀ DA CONTRÀTÀÇÀO
ATO DE DES IGNÀCÀO DÀ COMISSÃO JUIGÀDORÀ
DECrÀxÀÇÀo DE DrspoNrBrtrDÀDE oRÇÀmrÍ?Á-R rA
AUToRT zÀÇÃo PARA RBÀrr zÀêo Do CERTÀME
PROTOCOLO E AUÍUÀÇÃO DO PROCESSO
INSTRT'I,IENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
PÀRECER JURÍDICO - ÃPROVAÇÃO DO INSTRU},ÍEIITO CONVOCÀTÓRIO
puBr,rcrDÀDE Do CERTÀHE - DrvuLGÀÇÂo
COMPRO1IÀNTES DE ENTREGÀ - INTERESSÀDOS
DOCrIMENTOS DE TTÀBILITÀÇÀO DOS LICITÀNTES
PROPOST.A.S DE PREÇOS ÀpRESENIÀDÀS
ATA E DELIBERÀÇÃO DÀ CO}íISSÀO JUIGÀDORA
QUÂDRo coMPÀ.RÀrrvo Dos PREÇos _ },IÀpÀ DE ÀPlrÂÀcÃo
REIÀTÓRIO EINÀL DOS TRABÀLHOS
PÀRECER ÍÚRÍDÍCO _ ÀNÁIISE DO PROCESSO LICITATÓRIO
ATOS DE HOHOLOGÀ.ÇÀO E ÀDruDICÀÇÀO
COMIRÀTO CORRESPÔNDENTT:
PUBlrCÀÇÕES
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EsrÀDo DÀ PÀxÀiBÀ

cÂüARA mrNrcrPÀr DE MÀlÀIrcuÀgE
sEcnrTÀRrÀ DÀ cÁ}GRÀ t{rrNrcrpÀr DE tÂ}rcuÀ}E

l4amanguape PB, 21 de Fêvereiro de 2013.

sênhor Presidente da Câmala,

Solícitãlnôs que seja eutorizâda à ConLissào pêrmenente de LícitaÇào deste órgào,
procedimênto licitatório, na modafldadê exlgidâ pêla leglslaçào ern vigo!, destinâdâ a

CLEONISON CÀSSIÂNO DA SILVA
Di retor

realizar

AquisiÇão parcêlada de móveis adrEini strativos
i'furi cipal de Mamênguapê -

diversôs, destinados as atavidades da Câmara

Justificativa pala a nêcêssidade da solicitaÇão:

,q contrataÇão acima descr]tà está sendc sclicitada, nos termos das especificaÇões técnicas e
lnformaçóes cornplêmentares que a acolpanham, quando for o caso, motivada: pêla nêcessidade dê
desênvolvimento de aÇõês contj-nuadas para a promoÇão de atividades pêltinentes. visando à
maxirlizaÇào dos rêÇulsos em relaÇão aos obletivos plogramados, consideradas as diletrizes e
metas defioidas nas feEamentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe di.sponibi lidade de dotaçâô especlfaca no orçamento vigentê parâ a
execuÇão do objêto a ser lj.citado, consoante consuLta efetuada ao setor contáb1l. Celtos de
contarlnôs coln i(ediata eprowaÇão deste solicitação, indíspensável à continuidade dos trebalhos
dêsenvolv-idos, ficê-Bos a lnteira disposiçào para maioles esclarecimentos que forem julgados
necessá!io9.

Atenci os amente,
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ESTÃDO DÀ PA&ÀIBA

cÂ!{Ax,À MrrNrcrpÀr DE }anÀNeuÀpE

?ERMo DE REFERÊNCIA

L.0.Do oÀr81l()
l.l.Constitul objêto da presênte contratação: Agursição pârcêlada de móveis âdnini stràtj-vos
divêrsos, dêstinâdos às at.ividades da Cánera Uunic.ipâI dê lrrarnár-rgiuape.

2.0- ws?rErcÀÍn À
2.1.4 contrataÇão acina descrita, que se-rá p-rocessada nos têrmos destê instnmento,
êspêcificâçóês técnicãs e inforrnâçôes êômplemenLeres que o ecoÍrtrránhâft, guando fôr o càso,
justifica-se: Pela necessidâde de desênvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇáo de
atividades pertlnentes, vrsando à nàxirlizâção dos recrlrsos em relação aos objetivos
p!ogramados, consideradas as dj.!et!izes e netas definidas nas fer!êmentas de planej amênto
aprovadas. Às caràctêlistlcas e especificaÇões do objêto da rêfêlida contrataÇào sào:

D I SCRlMI NÀÇÀO

,,1ESA SEM GAVETA MED. 1,2Ü X
ÀRMÁF.rD EAr:/.o coM I poRTAs

GAVETEIRO E'ITO COM : GAVETAS
CADEIRA GIRÃTóR]A PREsl DENTE

CADEIRÀ FIYÀ SEM BRÀÇOS

t,NIDÀDE
L'il;
UND

UND

UND

UND

GOIcoD QUÀITTIDÀDE

COM BRÀçOS

3.0.DÀs @arcÀçÕEs Do colfrRÀxãNaE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objêto contratado efetivamente realizado, de
cIáusulas do rêspectivo contràto ou equivafente.
3. 2. Propolcionar ao Contiatado todos os meios necessários para a fie.l execuçào
presente contrataÇão, nos termos do colrespondente instruÍento de ajuste.
3.3.Not1ficar o Contlatado sobre quafquei llleqularidadê encontradà quantô à
plodutos ou sêrvlços, exercendo â mais alnp] a e completa fiscâ1izaÇão, o quê
contratàdc de suas responsabil idades pactuadâs e preceitcs leg,ais.

acoxdo com as

do objeto da

qualidade dos
não exime o

nos
da

de

{. o.DÀs oBR:ÍcÂçõEs Do cst*TRÀTÀDo
4.1.Responsabi1i-zâl-sê pôr todos os ônus e ob-r1gaÇões concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e tlabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos âssr1Bidos, a qualquer
títu1o, pêrante seus fornecedores ou terceiros êm razão dá execuÇào do objeto contratado.
4.2.Substitui!, arcando com as despesas dêcollentes, os r!ãterlâis ou sêrviços que apresêntarêm
alterações, deterj,olaÇÕe9, iEpe!fêições ou quaisguer ir!êgulalidades disclepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebiroento e/ou
pagamento.
4.3.Hanter, durante a vigência do coDtrato ou instnmentos equivalente, en coepatibilidade com
as obriqações assunidâs, todas âs condiçÕes de habilitaÇão ê guâlificação exigj-dâs no
respectivo processo llcitatório, se for o caso, apresentando ao Contratantê os docunentos
necessários, sêmpre !ÍLre soli ci tado.
4.4.Nào transfe-ri-r a outrêm, no todo ou en palte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante
prévia ê êxpaêsse autorizaçào do contrâtente.
4 . 5 . Erl.itir Nota Fiscal corrêspondente à sede ou filial da e[q)resa que apresentou a
documentaÇáo na íase de habilltação.
4.6.Executar todas as obrigaÇÕes assumj.das com observâlcia a melhor técnica vigente,
ênquadlando-se, rigolosamênte, dentro dos preceitos legais, normâs e especificaÇões técni.câs
coüespondeDtes.

5.0.DOg PRÂZOS
5.1.o prazo máx1roo pala a execuÇão do objeto desta contrataÇáo e que adnite plorlogaÇão
casos previstos na legislação vigente, está abaixo .indicado e será consÍderado a partir
êÍLissâo do Pêdido dê cdnprai

Entlega:5 (cinco) dias
5-2.O pxazo de vigência do contrato será deterÍrlinado: até o final do exêlclcio financeiro
201.3, considêrado da data de sua assinatula.

6. O.DO NEIJI'STÀI.ETIo
6.1.os preÇos contrâtados sáo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos
A!t. 65, S§ 5" e 6o, dâ Lêi 8.666193.

nô

Á^o\
/o<t
o
\e



6.2.ocorrêndo o desequilj-br1o econôm]co-financeiro do contrato. poderá ser re
relaÇão que as partes pactuaiam inicj.alnente, nos têrnos do Àrt. 65, lnciso II
tei 8.666/93, Bediante comprovação dôcrEÍrental e rêquêrimentô êxplesso do Contrat

7.O.m PtGlt EíTO
7 . 1. O pagamento será reali-zado mediante plocesso leg:uIar e em observâncaa
procedimentos adotados pelo Contlatante, dâ seguintê naÍreira: Até trinta dias
totel dôs plodutos solicitados.

ap â

8.O.Drs srwüs ÀI»cuI s1tsÀTrvÀs
8.1.4 lecusa injusta em deixa! de crütll)ri! as obrigaÇões assu[idas e prêcê1tos legais/
sujeitará o Contlatado, garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos
Àrts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - Eulta de lBora de 0,51 (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entiega, no inÍcio ou na
execução do objeto ola contlatado,' c - multa de 10! (dêz por cênto) soble o valor contlatado
pela inêxecuÇâo total ou palcial- do contlato; d - suspensão terlpôr:ária de partictpa! en
licitaÇão e irpedimento de côntratar com a ÀdrLinistração, por prazo de até 02 (dois) anosr e -
declaraçào de inidotreidade para licitar ou corrtratar cotn a Ad&inistraÇào Pública enquanto
perdulareE os motivos deternj.nantes da pr.]rliÇào ou até quê sêjâ proEovlda sua rêabil-itaÇào
perante a próplia autoridade que apl].cou a penalidade,. f - sim-rltaneaElente, qualquer das
penalidades cabivej-s fundamentadas na Ler 8.665193.
8.2.se o vâlor da multa ou indenizaÇão de\rida não for recolhido no prazo de 15 dias apóg a
com.rnicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contrâtado vier a faze.r jus, acrescido de lulos molatórios de 11 (um por cento) ao !0ês,
ou, quando for o caso, cobrado j udicialmente.
B.3.Após a aplicaÇáo de quaisquer das penalidades prerristas. realizar-se-á coEunj.caçào escritâ
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertêncaa e
multa de mora quando for o ca3o, constando o fundamento legaf da p\rnição, informando ainda que
o fato será registrado no cadast-ro correspondente.

Mamanguape PB, 21. de feverelro de 2013.
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CL ISON CÀSS IÀNO DA SILVA
Di retor
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REPERIN"fE: PESQUISÀ DE PREÇos

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - constitui objeto da respectiva solicitaÇão: Àqui"siçáo palcelada de
administrativos diversos, destinâdos âs atividades da Câmara }turLicipal de Mamanguape.
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁla,PÂ MrrNrcrPÀr DE uN!ÀNcuÀPE

CODIGO

1

:
l

5

DrscPl|lrtrÀÇÀo T-rII I DÀDE

2.0 - DÀ PESQUISA DE PRTÇOS
2-1 - Colo basê nos custos para execuÇâo do objeto da contrataçáo êm tela, obtidos mediante
pesqu,i.sa de preços lealizada entle no minimo três erq)resas do râmo pertj-nente, relacj-onemos
abaixo o mênor prêÇo encontlado.
2.2 - Mês que serviu de base para e1a-boraÇão da referada pesquisa: Janeiro de 2013.

movel s

QUÀ.}ITIDÀDE P.'J}IITÀRIO Àl-TOTP

M

ERÀ

.t6
-i

Totà1

3.0 - DO VÀIOR
o valor totà1 é equivalente a RS 25.556,00.

4.0 - DAs coNDrÇÕEs DA coNTRÀrÀÇÃo
4-1-O prazo trráximo para a execução do objeto desta contlatação e que adnite plo!.rogaçáo nos
casos prêvistos rra l-egislaçào vigente, êstá abaixo indicado e se!á considerado a palti! da
emissão do Pêdido de compra:

Entrega:5 (cinco) diâs
4.2.Os preços contratados sâo fixos pelo perÍodo de luo a!to, exceto pâra os casos previstos no
Àrt. 65, S§ 5" ê 6o, da r,er 8.666193.
4.3.ocolrendo ô dêsequillbrio econôRico-f inancei.ro do coritrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partês pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Allnea d, da
Lel.. 8.666/93, mediante conprovaÇâô documental e !êquêrimento expresso do contratado.
4.4.O pagamento será realizado mêdiante processo regula.r e em observância às normas e
procedimentos adotados, da seguinte rDaneira: Até tlinta dias após a êntrega total dos produtos
solicitados.

Mamanguape PB, 21 de Fevereiro de 20I3.

c NISON CÀSS IANO DA SILVÀ
D 1re t o.r
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ESTADO DA PARAÍRA
PREFEITURA MUN'CIPAL DE IWAIUANGUAPE

Diário Oficial do Município
FIINDADO PELA LEI N".13 DE l6 de JIILHO 1974

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CÀSÂ SENÂDOR RUI CARNEIRO

PORTARIÂ NÊ 0ãf20í3 Maínanguapê - PB, 04 dc JaneiÍo de 20í3.

o pREstDENTE DA CÀMARA MUNtctpAL DE MAMANGUaPE, EsrADo DA PARAíBÀ no uso
das atribuiçôes que lhe sáo coníeridas pêla Lei Orgànica do Município e pela Constituição Federal e, ainda,
pela legisiâçáo êm vigor âplicável a esIÉciê, R E S O L V E :

fut, l'- NOMEAR o senhor Joáo Rodriguês da Silva, Severina de Aquino CGta Femand6, e Maria
José Gomes para comporem, sob a PÍesidência do primeiro, a Comissão Permanente de Licitaçáo, tendo os

demais como membros, nos termos da Lei Federal n'8.666/93.

Art,20 - Esta portaria entra em vigor a na data de sua publicaçáo, revogadas as dispo§içóes em
contrário

CÀMÂRA MUNGIPAL DÉ MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAÍBA. EÍI| (X dê JANêiTO dê 2Oí3.

EMERSON FERREIRA V'ANÂ DA SILVA
- Presidente -

MES: 07 DE.IANEIRO.\N0:2013

ÀtlE^

Á
Írr ifi (

c
\o

&.



-"f-,
.'ir-'. . r-.-'-1{,
-d,+l ' -- ;rP,ikl',.... "'....' "i,r
rti.§-rêliâ:
'ruFH.

ESTÀDO DÀ PÀBÀIBà
ciir.iÀRA }ÍuNrcrpÀr, DE MAITANGUÀ.PE

RET. : PROCESSO LÍCITÀTÓRIO
oBJEfO: AquisiÇáo parcelada de móveis adninistrativos di-versos, dêstinados as atj-vidade3 da
Câmara Nulri-cipal de Malllangnrape.

DECI,ÀBÀçÀO

Conforme
rel ativo

solicitado, declaramos haver di sponibi lj-dade orÇamentária para execuÇão do obleto
à contratação em tela:

Recursos Própraos da Cámara Munic].pal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001-1002 4490.52.00

Mamanguape B, 2 de Feveleiro de 2013.

C

Te sourei ro
IO LEITE FIIHO
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÂr.aRa MUNrcrPÀr DE lcAlrANcuÀPE
cÀBiNElE Do PRESTDEITE DÀ cÀ\4ARÀ

AuroBr zÀÇÃo

Autorizo a Corlissão permanêntê de l,icitaÇão, a rêalizar procêdimento licitatórj.o, na
modalidade exigida pela legislação em vigor, destinada a:

À,quisiÇão pârcêledâ de dówêis
Murucipal de l4amânguape.

adnBnistratj-vos divêrsos, destinados as àtividades dâ Câmâr.â

noConformê informaÇões do sêtor ôontábi1, exlste disponibilidade de dotaÇão êspecifica
o.rçamento vigente para execuÇão do objeto a sêr licitado.

Maranquapê - PB, 26 de Fevêreiro de 2013.

./--
EMERSON FE
Prêsr-dentê

EIRÀ VIÃNA DÀ S

da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÂI,ÍARA urrNrcrpÀr DE uAtlaNcuÀpE
co}[ ssÀo PERIBNnITE DE LrcrrÀçÀo

pRo'rrocor,o
PRocEsso Lrc r?ATóRro

Objeto: ÀguisiÇão palcelada de móvêi s adÍúnistrativos diversos, dêstinados as atividadês da
Cânãrâ Munic'ipal dê Mamanguape.

observado o disposto na legislaÇão pertinentê no que concexne à modalidade de licitaÇào
empregada em .re1ação ao valor prêvisto do cêrtaBe ê as caracte-rí s ti cas e particutalidades da
dêspêsâ, bêm cotno o que já foi ree]izâdo àté â presente dâtâ com objêto sêmêlhantê ào quê sêrá
Ilcitado e alnda o que consta dos ê1êmentos dê planêj ãmênto dâ adrLinistração, em espêciâl o
orçamento vigente, esta ColÊissão protocolou o processo em tela:

coNvIrE N" OOOO6/20L3 26/02/20L3

>rlu
DA SI

Pres rdente CoÍLi s s ão
ROD GUES

da

4
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ESTÀDO DÀ PÀRAIB.A
cÂr,ÍÀRA MuNrcrpÀt DE l.rAMÀNGLrÀpE

co}[ ssÀo PERlan{EMTÊ DE LrcrrÀçÀo

TERUo DE ÀüT{rÀçÃo DE pnocnsso r,rclraúnto
PROCES5O ADMINISTRAT]VO N" 130226CCOOO05

Objêto: ÀquisiÇâo parcel-ada de móvêi s adninist.rativos divêrsos, destlnados as atividades da
Câmara Mr.micipal de Manang,uape.

I - ÀE@BIUETÍTO
Nesta data recebemos a documentação inerente à execuÇâo do objêto âcirã indj,câdo, conposto
pêIos sêgn.rintês ê1emêDtos: solicatação parâ rêâ]12açãô de procêsso licitâtório na modâIidâdê
exigida pela legislaÇão vigente, con justificativa para a necessidade da contrataÇâo, pesquisa
dê prêços correspondêntê, a autôrizaÇão devida e dêc1araÇão de êxisti.r a lespectlva
disponlbilrdàde orçamentária.

,r - Pno$ocoro
Obsêruando o disposto na leqislaÇão pêrtinentê no quê côncêrne à modalidadê de licitaÇão
êmpregada em relaçào ao vafor previsto do certamê ê âs caracteristicas ê particulalidadeg da
despesa, bem como o gue já foi realizado até a presentê datâ com obleto semêlhante ao quê será
ficitado e aj-nda o quê consta dos êlementos de pfanej amento da admirListxaÇáo, em especial o
orÇemento viqente, esta Comlssão protocolou o procêsso em tê1a:
comr1te ao 0O0O6/2013 - 26/O2/2Oa3.

III - EI,EI'ENDO§ DO PROCESSO
Após devidênênte autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizaÇào respectiva, a
indicâÇão sucinta de seu objeto e do .rêcurso àplopriado para a despesa. nos te.úros do À-rt, 38
da Lei 8.666/93 e suas alteraçôes, sêrâo jr.mtados posteriormente o instrumênto convocatóri-o e
seus elenettos constatutivos, inclusivê a correspondente ÍLinuta do contlatô, os quais seráo
sub'metidos à apr.eciação da Assessoria Jurídica.

IV - PROCEDI}'ENTO
Remeta-se a Àssessoria Jurldi,ca.

Prêzados Senhorês,

submetêmos à apreciaçâo da Àssêssoria JLlridica, nesta data, os elêrtrentos do processo o.râ
autuado pala a devida anâlisê ê aprovaÇão, consoante Art. 38, § único, da Lei Federal A.666/93
e suas alte!âÇôês posterio!ês:

. Minuta do instlumênto convocatór1o e seus efêmêntos constitutivos;

. Minuta do contrato corêspondênte.

Mamanguapê PB, 26 de Eêvêrêiro de 2013.

ROD IGUES DÀ ILVÀ
Presidente dâ CoÍti ssão
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ

cirMÀRÀ MrNrcrPÀr DE l4r'frNcuÀ?E
coEssÀo PERIaNE TE DE LrcrTÀçÀo

PRGSSO ÀDrínrrSlr.ÀIrVO N" 130226CC00006
r,rcrrÀçÃo No. 00006,/2013
MODÀIIDÀDE: COTWITE
TIPO: HENOR PREÇo

órgão Realizador do certame:
cÂt'G.RÀ MlrNrcrPÀr DE }AI{ANGUÀPÉ
RUÀ DUOÚE DE CÀXIÀS, 123 _ CEN"RO - }ANN.NGUÀPE
cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'786.

FB.

o órgao Realizador do certame acina quallficado, inscrito no CNPJ 72.120.256/OAOI-52 ,

doravante denominado simplesmente oRC, torna público para conhêcimento de quantos possam
interessar que fará realizar através da comissào Pednanente de lic.itação, doravante deno&inada
sinplesmente Coltlissão, as 10:00 horas do dia 06 de MarÇo de 2013 no endereço acimã indicado,
Iicitação na modalidade convate n". 00006/201,3, t1pô trtenor preÇo; tudo dê acordo com este
instrumento e em observância a Lea Federal n". 8.666, de 2L de junho de 1993 e suas alteraÇões
posterroles e â Lê1 Complementar n" 123, de 14 de dezêrbbro dê 2006, confo.rme os clitêrios e
procedimentos a seg,uir definidos, obletivando obter a mê1hor proposta para: ÀquisiÇão
parceladâ dê móvei s adninistrativos diversos.

1. O.DO OÀ,ETO
1.1.Const-itui objeto da presente licitaÇão: Aguisição pa.rcelada de rnóvei s adrlinrstrativos
divêrsos, destinâdos âs átividâdes dâ Câmara Municipal dê Mamartg.uapê.
1. 2 .Às especificaçôes do objeto orâ licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Terno de Referência - Anexo I deste Instnrmênto,
1.3.4 contrataÇâo acima desclita, que será processada nos têrmos dêstê instrumento
convocatório, especificaÇões técnicâs e infornações co[U)lementares que o acoErpanhah, quando
fôr o câso, justificá-se: PêIà necessidâdê dê desenvolvimento dê aÇôes continuadas pa.râ â
promoÇão de atividades pertinentês, visando à maxiEização dos recursos em relaÇào âos
objetivos ploglarnados, consideradas as diretrizes ê metas dêfinidas nas fer!âmentae de
plane j aoento àprovadas.

2.O.DO rpclr E Dtrf, B DÀ rr@Ençio Do cofrÍrE
2.1.Os enveLopes contendo a documentaÇão relativa à habilitaÇão ê a ploposta dê pleços para
execuçáo do objeto desta LicitaÇão, deverão ser êntlêgijes à comissãô até as 10:00 holas do dra
05 de MarÇo de 2013, no endeleço constalte do p!êâutbu]-ô destê instrumênto- Nestê mesmo 1ocal,
data e horário será reàlizada a sessão púbfica para abertura dos refelidôs envelopes.
2 .2.lt1tofiiaÇôés ou êsclarecimentos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos horários normárs
de expedr.entê: dàs 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Qualguer cidadão é parte legítina para inpuqnar o ato convocatório dêstê celtame por
rrregularidade na aplicaçáo da Ler 8.666/93 ê legislaÇão pertinente, se manifestada po-r
êscrito ê dlriqida a CoÍLissão, protocolizando o origlnaL até 02 (dois) dias útê1s antes da
data fixada pa.ra .realizaÇàc da respectj.r,a sessãc púb1ica pa.ra abe-rtu.ra dos envelopes Ce
habilitaÇão, nos ho!álios de expediente acina indicado, exclusivamente no seguinte endereço:
Rua Duque de Caxlag, 123 - Centro - Manânguâpe - PB.
2 . 4 . Caberá à Conissào, auxiliada pelos setores lesponsáveis pela êlabo.raçào deste ato
convocatório e seus ânexos, decidir sobre a respectiva iEpugração, rêspôndendo ao cidadào
interessedo no prazo de até 03 (três) dias úteis, considerados da dâta em guê foi
protocolizada â pêti"çâo.
2.5.Decai-rá dô di.êito de inrpuqmar as falhas ou iEêgularidades gue viciariâm o ato
convocátório deste certame, o licitante que nào o fizer por esclito e dirigida a Comissão,
protocôlizando o origj.nal até o 2' (segundo) dia útil quê antecêder a abertura dos envelopes
com às propostas, nos horários de expediente acama indicado, êxclusivá.ftênte no sêguinte
êndereçoi Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - l"Íananguape - PB-

DOA EI,NíEIIIOS PÀRÀ LICITÀÇÀO
Àos pârticipantes, serão fornecidos os seguintes elementog:
l.ÀNExo T - TERr'ro DE REFERÉNCrÃ - ESpECtErcÀÇôEs,'
2.ANEXO II . MODELOS DE DECIÀRÀÇÕES;
3.ANExo rrr - uoDELo Do rERMo DE RENúNCrA,.
4.ÀNEXO IV _ MINIIIA DO CONIRÀTO;

3.0

3,1
3-1
3.1
3-1
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3,2.A obtenÇão do j.nstrumento convocatório sê!á fei-ta junto a Comissão.
mediânte o recolhimento da guantia abaixo indicada. correspondênte ao
gráfice dôs elêrdêntos: fornecido gratuitâmênte.

e quando

4.0.I)o SI'P(RAE I,EG]àT
4.1.Esta licitaÇâo reqêr-se-á pê1a Lei Fedêral n".
âltêrações postêriores, Lêi ColnplêIneíltar no L23, de
pertinente, que ficâm fazendo partes integrantes
transc!iÇão-

8.666
14 de
dêste

custo

dê 21 de i urüo de
dezembro dê 2006 ê I
instrumêntô, independente

ão
de

5.o.DO PRAZO E DOTÀçÃb
5.1.o prazo máxi.mo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristj.cas e as
rrecessidadês dô ORC, e que admite prorrogação nos caao. p!êwi-slos pela Lea 8.666/93, está
abaixo indicado e será considê-rado a partj-r da elrlissão do Pedido dê Compra:

Entregai 5 (cinco) dlas
5.2.À5 dêspêsas dêcorrentes do objeto da presêntê licitaÇão, corlerào por conta dâ sêgl.rinte

Recursos Próprios da câ.Úlala Municipal dê Ma$âng\rape: 01.01 0L.031.000L,1002 4490.52.00

6.O.DAS coI{DlçÕEs DE pÀRTrcrpÀçÀo
6.1,Poderão participar dêste certame, afên dos lfcitantes convidados, os demai s inte.ressados
devidamente cadattlados no ORC, na correspondente êspecj-alidade pêrtinente âo seu objeto, que
manifestarem interessê com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentaÇào das
propostas. Os proponentes deverào entregar a Comissão dois envelopes fechados indicando,
respectiva8ente, DOCIJ!.{ENIÀÇÀo e PROPoSTÀ DE PREÇOS, devidamentê identificados nos têrmos
def1nidos neste instrumênto convocatôrio -

6.2.Não podêráo pâr:ticipar os lnteressados quê sê êncontrerB sob o regime fali-mênta!, elIlpresas
êstrangeiras que não funcionêm no pais, nêm aqueles que tenham sido dêclarados lnadônêos para
licitar ou contrata! com a A&[inisLraÇão Pú-blica ou que êstejam cutnprindo a sanÇâo de
suspênsãô dô dirêito de licatar e contratar com o ORC.
6.3.os licltantês quê dêsêjareú enviar seus eÊvelopes DocumentaÇão e Prôposta de Preços viâ
postal - com Àviso de Recebimêrrto ÀR -, deverãô !êrBetê-los em telnpo hábil ao êndêrêço
constante do pretunbulo dêste instrumerto, aos cuidados do Presidênte da Comissào - João
Rodriqiues da Si1va. Náo sendo ligorosamente observadâs as exigênêt-as deste atem, os
rêspêctivos ênvê1opês não sêrão acei-tos e o lici-tante, portanto, desconsiderado pa-ra efeito de
particlpaÇão no certame.
6.4.Quando observada a ocorxência da entrega apenas dos eovelopes junto a CoÍrissào, sen a
permãnência de represêntante crêdenciado na rêspectiva sessão públ-j.ca, é facuftado ao
lrcitante, r!ão sendo êondiÇão para sua habil-i-taÇão, â inclusâo no envelope Docr.mentaÇão, da
declaraÇão expressa de renunciar ao direato de anterpor recurso e ao prazo côrrespoDdente
rêlativo à fase de HabilitaÇâo, côncordando com o prossêguimento do celtamer previsto no Àrt.
43, Íla, da Í.ei. 8.666/93, conforme modelo - Ànexo III.
€,-5-É vedada à pêrtiê'jpêÇào e]n consórcio.

7,0.DA aEpBESErtrÀÇÃO E DO CAEDENCTÀI,ErIO
7.1,O licrtante deverá se apresentar. para credênciâmêntô lulrto a Comissão, quando for o caso/
através de um rêpreêêntantê/ com os documentos que o credenciam a partacipàr dêstê
procediDento licitatôrlo, cada licltânte credenclará apenas lun reprêsentante que sêrá o únrco
adnrtido a intervir nas fases do certame nâ forlna prevj-sta neste instrumento, podendo ser
substituido postêriormente por outro devidamente credenciado.
'7.2.PaÍa o credênclamênto devêrão ser aprêsêntâdos os sêguintes documêntos:
7.2,L.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Iei, quando for ô caso. devidamente rêglstrado no órgão competente, no qual êstêjêm expressos
sêus poderes para exercer direitos e assullli! obr:igaçôês êm dêcorrência dê tâ1 lnvestidura;
7.2.2. Tratando-sê dê procurador: a procuraÇão por .instrumento público ou partlcular da qual
constêm os necessários poderes para, firmâi declaraÇôês, desistir ou aprêsentàr âs razões de
rêculso e praticar todos os demai s atos pêrtj-nêntes ao certalne; acohparüada do corresporrdêntê
instrumento de coDstituição da erq)resa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante
para â outorga. Caso a procuraÇâo seja palticufar, deverá ter firrna reconhecida por cartório
compêtêntê.
7.2.3.o representantê legal e o p.rocurador deverão identificar-se exibindo docunento oficlaf
quê contênhâ foto -

7-3.Estês dôcunêntos devêrão sê! apresentados - antes do 1níc1o da sêssào púb1ica - en
original, por qualquêr processo de cópia autênticada por cartório compêtente ou merBbro da
CoIILissáo -

7.4.4 não aplesentação ou ainda a incoiieÇão lnsânávêl de qualquer dos docrnnentos de
crêdencienrento impêdará e participàção âtiva do rêprêsêntente do lrcitante no preserlte
certêrnê. Esta ocoffência nâo habilitará o concorrêntê, âpenas penderá o direito a manifestar-
se nas correspondentes fases do procêsso licitatório. Para tanto, a CPL rêcêbêrá legularmente
do referido conco!!ênte seus envê1opes. declaraÇões e outros e1êmêntos necessárros á
participaÇão no celtame, desde que apresentados na forma definida neste instrrjmento.
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8. O.DÀ EÀBTLITÀÇãO
8.1.os documentos necessários à habj.litaÇão dos licitantes, deverâo ser
(uma) via, dentlo de envelope 1âcrado, cohtendo as seguinle3 indicaÇóes no

NOT.ÍE PROPONENIE
ENDEREÇO E CNP.]/CPE DO PROPONENTE
DOCUMENTÀÇÃO - CoNVrrE No. 00006/2013

aprese

deste instrunento e
o caso, devidamente
discrlminaçãô, marca

O E}I!EI,oPE DOCUI.IENTÀÇÃO dewerá conte! os sequi-ntes eleuentos:

8 .2. PESSOA JURÍDICA:
8.2.1.Prova de lnscli,Ção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica CNPJ-
8 .2.2. Regularidade para com a I'azelrdâ Fêdera1 - certidão conjunta negàtiva de débitos
rêlativos a Tributos Federeis e à Dlwida Àtiva da União.
8.2.3.Certidôes negativas das Fazendas Estadual e l"Ílrniclpal da sede do licitantê ou outlo
equivafente na Í orma da Lei.
B .2 . 4 , Conprovaçào de regulalj.dade relatlva à Seguridade Social INSS-CND e do Eundo de calartt-a
por Tellpo de sêrviÇo FGTS-CRF, apresênt;rndo as correspondentes certidóes foinecidas pelo
Instituto Necional do Segu!ô Socj.al e Caixa Econôm.1ca Pederel, rêspêctivamêntê.
8.2.5.Prova de inexistência de débitos inàdimplidos perânte a Justiça do Trabalho, eediante a
apresentaçáo de Celtidão Negativa de Débitos Tralalhistas CNDI, nos termos do Titulo VII-À da
ConsolidaÇâo das Leis do frabalho, aprovada pelo Decreto-Í,ei n" 5.452, de 1" de haio de 1943.
I . 2, 6. DeclalaÇão do licitante: dê cunprimênto do disposto nô ?\rt. 7o, Ínciso XXXIII, da
Constituição Pederal - Àrt. 2?, Inciso v, da têi 8.666l93i de superveniêncie de fato
impeditivo no que diz !espeito à participaÇão na licitação,' ê de submête!-se a todas as
cláusulas e condiÇóes do presente instrlEento convocatório, confor&e nodê1o - Anexo If.
8.2.7.fermo de Renúnciâ, caso o paltj-cipante envie aperna3 seus envê1opes, sem representante
credenciado e desejar renuncia! ao direito de intelpor recurso e ao prazo respectivo reLativo
à Ease dê Habili"tação, concordando com o prosseguimento do certamê Iicitatô!io, conforme
modê1o - Ãnexo III-

I . 3. DocumentaÇào especlfica:
I . 3. 1. Co[provaÇão de que o licitantê se enquadra nos termos do Art. 3" da Lêi CorE)lementar no.
L23, dê 14 dê dezenüro de 2006, se for o caso, sêndo considêrada microetoplesa ou en§)resa de
pequeno porte e recebendo, po.rtanto, trâtamento difelenciado e slmplificando na fo-rma definida
pela legislaÇão vigente. Tal comprovaçâo poderá sêr feita através da apresentaÇão de qualquer
um dos seguintes documentos, a critério do lacitante: a) declaração expressa, asslnada pelo
respongáveL legal da emplesa e por profissional da área contábil, devidamente habilitado; b)
cêrtidão simpLificada êrÍLitidâ pela junta comercial da sede dô licrtante ou equival-ente, na
forma da legislaÇào pertinente. À âusência dà referida dêclaraÇão ôu cêrtidão sj.nplificada nào
é suficiente motivo pala a inabj-litaÇão do licrtânte, apênas perderá, durante o presêntê
celtame, o direito âo tratâmento diferenciado e siÍpllfacado dlspensado a ü8 ou EPP, prêl,-istos
na Lej. Complementar 123106.

8.4.Os documentos de Habifitaçâo deverào ser organizados na orden dêscrita neste instnmento,
precêdidos por r.m lndice corrêspondêntê, podêndo ser aprêsentâdos e& original, por gualquer
p-irôcêsso dê cóp-iâ âutênticada por cartório coEq)etente/ meÍrbro da Conissão ou publicâção êm
órgão da isrplensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente 1egiveis, sê[l cônter
borrões, râsuras, emendas ou êntrelinhas, dentro do prazo dê validadê, ê êncelrados em
envelope devidamente lacrado e indevassável. Pol sêr apênas lma formalidadê que visa facilr-ta!
os trabalhos, a ausência do lndice de que trata este item, não inabilitará o licitante-
8.5.À falta de gua-Iquer documerrto êxigido, o seu vencimento, a ausênciâ dâs cópiâs devidâmente
autenti-cadas ou das vi-as originais pala autenticação pela Comissáo ou da publicaçào erl órgão
na inq)rensa oficial, a aplesentaçào de docuoentos de habilitação fora do envêIopê especifrco,
tornârá o !êspêctivo lrc1tante inabilitado. Quando o documento for obtj.do wia Ínternet suâ
legalidade se!á cotq)lovada nos endeleços eletrôni-cos colrespôndentes. Poderão ser utilazâdos?
ã critérlo da Cornigsào os doctmentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do
oRC, para comprovaÇào da autenticidade de elementos aprêsêntados pelos f.icitantêg, quando for
o c430.

9. O.DÀ PROPOITÀ DE PREçOS
9-1.4 proposta deverá ser apresentada
seguintes indicâçóês no âIlvêrso:

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONEMTE
PROPOSTÀ DE PREÇOS - COWITE N".

ern 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

00006/2a13

O ENVEIOPE PROPOSTÀ DE PREqOS deverá conter os sêgÍuintês elementos:

9.2.Proposta elaborada em consonânciâ com as espêcificaçóes constantes
seus elemerttos - Ãnexo I -, ern papel. tlrilrradô da êmpresa quando fo!
âsslnada po! seu aeplesentante, contendo no corrêspondêntê itdn cotado:
e/ou modelô e outràs caracterlsticas se necessário, o quêntitativo ê
total expressos em algarismos.
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9.3.será cotado urn único pxeço, malca, modelo para cada ltem, com a utilrzaÇào
decimais. lndicações em contrário êstão sujeitas a correções observando-se
critérios:
9.3.1.Fa]-ta de digitos: serão acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo
suprimido, caso contrário haverá o arledondameDto do dígito antelio! para mai
r tens excedentês suprimidos,

G)s segBrlnte

o FL: t4 o
o

cesso se
S sd. CPL.

9.4.No caso de aquisição de bêns, a quantidade mi.nima de unidadês a ser cotada, pôr item, não
dêvêrá sêr inferior â 1008 da estiElitiva detalhada no corrêspondentê lêrlnô dê Referência -
Ânexo I. Disposiçào em contário não desclassifica automaticamênte a proposta apenas o
respectivo r. tem será desconsidêrado.
9-5.4 proposta deverá ser rediglda en lingua pôrtuglresa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem altemativas, rasuras, emendas e/ou êntrelirüâs. suas folh.as rr.rbricadas e a
ú1tinla datada e assinada pelo responsáveI, com indicaÇão: do valor total da proposta êm
algarismos, dos prazos dê êntrêga ou êxêcuÇão, das condiçõês de paqámêntc, da sua validade quê
neo poderá ser infelior a 60 dias, e outras inforhaçóes ê observaÇÕês pertinentes quê o
lacitante julgar necessárias.
9.6.Existi.ndo discrépância êntre o prêÇo unitário e o valor totaf, rêsultado da rNrltiplicaÇâo
do preÇo unitário pela quantj-dade, o preÇo urr.itário prevalecerá.
g.7.Fica estabelecido quê havendo divergência de preÇos unitários para um mesno produto ou
servlÇô, prêvaIêcêrá o de menor valor.
9.8.No caso de afterações necessárias da prôpôstâ fêr-tas pê1â Comissão, decorlentes
exclus ivã{rerrte de incorreÇões na urridade de mêdida utilizada, obsêlvadâ â devidâ
proporcionalidade. bêm como na multiplicação e/ou soma dê valores, prêvalêcerá o valor
coxrigido.
9.9.4 não i-ndicaÇào na proposta dos prazos de entr:êga ou exêcução, das condiÇôês dê pagamento
ou de sua val.idadê, ficará su.bêntendido que o licitante aceitou integralmente as dispogrçóes
do instrumento cônvocatório ê, portanto, se!ão consideradas es dêterminâções nele corrtidas
para as rêferidas exigências não sendo suficiente môtivo para a descl-asslficação da respectiva
proposta.
9,10.É facultado ao licitante, aprêsêntar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRc,
dêsde que esteja devidâmentê preenchido.
9.11.Nas licj-tações para aquisição de mercadorias o participante indj-cará a origem dos
produtos ofertados. À êventual falta da refenda udicaÇão nâo dêsclassificârá o li.citantê.
9.12.Serào desclassificadas as propostas que deixarem de atender as dispôsições deste
instrrmento.

10. O.DO CRIÍÍJR]O PÀR,À .,I'IGÀ}IE}ÍI1c
10.1.Será declarado veDcedor deste cêltamê o licitante que, atendldas todas as exigências do
prerentê instrumento, apresentar proposta com mer1or válor u-nitário no corespondente 1têm
cotado, xelaci.onado no Ãnexo Í - Termo de Referência.
1o.2.Havendo iqualdade de valoles entrê duas ou mais propostas, e apôs obedecido o disposto
nos }{:rts. 44 e 45 da Lei complemer,tar 123/06 ê no Àrt. 3', §2", da Le1 Federal 8.666/93, a
c1âssificaÇão se fará através de sortêio.
10,3.Na presêntê licitaÇão será aesêçfurada, como critério de deseElpatê, prêferênciâ de
contrataçào pala as micrôetrq)rêsas ê êmpresas de pêquêno portê.
10.4.Para efeito do dispostô nestê instrumento, entêndê-sê por êtpate aquelas situaÇõês em que
as prôpostàs apresentadas pelas nicroeÍrpresas e êmpresâs de pequêno porte sejam iguais ou até
10* (dez por cênto) superj-ores à prôposta nlais bem classifj-cada.
1o.s.ocorrendo a situaÇão de efiq)ate confoÍ'mê acima definida, proeeder-se-á da sêguinte forma:
10.5.1.A rlicroemprêsa ou êmprêsa de pequêno porte nais bem classificada poderá apregentar
plopostâ dê prêÇo inferior àque1a considerada vêncêdoEa do certame, situaÇão em que será
adjudlcado em sêu favo-r o objeto licj.tado;
10.5.2.Nào ocorreJldo a contrataÇào da Ricroempresâ ou êmp.rêsa dê pêqueno porte, na forrna do
item antelior, sêrâo convocadas as denais rêmanescentes que por ventura se ênquadrêm na
situaÇão dê êmpate acima defj-nida, na ordem de classlficâÇão, parâ êxercicio do mesmo direlto;
10.5-3,Nô caso de equivalênci-a de valores aplesentados pelâs microerrpresas e empresas de
pequeno porte quê se encontrem no intêrvalo estabelecido cono sltuação de erpate, será
realizâdo sorteio entre elas pala que se identifiquê aquêIa gue primerro poderá apresentai
melhor oferta.
10.6.Na hipótesê de não-contratação nos termos acina previstos, en que foj. observada a
sj-tuaÇãô de emFlate e assêguredo o tratamerlto dj.ferenciado a rricroempresa ê emprêsa de pequeno
porte. o objêto licitado se!á adjudicado em favor da proposta originalrnênte vencedora do
ce!tanê.
10-7-A situaÇão de erq)ate, na forma acima defrnadâ, somênte se apflcará quando a Eelho. ofêrta
inicLaL não tiver sido apresêntâda por m-icroempresa ou êmpaêsa de pequeno porte-

11.O-DÀ ORDEU DOS 1§.àBÀlIlOS
11.1.Pâra o recebimento dos ênvelopês ê início dos trabalhos sêrá obsêrvada lxna tolerância dê
15 igu]nze) m.inutos após o horálio fixado, E cerrado o prazo pa-ra recebimento dos envelopes,
nentlr.ur outlo sêrá acêito.
11.2.Dêclarada aberta à sessào pública pêlo Presidente, eerá efetuado ô dêvido credênciarnênto
dos intêressados. somente participará ativamente da rerDião Ltm rêprêsentante de cada
llcitante, podendo, Ilo êntanto, sêr âssistida por qualquê! pêssoa que sê interêssar.
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11.3.o nào compâlecimento do representante de qualquer dos licitantes não
efetivaÇão da rêunj-ào, sendo que, a sinples participaçào neste certamê imp
aceitação de todes as condiÇões êstâbêlêcidas neste Instrumênto Convocatórío ê s
11-4-EEt nenhr.rma hipôtese será concedido prazo parâ â âpresentaÇâo dê doc

de qualque! elemento exigrdo e não apresentsubstituição dos ênvêlopês ou
destanada à habilitaÇào.
11.5.Ã' CoEisseo rêceberá de cada representante os envelopes DocumentaÇão e Proposta
e rubricará jr.rntemêntê com os paltj.ciparrtês os fectros do segundo.
11 .6. Postêriormênte abrlrá os envelopes Documentação, rr.rbrj.cará o selr conteúdo e solicitará
dos 1lcitãntes qlre examinem a documentação neles contj.das. Ouaisque! inpugnaÇões levantadas
dêverào sêr comúicadas a Comissão, que as consignará na Ata de reuniào.
11.7-Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisa-rá os docutrentos e as ÍmpugnaÇões porventura
formuladas pelos licitantes, dândo-lhês cÍência, em seguj-da, do resultado da Ease de
HabilitaÇão. Entrêtanto, se assim jul.ga! necessário, pode-rá di!'ulgar o resultado numa nova
reunião, registrando-se na Àta, ou mêdiante publicaÇão na imprensa oficlal ou ainda et0ltindo
avfso poa esclito, observada, nestes casos, a dêv-rdâ ántecedência necessária - não inferior a
48 (quarenta e oito) horàs.
L1.8.ocôrreodô à desistência expressa dos licitantes ao dirêito de rêcorre! na Fase de
Habilitaçáo, conforme previsto no Àrt. 43, III, da Lei 8.666/93, na nesma sessáo poderá haver
a abertura dos ênvêlôpes Propostas, caso contrário será narcada nova data, com obsêrvânci.a ao
prazo recursal estabelecldo na legrslação pertlnente.
11.9.o envelope Proposta de PreÇos, dêviddtêntê fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inabr-litedo, dêsde que uão tênha havido recursô ôu àpós sua denêgação.
11.lo.Encerrada a Fase de HabilitaÇão e observados os ditames deste instrumento, a Corlissão
procede!á então à â-bertura dos envelopes Proposta de PreÇos dos proponêntes declalados
hâbilitados, rubricará o seu conteúdo ê faculta.rá o êxàÍre da documentaÇáo neles contidas a
todos os particlpantes, os quais pode!ão efetuar ill{)ugrlaÇÕes, devidaEente consignadas na Ata
dê rêunião, quendo for o câso.
11.11.À CoaLlssão exartrinará os elementos aplesentàdos, as obselvações eventualmente apontâdas,
declarando, ettr sêgr.ri-da, vencedo! ô licitante que, atendldas as exigências e considelados ôs
critérios defilidos neste instrumento, apresêntâr proposta mÀis vântájosa pa.ra o oRC.
11, 12 . Da reuniâo lavlar-sê-á Àtà circuns tanci ada, na gual serão reqistradas todas as
ôcorrências e q\rê, aô final, sê!á assirreda pela Comissão e licitentes presentes,.
11.13.8u decoliência da Lei ComplêmeIrtaÍ \23/06, a comprovaÇão de leglLalidade fiscal das
micloeryresas ê empresas de pequeno pôrte somente será exj.glda para efeito de asginatura do
contrato, observando-se o seguinte piocedimento:
11,13.1.Às microempresas e empresas de pequêno portê, por ocasião da participaÇão nesta
licr.taÇão, dêvêrão âprêsenter toda a documentaçào exigi.dâ para col(q)rowação de reguleridede
f1sca1, dentre os documêntos enurhêrâdos neste instrumento pala efêitô de Hâb1l,itaÇâo ê
integrantês do envelope Documentaçãô, mesmo çn-re esta apresente aI$nna restlição,
11,13.2.Havêndo âlqumá restrição na cotrrprovaÇão de legnrlaridade fiscal, será assegulado o
prazo de 02(dols) dias útêis, cujo terBo inicaal corresponderá ao momento em que o Licitante
for dêcLârado vencedor, prorrogáveis por i.giual periodo, a critério do oRC, pala a
regulâ.rizaÇão da docr.mentaÇâo, paqamento ou palce1ànento do débito, e erlissão da eventuar-s
certidões negatj-vas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.13.3.4 nào- regmlari zaÇào da docrnnêntâÇão, no prazo aciila p!ev1sto, irq)licará decadência do
direito à contrataÇào. seru prejuizo das sanÇões plêvistas no Art. 81, da Lej- 8-666/93, sêndo
facultadô ao oBc convocar os licitantes reBanescentes, na ordem de classificacão, para
assinatura do contratô, ou revogar a lacLtaÇão.

12.O.DO C&ÍIÉR,IO DB ÀCEITBBÍLIDADE DE PREçOS
12.L.Havendo proposta com vâ1or unitário superi-or ao estimado peLo oRC ou r0anifestamente
inexegüivel nos termos do A-rt. 4e, IÍ, da Lei 8.666/9A, o mesmo selá desconsidelado. Esta
ocor!ência não descl-assifica automaticâmente a proposta, quando for o caso, apenas o item
corlespondênte, refacionado no Ànexo I - Terno de Referência -, na coluna código.
12.2-o valor estimado que o ORC se propõe a pagar pefo obleto ora licitado - Valor de
Refe!ência -, está indicado no rêspectivô êIemênto deste rnetrumênto - ÀNExo I.

13.0.DOS nECURSOS

13.1.Dos atos decorentês deste procedimênto lrcitatólio, cabêrâo .rêcursos nos termos do Art.
109 da Lei Fêderal n." 8.666/93, de 21 de julho de 1993.
13.2.0 recurso se!á dirigido à autorj-dade superior do oRC, por intermédio da colrl'issão, devendo
ser protocolizado o or:iginal, nos ho!ários normais de expêdiênte dâs 08:00 as 12:00 holas.
exclusivâmênte no seguinte endêreÇo: Rua Duque de Câxias, 123 - Centro - !'lamanguape - PB-

1{. O.Dl HOOTTGÀçiO E X);rrrDrCAçÃO
14.1.Conclu1do o julgamento dae propostas apresentadas, a Coítissão êmitirá rêlatório
conclusivo dos trabalhos dêsênvôIvidos no certame, remêtendo-o a autoridade superlor do oRC,
j untâmênte com os elementos constitutavos do processo, necessá.rios à HomologaÇào ê Àdjudicaçào
dâ rêspêctava licitação, quando for o caso.
14.2.À âutoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sênpre a defesâ dos interessês
do ORC, discordar e deixar dê homofogar, tota-I ou parcialmênte, o rêsultado apresentado pela
CoÍLissào, revogar ou considêrar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundanentação
êxigida pela legislação vigente, rêsguardados os di.reitos dos licitàntes.
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15.O.DO ColÍrRÀTO
15.1-Após a honoloqação pêla Autoridade Superior do oRc, o lrcrtantê vencedor s
parâ, derrtro do prazo de 05 (cinco) dies consecutivos de deta dê rêcêbimênto
assj-nar o respectivo contrato, quando for o caso, elaboaado em conforEldade conr
pêrmitidas pê1a Lêi Fedêral n.o B-666/93, podêndo o mêsmo sofrêr altêraÇões na
pela rêfêridâ Lêa.
15.2.Nào atendendo à convocaçào para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro
velidedê dê suâ proposte, o licitante pêrdêrá todos ôs dirêitos que porventure terürâ obtido
como vêncedor da l i,ci tâÇào.
15.3.É perEitido ao oRC, no caso do licitante vencedor nào comparece! para assinatura do
contrato no prazo ê côndiÇões estabelêcidos, convocar os licitantês remánescêntês, na oidêm dê
classificação, para fazê-1o em i$ra1 prazo e nas mesnas côndições do licitante vencedo!,
inclusive quai,to ao prêço, ou rêvogar e presente licitaçào.
15.4.0 contrato que êvêntualmêntê venha a ser assinado pelo licitantê vencedôr, poderá se!
alterado, u4ilatêralmentê pêlo Contratânte ou por acordo êntre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno dileltô, conforme ô disposto nos Àrts. 11 , 7a ê 19 da
Leí 8.666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a acêitar nas mesmes condições contratuais, os ecréscimos ou
supressóes quê sê fizerêm nêcessálios, até 252 (vinte e cincô por cênto) dô valor inicr-al
atualizado do contrato. e, no caso dê reforrl1â dê equipamênto, até o limite de 50* (cinquenta
por centoj para seus acréscamos,

16. O.DÀS SàiÍçOES ÀrXmüSB,Arr S

16,1.À rêcusa injusta em derxar de cunprir as obrigações assumidas e preceitos leqaas,
sujeitará o Cont!âtadô/ garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos
Àrts. 86 e 87 da Lei 8.666/931 a - âdvertência; b - multa dê mora dê 0,53 (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contratô por dia de atraso na entlega, no inj-cio ou na
exêcuÇão do objeto ora contratado; c - mufta de 10t (dez pôr cênto) sobrê o valor contratado
pê1a inexecuçãô total ou parcial do contratô; d - suspensão temporár1a dê pârticipar êm
licitâçâo e imped.imento dê contrâtâr com a ÀdministrâÇão, por prâzo de até 02 (dois) âÍros.' ê -
dêc1araÇão de lnidoneidadê para lrcatar ou contratar com a Adrtrir].i st r:aÇão Pública enquanto
perdurarem os motivos detêrminantês da puarção ou até que seja promôvida sua rêabilitaÇão
pêrante a própria autoridade que aplicou a penal-idader f - simultaneamente, qualquê! das
penal-idades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666,/93.
16.2.5e a ve]or dá &u1te ou indenizaçào devida trâô for recolhido no paâzo dê 15 diâs epós à
comunicaÇão ao Contratado/ 9êrá automaticamentê descontado da prilrrêirâ parcela do pagiamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1C (um por cento) ao mês/
ou, quando for o caso, cobrado judiciâ1mente.
16.3.4pós a aplicaÇão dê quaisquer das pêna1i.dâdes prêvistas, reallzar-se-á coltri]nicaÇão
êsc-rita ao contrâtâdo/ e publicado na irDprense oficial, êxcluídâs es pênâ]idâdês dê
advertência e mr.rlta de mora quando for o caso, constando o fundamento Iegal da punição,
informando aLnda que o fato sêrá rêgistradô no cadastro correspondêntê.

17.O.DO RECEBTUETÍO @ CCôíPRO\IÀçãO DE ECCUçÃO DO OBiTETO

17.1.0 recebimento ou a complovação de exêcução pelo ORC do obleto Iic1tado, observadas suas
caraõtêristicas, se fará mediante recibo ou êquivalente errri tido por funcionário ou coEissào
especifica devidâmente desiqnados, após a vêlaficaÇão da quantidade, qualidâdê ê ôutros
aspectos inêrentes nos têrnos deste instrumento, das normas técnrcas e legislaÇão peltinentes,
e conseqüênte aceitaÇão -

18.O.DO PÀGtüElÍIrO
18.1.O pagamênto será êfêtuado mediante procêsso regnrlar ê êm observáncia às nôrlllâs e

procêdimentos adotados pelo ORC, da seg"uinte maneira: Àté trinta dj-as após a entrega total dos
produtos solicitados.
18.2.o dêsêmbolso máximo do periodo, nào se!á supêrior ao valor do rêspectivo adiroplemênto, de
acordo com o cronograrna aprovado, quando fc.L o caso, e Sempre en conformidàde com a
disponibilidade dê rêcursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão gualguer ôbrigaÇão
ft-nancêira que the for lmposta, em virtude de pênalidade ou inadimplênc1a, â qual pode.rá ser
compensadâ com o paqamênto pendentê, sem que isso gere dlrêito a ac!ésciÀo de qualquer
nâturezà.

19. O. DO rBÀ.rusÍAlrEltTo
19-1-Os prêÇos contratados são fixos pelo peaiodo de r.m ano, êxceto para os casos prêvistos no
Àrt. 65, §§ 5" e 6", da Lêi 8.666193.
19,2,Ocorrêndo o dêsêquilibrio econônico-finânce.iro do contrato, poderá ser rêstâbêfecidâ a
rê1aÇão que as partes pactuaram inicialmênte, nos ternos do Àrt. 65, lnciso rr, Àlínêa d, da
L€iL 8.666/93, mediante comprovaçâo documênta1 e requerimênto expresso do Contratado.

20, o.DÀs DrsPosrçoEs GERÁrs
20.1.Nào será devidâ aos proponêntes pela elaboraÇào e/ou apresentaÇão de docr.mentaÇâo
relativa ao certa&e, qualquêr t.ipo de indênizaÇâo-
20.2.Nenhuna pessoa fisica, ainda quê credenciada po-r procuração legal, poderá representar
mais de runa l,icatante.
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20.3-A presente licrtaÇâo somente pode!á vir a ser revogada por razões de inter
dêcoxlente de fato supêrveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
ilegalidâdê, de oflcio ou por provôeaçãô dê têrceilos, m€diante parecêr escrito
fundamentâdo.
20-4.Caso as datas previstas pala a realizaÇâo dos eventos dâ prêsentê 11c
decla!adas feriado,
automaticamentê pala
Prêvistos.

e náo havendo ratifacaÇão da convocação,
o primeiro dia útil subsegüente, no mesmo local e

ficâm t
hora ant e

2o.s.ocorendo a supressào de serviços, se o Contratado já houver adquirido os rnateriais e
postos no 1ocal de trabalho, os nesmos dêverão sê! pagos pelo ORC, pêlo preÇo dê aqui-siÇâo
rêgu1anoênte cot0plovado, desde que sejam de boa qualrdade e âceitôs pela fiscal.izaÇào.
20.6.os preçôs urlitários para a rêâlização dê novôs serviÇos surgidos durênte a execuçào do
corrtratô, se!áo ptopostos pelo Contlatâdo e subhetidos à aprecieçào do ORC- A execuÇão dos
serviços não previstos se!á regulada pelàs condições e cláusuLag do contrato original.
20.7.0 oRc pôr êonveniência administrativa ou técnica, se reserva no dirêito de paralisar a
qualquei tenpo a execuÇào dos serviços, cientificardo devldêmente o Contratado.
2o.8.Decairá do dj-reito de inpugnar perante o ORC nos termos do prêsente instrumento, aquele
que, tendo-o eceitado serl objeção, werüâ a ap!êsentâr, depois do julgatnento, falhas ou
irregularidadês que o vj.ciaram hipótêsê em que tal conu.nicado não terá efeito de recurso.
20-9-Nos valores apresentados pelos Iicitantes, já deverão estar incluldôs os custos com
aguisiÇão de natêriaI, mão-de-obla utllizada, impostos, encargos, fretes e outros que venhân a
lncidir sobre os respectlvos preços.
20.10.Este instllÍRento convocatório e todos os seus elementos constitutiwos, estão
disponibilizados em meio magnético, podendô sêr ôbtidos junto a Comissáo? observados os
procedirentos definidos pelo oRC -
20.11.Às dúvidas surgidas âpôs a ap!êsentâÇáo das propostas e os casos ôItrissos neste
instr.uento, ficarâo única e exclusiva&ente sujeitos a interpretâÇào da Conj.sseo, sendo
facultada a mêsise ou e autorj,dade superio! do ORC, em qualquêr iase da lj.citaÇào, a promoçào
de diligência destinada a esclalecer ou a complementar a instruçào do plocesso.
20.12.PdLa diriEir controvérsias dêcor-rentês dêste cêltalle, excluído qualquer outro, o Íolo
conpetente é o da Comarca de Mamánguape, Estado da Pàraiba.

Mahânguape - PB, 26 dê Fevereiro de 2013.

J RODP.I
Presidente dã
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBà
CÁ}IANÀ UUNICIPÀL DE MA}aNGUÀ}E

coMr ssÀo PERI.,ÍÀNEI.|TI DE LrCrTÀçitO

ÀNEÍO r - coNrrITE Xo 00006,/2013

TERMO D8 REFERÊNCIÀ _ ESPECTFICÀÇÕES

1. O.DO OBarBrÍ)
1.1.Constitui objêtô desta licitação: Aquisição parce.lada de Bóveis adninistrativos di.versos,
destinâdos as àtividades da Cálrlâra l.runici.pa] de llaaânquâpê.

2 . O. ,flrsÍIErcàrÍcÀ
2.l.Considerando as necessidades do oRC, ten o plesente termo a fina]idade de definir, técn1ca
e adequadamente, os procedimentos necessários pala viabilizar â cont.EataÇão êm teLa- À5
carâctêr1st-icas e especificaçÕes do objeto ora licitado são:

CODIGO
1

l
j

4

D I SCRtflt Àç:Àal UNIDÀDE
U}]D

UIID
UND

UND

UND

P,I'NITÀRIO

i,

Totâ1

TOTÀIQUÀNTIDÀDE P

i.
1l
:4

3. o.oBRIGÀçÕES rlo coNatsà:!àDo
3.1.Substituir, arcando con as despesas decorrentes, os mãteriais ou serviços que apreserrtalem
altêraÇões, dêtêliorações inperfeiÇôes ou quaisquê! ilEêgularidades discrepantes à9 êxigências
do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.2.Uanter, dulante a vigência do contrato, êm compatibilidadê coe as obriqaÇões assr.llnidas,
todâs as condriÇôes de habilitaÇào e qualaficaÇào êxigidas no rêspectivo processo lj.ci.tató.r1o,
apresêntàndo âo oRC os documentos necessários, senlple que solicitado.
3.3.Nãô t.ransfetit a outleto, no todo ou em parte. o objeto da contrataçào, salvo mediente
prévia e expressa autorizaçâo do ORC-
3. 4. tuLitir Nota Fiscal corlespondente à sede ou filial da eqpresa ç[ue apresentou a
docuEentaÇão na fase de habilitaÇão.
3.5.Executar as obrigaÇões assumidas com obsêrvânciâ a mêlhôr técnica wigente, enquadrando-se,
rigôrosanoentê, dântEo dos plecei-tos legais. normas ê especj,ficações técnicas correspondêDtes .

4.0.rx, CRIIÉ:RTO DE ÀCEITàEIÚIDTDB DB PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valo.E unitário superior ao estimâdo pêlo oRc ou eanifestamentê
inexequlvel nos telrnog do Àrt. 48, 1I, da Lea 8-666/93, o üesmo se!á desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica automatic nente a proposta, quando for o caso, epenas o j.tem
correspondente, relacionado neste anêxo, na colunâ código.
4.2-o valor êstiroado que o ORC se propÕe a pagar pelo objêto orâ li.citado - Valor de
Referência -, está acimâ indicâdo.

5 . O -lmEIO DÀ PBOPOSTÀ
5 . 1- É parte integlante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preÇos
coüespondente, podendo o lacltante apresentar a sua proposta no próprio modêIo fornecido,
dêsde que sêja dêvidamente prêenchido, confôl1ne fâculta o instlr.Erento convocatório - Ânexo 01.

NÍIIORAç&S COíPI.EIEIITàRES
-- os móveis deverão ser novos e com garantia minlma de L2 ldoze) neses do fabracante-

6.0
6.t
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ESTÀDO DÀ PÀRAIB,À
CÂUARA MUNICTPÀI DE I4À!íANGUÀPE

coHI ssÀo PERIíANEIÍrE DE LrCrAÀçÀO

ÀIIEKO 01 ÀO TERI{O DE ÀEEERÊVCIÀ - PROPOSTÀ

coNvr?E No 0a006 / 2013

PROPOSTÀ

REF, : CONSITE Nô 00006,/2013

OBJETO: AquisiÇão parcelada de móvei s adrRinistrativos divêrsos, dêstinados as atividadês dã
Câna.ra Municipal de Mamanguape .

PF.OPONENTE:

Prezedos serrhorê s,

Nôs termos da lacitaÇão em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
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ESTÀ.DO DÀ PÀRAIBÀ
cÁ!4ÀRA Murrcrpàr DE IrÀr'rANcuApE

co}[ ssÀo PERIaNENTE DE LrcrÍÀçÀo

ÀIrEto rr - coNlrrrt N" 00006/2013

MoDELos DE DEcrÀRÀÇóEs

REF. : CollvITE No 00006/2013
cÂ!ÍA-RÀ MuNrcrpÀr DE IÍA!ÍANGUÀPE

PROPÔNENTE
CNPJ

O - DECLAFÀÇÃo dê crxnplimento do disposto no art- :", Inciso XXXIII, da CF
da Lei 8.666/ 93.

O proponeDte âcina qualificado declara ter conhecinênto ê
respectivo inst.umento convocatório e submeter-sê as condiÇÕes

À-rt - 27, Inci so

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusu1âs ê condiÇôes do correspondente instrumento
corlvocatóri-o.

O proponentê aciná qual-ificado, sob penas da Lei e em acatamento âo dlsposto no À-rt. 7" inciso
xXxIII da ConstituiÇão Fêderal, Iei 9,854, de 27 de outubro de 1999, dêc1ala não possuir êm
seu quadro de pessoal, frincionários menores dê dêzoito anos em trabalho notr.rrno, insalubrê ou
perigoso e nem mêno.res de dezessê-is anos, êm qualguer trabalho,' podêndo existir rnêno!ês de
quatorze anos na coDdição de aprêndiz na foünâ da 1êqislaçào \rigêntê,

2.0 - DECLÀRAÇÃO de supervenlência de fato impêditivo nô que dlz rêspeito
licltaçâo.

a partlclpaÇão nâ

Conforme êxigência contida na Lei 8.666/93, Àrt. 32, §2", o proponente acimâ quallficado,
declara nào haver, até a plesente data, fato impêditivo nô que daz rêspêito à
hab.i]i taÇão/participâÇão nâ p.rêsente licitaçào, nâo se êncoDtrâDdo em eoncordatã ou êstâdo
falimentar, êstando ciêntê da obriqatoríedade de informêr ocorrências posterj-ores. Rêssalta,
alnda, não estar sofrendo penalidade dê dêc1araÇâo dê idoneidade no â&bito da administração
Fedêrâ1, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil ê craÍLinalmente pela
prêsentê afirmaÇão.

aceitar todas as cIáusulas do
nele estipufadas.

Í,ocal e Datâ.

NOME /AS S lNATURA/ CÀRGO

Representante 1egaI do proponente
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oBsERvAÇÃo:
AS DEcIÀxAÇÔEs DEvERÃo sER ÊIÂBoRÀDÀs EM PAPEL TI}.1BRADo Do LICITANIE, QUANDo EoR o CAso.
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ESTÀ.DO DÀ PÀ3ÀTBÀ

cÂMÀRA Mt NrcrpÀr DE llÀlaNcuÀpE
coMr ssÀo pERlrÀNElrrE DE LrcrrÀçÀo

ÀIrExO rII - @XrarlE N" 00005/2013

MoDEr,os Do rERlro Da RENúNCIÀ

REE'. : CoNVITE N" 00006/2013
CÁMARÀ MUNICIPAI DE !ÍAI,ANGUAP E

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforne pre\risto no Art. 43, Inciso III, da ],ei 8.666/93.

Local e Data.

o proponente acima qr-ralificado, declara, na forma do disposto no Àrt. {3, fII, da Lei
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela comissão, que analisou a docunEntação prel-ieinar
do processo em epigrafe, efetuada nos têrmôs do respêctivo instrumento convocatório,
desistl-ndo, assim, expressamênte de qualquer interpostção de rêcurso pxe\risto na legislaÇâo
vagente, bem com ao prazo corrêspondente e concordando, portanto, com o prossegujrento do
certa&e. Decla.râ âinda que, e'n havendo a ocorrência de qualquer ig,uâ1dade de valores êlltie sua
proposta ê a dos denãis licitantes e após obsêrvado o disposto no Àrt. 3o, s 20, da Lei
8.666/93, fica autorizado a realizaÇão do sortêio para definiÇão da respectiva classaflcaÇão,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o colrespondente ato públicô, conforme previsto no
ArL. 44, § 2', do referido diploma Iegaf.

NOME /ASS INAT IIRA/ CARGO

Representante lega1 do ploponente.

oBsERvÀÇÃo:
o rERMo DE RENúNcrÃ DEvERÁ sER ErÀBoRÀDo E!,t pÀpEL trMBBÀDo Do LrcrrÀNTE, oúÀNDo EoR o cAso
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ÂIrEr(o nr - coNvITE N" 00006/2013

MINUTA DO CO}.ITRATO

CoIITRAIO Nô: ..../2013-cPL

ESTÀDO DÃ PÀ.RÀIBÀ
cÂMÀRÀ tn NrcrpÃr DE r.íÃl,ÍÀr.rouÀpE

coMr ssÀo PER}íÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

previstos pela tei 8.666/93, está
do Pedldo de Corll)ra:

TERMo DE CoMTRATo QIIE ENTRE SI CELEBRÀI'I A CÂ}GIA MUNICIPAI DE
MAMANGUAPE B .......,., PÀRÀ FORNECIMENAO E,/OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORI,ÍE DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ÀBAIXO:

Pelo prêsênte instrumento particular de contrato, de rnn lado Càrlara Municapal de Mamârrglrapê -
Ruâ Duque de Caxias, 123 - Centro - MamanqrLrape - PB, CNPJ n" 12-'720.256/ 0001-52, nestê ato
rqpresenteda pê1o Presidente da CânÂre Émerson Eêrreire Vianà da Silva, Bresilêiro, Solteiro,
professor, residênte e domiciliado nê Rua Màrques dê Herval, 329 - Centro - Mamanguape - pB 

,
CPF n" 039.842.474-45, , Carteira de Identidade n" 2.269.722 SSP-PB , do.avante simplêsmênte
CONTBÂÍÀNIE, ê do outro lado

neste ato represêntado por ---- residente e doÍLicillado nâ ----,
-., CNPJ n'

..., CPF n" - . . -. . , .., Carteira de Identidade !!o .. . .,

no Art.

doravante sirq)lêsmente CONTBÀTADO, decidiram as partes contlatantes assinar o plesênte
cont.râto, ô qual- se regerá pelas cláusulas e condições seq-rj-ntês:

CIÁUSUIÀ PRII.{EIRÀ - Dos II,ND.ãuENToS Do CoITTRÀTo:
Este contrato decorrê da I1citaÇâo rnodalidade Convitê no 00006/2073, processada nôs termos da
Lei Federal nô 8.666193 e suas alteraÇóês, Lei conplementar nô 123, de 14 de dêzeúbro de 2006.

CIÀI'SUIÀ SEGI'NDÀ - DO OBi'E!O DO coNTRÀÍO:
o presente contrato têm por objêto: Àquis1Ção parcelada de móveis adninistrativos divêrsos,
destinados as atlvidades dâ Câ]iâra l4uniclpal de Marnanguape.

o fornêcimênto ê/ou prestaÇão dos serviços deverão obedecer rigorosamêntê às condiçõês
êxpressas neste instrumento, proposta apresentada/ Convite n" 00006/2073 e j-nstruções do
Contratântêi docuaêntos êssês quê ficám fázendo partês inteqlaDtes do plesentê contrato,
i-ndependente de trânscliÇão -

crÀu$,IÀ lER(ErBÀ - DO r,oR E PRE@S:
o valor total dêste contrato, a bâse do preÇo proposto, é de R§

CIÀU8IJIÀ QINIIIÀ . DO NE,Àj'USTÀ}IE}ÍIt':
Os prêÇos contlatados são fixos pelo periôdo dê um âno, exceto para os casos prêvistos
65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
Ocorrendo o dêseguilibrlo êconômicô-financêiro do contrato, podêr:á ser restabeleclda a
que as paltes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Ínciso II, À1inea d,
8.666/93, medlaÍlte comprôvação docuEental e requerimento expresso do Contratado.

cufursurÀ QrrrNrÀ - DÀ DoràÇÃo:
As despesas corre-rào por conta da segiuinte dotaÇão, constante do orçamento vigentê:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanquape: 01.01 01.031.0001.1002 4490.52.00

rêIaÇãô
da Lel

CIÀUgI'!À AEÍTA - DO PÀGÀüENII):
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regula.r, da seguinte
maneira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtos solicitâdos.

cráusurÀ sÉrna. - Dos PRÀzos:
o prazo máximo pa.rà a êxecucáo
adnite prorrogaÇão Eos casos
considelado â paltir da emissâo

Entrega:5 (cinco) d1âs
o p.razo de vigência do prêsêntê
dê 2013, considêrâdo da data de

do objêto ora côntlatado, conÍorme suas características, ê que
será

contiato sêrá detêrnlinado: até o f1nal do exercicio financearo
sua assinatura -

abaixo indicado e

cuíusür,À orrÀrrÀ - DÀs oBRrcÀç6Es Do coNfRÀrÀr[fE:
a - Efêtuar o pagâmento relàlivo âo fornecimento ou prestaçào dos
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do prêsentê contratoi

serviÇos efetivâmênte

a.)
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b - Proporclonar ao contratado tôdos os meios necessários para o fiêl
prestaÇão dos serviços contratados;
c - Notifj.car o Contratado sobre qualquer i-lrequlari-dade encontrada quanto
produtos ou serviços, exercendo a nais âIqpla ê completa fiscalizaÇão, o
Contratado dê suas rêsponsabilldades contratuais e fegais.

cuiusulÀ !ÍoaÀ - DÀs oERrcÀçõEs Do cErÍrRtrTÀDo:
a - Executar devidamentê o Íornecimênto ou serviÇos descritos na cláusul

f

prêsente contrato, dentro do3 melhore3 pa!âmetlos de qualidade estabelecidos pala o raho de
atlvidade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsa.bili zar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à ].egrslação fiscal, clvrl,
tributália e tlabalhista, bêm como por todas as despesas e complomissos assuÍLidos, a qualguer
titulo, perante seus folnecedores ou têrceiros em razão da execução do objeto contlatadoi
c - Itantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo cônlrlatantê, quando da exêcução do
contlato, que o replesentê integrâlmente em todos os seus atosi
d - Perrrit-ir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os informes e
êscIârecilnentos solicitados ;
e - Será lesponsável pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a terceiros,
dêcorlêntês de sua culpà ou dolo na execuçào do contrato, não excluindo ou leduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interêssado,'
f - Nào cedêr, tlaDsfelir ou sub-contrater, no tôdo ou etrl pàrte, o objêto deste instlumento,
sem o conheci.mênto e a devida autorização explegsa do Contlatantê;
g - Manter. durante a \rigência do contrâto, eE conpatibil.idade com as oblj-gaÇôes assuEidas,
todas as condiÇôes de habj.Litaçáo ê gualificaÇão exigidas no respectivo procêsso licitatório,
apresêntaldo ao Contratante os docr.mentos neÇessários, sempre que solicltado,

cl,lfur$,IÀ DfED{À - DÀ À!18ÀçãO E BESCTSÃO DO CO||IB,ÀTO:
Este contrato poderá ser altelado, L.mi-Iateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
palter, Íros casos prewistor no Àrtigô 65 e será rescindido, de pleno dileito, conforne o
disposto nos Artigos '7-7, 1a e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fj.ca obrigado a aceitar nas mesmas condiçóes contlatuais, os ac.réScimos ou
suprêssôes que se fizereh nêcêssá-rios, até 251 (vinte e cj.nco por cento) do valor inicial
âtuaLizado do contrato, e, no caso de rêforma de equr-pamento, até o litdte de 50E (cinquenta
por cento) parâ seus acrésc1mos.

cIJíÚsÚTÀ DÉEDq PaSGInÀ _ DÀII PEIqI!D,ÀDE§:
A recusa injustâ em deixar de cu.trq)ri r as obrigaÇôês assurlidas e preceitos leqais, sujeitará o
Contratado, garantida a pr:évia defesa, às seguintes pênalidâdes previstas nos Arts. 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - adveltência; b - IRulta Ce ncra Ce 0,5, (zero ./irgula cinco por centc)
aplicada sobre o valor do contlato por dia de atraso na entlegà, no inicio ou na execuçào do
objeto ora côntratado,' c - multa de L0t {dez por cento) sobre o valo! contratado pela
inêxecução total ou palciâl do contrato; d - suspensào têmporária de participa! em lr.citaÇào e
impedlmento dê contratar com a Àdniust-ração, por prazo de até 02 (dol,s) aros,' e - declaraÇào
de inidonêidade para licitar ou contrâtar com a Adninistraçàô Pú.blica enquanto perdurareE\ os
motivos deterBiDantês dâ puniÇào ou até que sela promovada sua reabilitação pelante a prôprià
autoridade gue aplicou a penàlidade; f - simultâneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na Lêi I . 666193.

cIágsT,IÀ DÉIDÀ SE@TDÀ . DO FqO:
Para diri-nir as questões decorrentes deste contrato, as paltês elegem o Foio dâ CoÍnarcâ de
Mêmànguape, Estado da Paraiba.

E, po! estarem de pleno acoldo, foi lavrado o presênte contlato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testêmurüâs.

à correspon edo

de 2 013.Mamãnguape - PB,

PELO CONTRÀTÀNIE

de

TESTEMUN}IAS

EMERSON T'ERREÍRÀ VIÀNÀ DA SIIVÀ
Presidente da cánara
039 . Ê42 . 474- 4s
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ESTÀDO DÀ PAXÀIBÀ
CÁMARÀ MUNICIPÀI DE MAI.,A}IGUÀ?E

ÀSSESSORIÀ üURÍDICÀ

Orig€e: coNvrrE N.o 00006/2013
co!íÍssÀo PER!,ÃNE]'ITE DE r,rcrfÀÇÃo

À.ssu,ltg: Aqui s iÇão pa.celada de móveis adrRini s t rativos
diversos, destinados as ativj,dades da CârRara
Municipal de Mamanguape

Ànexo: Instrumento Convocatório corrêspondente e seus elementos/
inclusive a ELinuta do rêspêctlvo contrato.

PÀRECER

Ãnalisada a matéria, nos termos da Lêi Eêdêra1 i" A-666/93 ê suas alterações, e conslderando
têor dos docr.mentos ê informações apresêntados/ esta Assêssoria Jurídica considera regulat
respectivo instrumênto convocátório e seus elê&êntos constitutivos aêfêrêntê ào procêsso
tefa, os quais estâô êm consonância com a legislaÇão pêrtinênte.

PB, 26 de Fevêrêiro de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ
cÂMAxÀ Mt NrcrPÀL DE MArÍÀNcuÀPE

co},,I ssÀo PERIrÀNElrrE DE LrcrrÀçÀo

coN\rIIE r{. 00006/2013

DECIÀÀÀÇÃo - PUBLICIDÀ.DE

Declaro para os dêvidos fins dê direito, gue uma cóp1a do instrumento convocatólio ê sêus
êl-êmentos constitutivos, correspondente aô prôcêsso licitatório Convite n" 0A006/201,3, ÍoL
dêvidemebtê afixadà no Quaitro dê Divulgação deste órgão, nêsta dâtâ, êtn obsêrvância aô
disposto no Art. 22, §3", da tei Eederal n" 8.666/93 e suas âlteraÇôês postêriorês.

Mamanquape - PB, 26 de Eeverêiro de 2013.

DECLÀRAÇÀO

la0at ô
oÃo Ro GUES DA LVÀ

Presldênte da Corli ssão
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÀT.fi,RA MUNICIPÀI DE I'íA}IANGUÀIIE

col4l ssÀo PERlaÀElrrE DE LrcITÀçÁo

coNsrTE N" 00006/2013

DECÍ.AFÀÇÃO . PUBIICIDÀDE

DECLÀRÀÇÃO

Dêc1a!ô pala os devidos fins de darelto, çnrê uma cópia do instrlrmênto convocatório ê sêus
elementos constitutivos, colrespondente ao prôcêssô Iicitató.rio Convitê nô 00006/2013, foi
dêvidamêrrte afixàda nô Ctrâd.lo d. Diwul-gêsão deste órgào, rlesta dâte, em observârrci-e ao
disposto no AÍt. 22, S3o, da tei Federal n" 8.666193 e suas alteraÇões postê.riores.

Mamanquape - pB, 26 de Feverelro de 2013.

c
Dl retor

NÍSON CÀsS IANO DÀ SILVA

FL. 26
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
cÀ{ÀÀÀ lruNrcrpÀr DE uÀlÂIIGUÀpE

COMI SSÀO PER},IANENTE DE LICTTÀçÀO

coNvrrE No 00006/2013

COMPRO\âNTE DE EÀTIREGA

INTERESSADOi Global SoluÇôes E[presariais Ltda

CNPJ: 08. 493. 422 /OOO7-58

ENDEREÇo: Rua Projêtada, 250

BÃIRRo: Di st.ri. to Industrial

CIDÁDE: Joào Pessoâ

BSTADO: PB

DECIÂP,AÇÃO:

O INTERESSA'O ACIT'G' OUÀLIFICÀ'O DECI,ARÀ IIÀ1rER RECEBIDO O RESPEC?TVO TNSTRUMENTO CONVOCÃTÓRTO E
TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PÀRT]CIPAÇÀO NESTÀ LTCITAÇÀO, BEM COMO TO}fiDO CONTIECTMENTO
DÀS COI\DIÇÕES E EXTGÊNCIÀS DÀ MES}G..

RECEBIDo EMt 26/ 02 /2013

GLOBAL SOLUÇÔES

EMPRESARIAIS LÍDA.
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coNvrrE N" 00006/20L3

COMPROVÀI\TT] DE I]N.f RT]GA

INIERESSADO: J Carlos Móveis Ltda

CNPJ: 09.238. 106 / Oo1l-0o

ENDEREÇO: Rua Baráo de Mamanguape,

BAIRRO: Tor.re

CfDÀDE: João Pêssoâ

ESTATO: PB

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂ}G,RÀ MUNICIPÀ], DE }dAl,,ANGuÀPE

COMI SSÀO PERI''ÀNENTE DE LICITÀÇÀO

642

DECIÀRAÇÃO:

O IN?ERESSÀ,O ACTI'a' OUÂtIFICÀDO DECI,ÀRÀ }IAVER RECEBÍDO O RESPECTIVO INSTRI,I'íENTO CON1/OCATORIO E
TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS -A PÀRIICIPÀÇÃO NESTÀ L]CITAÇÀO, BEM COMO TOI'ÃDO CONTIECI},ÍE}.]'IO
DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIÀS DÀ MES},ÍA.

RECEBIDO 26 / 02 /2013
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coNvrrE Nô 00006/20L3

COMPROI,R}.ITE DE ENTREGÀ

ITIIERESSADO: Víi1lj-ams Ranqel" Lobo

CNPJ: 06. 313. 433/OOO7-a3

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora de Fátimâ.

BÀlRRo: Íorre

CIDÀDE: Jôão Pêssoa

ESTÀ,O: PB

-,.t,
:. i:-ji

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
CÁI,BRA I.IUNICIPÀT DE UA} IiGUÀPE

co}ÍIssÁo PERI{ÀNENTE DE LrCrTÀçÀO

1160

DECI,ÀRÀÇÀO

O INTERESSÀ.DO ÀCI}A OUÀLTPTCÀDO DBCÍ,ÀRÀ IIÀVER RECEBTDO O RESPBCTIVO INSTRT,,}'EIflTO COT{VOCÀTÓRIO E
TODOS OS ELEITENTOS NECESSÁXrOS À PÀRTrCrPÀÇ.ã.O l.tsSTÀ LrCrrÀÇÃO, BBM COI.íO TOTADO CONltECrt{ENrO
DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIÀS DÀ MESUÀ.

RECEBIDo EM: 26/02 /2013

ÀSS INÀTURÀ

Ft: 29

: CPL.
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÀ{Àr,A MrJNrcrpÀt DE l.{À!.{A}tcuÀ98

cor'[ ssÀo PERInNE}ITE DE LrcrràçÀo

ÀNtro rv - coNvrTE No 00006/2013

MINUTA DO CONTRATO

CONTBÀTo No: ..../2013-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE BNTRE SI CELEBRÀI.í À CÂMARA MUNICIPAT DE
l4Ala.NGUÀpE E .... .... -, PARA FoRNECTMENTo E/ou PRESTAÇÃo DE

SERVIÇOS CONFORME DISCRII{INÀDO NESTE ÍNSÍRI MElürO NÀ FOR}A À-BAIXO:

Pelo presente instrumênto partj.cular dê contrato, dê um lado Câmâ.ra Municipal de Manãng-uape -
Rua Duque de Caxlas, 123 - Centro - IÍamânguape - PB, CNPJ \" L2.-720.256/ 0001-52, neste ato
rep!êseÍrtada pelo Presidênte da Cânara ERêrson ferreira viãna da Silva, Brasilêiro, Solteiro,
Profêssor, residentê e doniciliadô nâ Rua Marques de Hervâl, 329 - centro - Mamanguape - PB ,
cPE n" 039.842.41,4-45, , carteira de ldentidade n" 2.269.722 5SP-PB , doravante simplesmente
COl.ffRATANfE, e do outro Lado

. CPL. o

..., CNPJ no
neste ato representado por .... rêsidentê e doui-cili.ado na ., ..,

- ..., CPE no Cartêira dê ldentidade n" - - - .,
doravantê sinplesmente CONTRÀlIÀDO, decid!lam as partes coDtratantes assinar o presente
contlato, o qual se regerá pelas cfáusulas e condiÇões seguintes:

crÁr$,IÀ gEqrNDÀ - Do oBirETo Do cogÍRÀto:
o presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de móveis adÍLini strativos dj-vêrsos,
destinados as ativj-dâdes da câmara l"ftrnicipal de lÍamanquape.

O fomecimento e/ou prêstaÇão dos selvlÇos devêrâo obedecer liqorosamente às condiÇõês
expressas neste instrr.&ento, proposta apresentada, Convj.te n" OOOO6/2073 e instruÇÕês do
Contratantê, documêntos essês quê ficam fazendo partes inteqrântês do prêsente contrato,
independente de transcri Ção,

cuiusrrr,e pRruErRA - Dos FrrNIrÀüENros Do coNu.Àro:
Este contrato decorre da llcitação modalidade Convlte n" 00006/201,3, procesgada nos
Lêi Federal n" 8.666/93 e suas alterações, T,ei colplementa! n" 123. de 14 de dezeÍlbro

CIÁ'SUIÀ QI'ARTÀ - DO REÀi'U81À}'EII1D;
os preços contratados sãô fixos pel-o pêriodo de um ano, exceto para os casos previstos
65, §s 5' e 6", da Lei 8.666,/93.
ocorrêndo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá se.r restabelecida a
que as partês pâctualam inicialEente, nos termos do ÀJt. 65, Inciso IÍ, À1ínea d,
8.666/93, mediante comprovação docr.mental e requêrimênto expresso do contratado.

relação
da Lei

cIÁugulÀ eum'TÀ - DÀ DcírÀçÁo:
As despesas corre!ão po! conta da seguinte dotaÇão, constantê do orçamênto vigentê:
Recursos Próprios da câmara Mr,micipal- de !íaloanquapê: 01.01 01.031,0001.1002 4490.52.00

CIÁUSI'IÀ gTEf,A - DO PÀGÀTíEIIIT»:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante pxocesso regular. da seguinte
maneira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtos soli-citados.

cuiusrÍIÀ sÉTDlÀ - Dos PRAzos:
O prazo máxlmo pâra a êxecuÇão do objêto ora contratado, conforee suas caracteristicas, e que
adnite plolrogação nos casos prê\risto3 pela Lêi 8,666/93, está abaixo indicado ê será
conside.rado a partir da enissão do Pedido de compra:

Entregâ i 5 (cinco) dias
O prazo de vigência do presente contlato se!á determinado: até o flnal do exercício financeiro
de 2013, considerado da data de sua assi-natura.

cufursur,l orÍÀvÀ - DÀs caRrGAçõEs Do coÍfRÀEàNTE:
â - Efetuar o pagamênto relativo ao fornecimento ou prestaçào dos serviços efêtivâmentê
realizados, dê acordo com as rêspectlvâs cláusulas do presente contrato,'

cr,iíusurÀ TER(BrRÀ - Do varoR E PREço§:
o valor total deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de R§ ... (...).
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b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessário9
prestaçâo dos serviÇos contratados;

para o fiêl f
o

ta

(c - Notificar o Contratado sobre qual-quer irregularidade
produtos ou serviços, exercendo a mais aepla e completa
Contratado de suas responsabilj-dades contlatuais e legais.

cl,iusul,À noNÀ - DÀs GRIeÀçõEs Do @NlRArADo;

encontrada quanto
fiscalizaÇão, o

ad&ê do
não-ã:ftã

a - Executar dêvidamente o forneci:nento ou serviços descritos na cIáusula correspoodente do
presente contlato, denttro dos melhores pa!â&etros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividadê relaclonada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obri.gaÇôes concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e txabalhista, bem como por todas as despesas e cornpromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedorês ou terceiros eB razão da execução do objeto contratado;
c - Illanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
contrato, quê o rêpresente intêgral-mente em todos os seus atos;
d - PefiLitir e facilita.r a fiscalizaÇâo do Contratantê devendo prestar os j.nformes e
escfarecimentos solici t ados,'
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decoüentes de sua Çulpa ou dolo na execuÇão do contxato, não excluindo ou reduzindo essa
rêsponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acorryanhamênto pefo órgão interessado;
f - Não ceder. transferir ou su.b-cont.râtâr, no todo ou em partê, o objeto destê jnstrumento.
sem o conhecimênto e a dêvida autorizaÇâo expressa do contratânte;
g - llanter, durante a vigência do contrato, em coq)atibilidadê corB as obrigaçÕes assuÍLidas,
todas as condiÇões de habilitação e quâlificaÇão exigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docr-mentos necessários, sernpre que solicitado.

cra{usura DÉcn À - DÀ ÀrtERÀçÃo E REscrsÃo Do cottrRÀtro:
Este contrato pôderá sêr alterado, unilateralhêntê pêla Contratante ou po! acordo entre as
pàrtes, noE casos prêvistos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, -78 e 79 da Lêi 8.666/93.
O Contxatâdo fj-ca obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuaj-s, os acréscimos ou
supressõe9 que se fizêrem necessários, até 25* ivi-nte ê cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reformà de equipa&ento, até o liÍLitê dê 508 (cinguenta
por cento) para seus ac.réscinos.

Cüfu'§ulÀ DÍTCTTÀ PRIXEIRÀ - DÀS PETÀI,IDàDES:
A recusa injusta êm deixar dê cr.unprir as obriqaçõês assunlidas e prêceitos legais, sujêitará o
Contratado, galantida a prévia defesa, às seqruintes penalidades prevlstas nos À.rts. 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - advertêncj-a; b - Nrlta dê mora de 0,5t (zero vÍrgula cinco por cento)
apticada sobrê o valor do contrato po.r dia de atraso na entrega, no inícj-o ou na execução do
objeto orâ contratadoi c - mul-ta de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pêla
inexecuÇáo total ou parciâl do cont.rato; d - suspênsào temporária de participar em licitaÇão e
impedlmento dê contratar com a AdministraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos,' ê - deÇlaração
de ini.doneidadê para licita! ou contrata! com a ÀdnirristraÇão Pública ênquanto perdurarêm os
motivos dete.rrlinantes da puniÇão ou até quê sêja promovida sua reabilltaÇâo pêrantê a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - sjlouLtanêamente, qualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na Í,ei 8 . 666193 -

Cln(usrrÍ,À DÍlcníÀ s@roÀ - Do EoBo:
Para diri[Lir as questôes decorrentes deste contrato, as partes eleqem o Foro da Comalca dê
Marnang:uapê, Estado da Paralba.

E, por estarem de pleno acordo, foi l-avrado o presente contrato em 02iduas) vias, o gual vai
assinado pelas partes e por duas testeomnhas.

dê dê 2 013.

oc - cPt.

?E S T EüIIN}IAS

Mamanguape - PB, .

PEI,o CONTRÀTÀMTE

EI,ÍERSON FERREIRÀ VIÀNÀ DÀ SIIVA
Presidente da Cânara
o39.842.474-45

PEIO CONTRÀTÀDO
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i,IINISTÉRO DA F.A!E1P4

5:T.TÍ:'[t9,rI""..".,:Í:Jã,:"Ji,

DE oÉBnos nerewoffif!§lulLr#§cánvA 
ÍvrDA ArvA DA uNrAo

Iiffi,r::H.tffbucoEs EMpREsARrAls LrDA . ME

Rôsôahado o direito de a Faz

ffi'fr 
*=,'"[flt]ife#ll,tt'dfl=f6'fr 

;:,,,iiff ""]*tr 
j#H,ffi *

Esta certldão, omlllda em nome de lYrorri, 6 ,..r,r_
srruação do sujeito paostro :iiT:llt o.Élida para todas
preüdencráÍias á 

". "ãÃúú,i. 
l3 âmbrta da *;í; ;;?"ái* 

rr! _:;fin"i# I":':"frffi !""3rnstrruto úãcÉrãr;;;êUJ§tri"iãlstl: ffiJ,:.:,.ffi'rT; r"il'ü #i;.11i".""i'oi,ou 
^,,á 

o"
A aceltaÇão desta ceÍüdão r
enderesos +ttiii*,i*.i*ã"ã:r#:::H:':,'ji,lx;ffi.ffiry".":,:..;:fir::e na rnr€rnet, nos

fffTfffifi*ffi : fi,i,.Áslã fl :Tt*'#ã:l,il j, de 02, o 5 2oo7

Códlgo de controlo da certidão; DZD3.3C79.ESCí.866E

Certldão emltlda gratultamontê.

Atengáo: qualquer rasura ou emenda in\alidaÉ este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTI DAO

CODIGO: 6E5F.EDD6.3S40.6249 Emitida no dia 04tO3l2Oi3 às 0B:54:04

Nome Empresarial:
GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP
Endereço:
PROJETADA

Bairro: Municipro:
OISTRITO INDUSTRIAL JOAO PÊSSOA
lnscr. Estâdual: Situação Câdastral:í6.150.s23.6 ATIVO

ANEN

§ffi
FL: .Í+

q
o
o
ota

(
a)

q. fr
oCPL.

Cornplementol
QUADRAG.ANEXOl
CEP:
58082-040

CNPJ/CPF:
08.493.42210001-58

certifico, observadas as disposrções da regisração vigente e de acordo com osassentamentos existentes neste órgâo, que'o convibui"ntà supra idintificado esu em- situaçaoREGULAR perante a FazendJ pr:utica e"tuo*i, 
-"o,, 

rêração a débitos f iscaisadministrativos e inscritos em Dívida Ati;;. - '

. A presente Certidão não compreende déb
exclui o direito de a Fazenda pública Estaduài
porventura devidos pelo referido contríbuinte.

itos cuja exigibrlidade esteja suspensa. nem
. a qualquer tempo, cobraÍ valores a ela

Esta certidão e válida por.60 
.(sessenta) dias a partir da data de sua emissâo,devendo ser confirmada a sua autenticidàoe atravé's oo 

""ruiço 
vatidar cerridao de Débito napágina www. receita. pb. gov. br.

C)

d

d

N úmero
250

Certidão de Oébito emitida via,lnternet'.



á)FL:a
o

(_

o
o

. CPL.

o
t'c

,ggp.
.?Hití\-l Folha: í

Dalai 23to112013
Hora:16:43

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

REQ

idãdd
2013 I 003401

521.580.499.362

U

]\IERCANTIS: 98362.4

RUA SEM NOME 5974 00250
Apto/Sa a Bloco

Nome do Contnbuinle

GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
CompleÍnênlo

QUADRA'G''

DISTRITO INDUSTRIAL
CEP

58000000
Cidade

JOAO PESSOA PB
Ativldadê Prncipâl

524340, , Comércio varejista de móveis

Ressalvado o direito de a Fazenda Públicá Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vie.em a ser apuradas, Íica cer{iÍcado quê,

até a presente data, não constam em nome do requerenie âcima qualificado pendéncias relativas às recêitas muoicipais, inclusive as de
natureza tributária ou náo, inscÍitas ou não no Regislro da Dívida Ativâ do Municipal.

II\IOB LlARIAS:

Esta ceÍtidão é valídâ poÍ 60 (sessenta) dias, conforme o aíigo 138, §10, dâ Lei C.mp ementar no 53, de 23 de dezerobro de 20OB (Cód go

TÍlbutáÍio I\4unjc pal).

A aceitação desta cerUdâo eslá condicionada à inexisténcia de emendas ou rasures, bern como à verificaçáo de suâ â!tênticidade na

,rteÍnet. io eldeÍeco oâooessoa ob gov o.

Cedidão emilida grâtuitamente em 23tyt2a13 1tà23:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

*

í



CaEUb â CeÍüdão Neg ali\E dô Dédto
ANE
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,Hif:""!ü13: 
tom base na PoÍtaÍia conJunta PGFI{/RFB Qo oí, de 20 de

^_ _-_, cERTtDÃoNEcATtvA
DE DÊBíToS RELATIVoS ÀT

o" tE"#R.iJ8:." PREV|DENCTARAS E

No 00(x020í2_í3001422

liEr ffigH3r..rf3.s EMpREsARrArs LTDA - ME

Rêssahêdo o dlr€lto d6 . F,=_:nj: Nacional cobrar e inscre\êr quahquerdMdas de responsabilidade oo1.{e11o p*"i* *iilã'iu""nlt1"n""oo qr" ü"r"n.'a ser apuradas, ó certificadc
,er*,adãcãüouün";;üüi'idí&"fr :,UH:1.J:5 i*àl**:- do Brasn (RFB) e a ínscriçóes em DÍüda'Àü;;ürí,j5ó1rl

' Esta ceÍtidão, eml da em rnrrars,àieÃE.àlãtJ,lil{l!^Í:.Tfl [il#:..,[ffi #il":'".,::contribulçõês daüdas, por lei,, a.terceiros, mcfüsü í.-fi]",ita. em DAU,não ab.ngêndo os demars tritutos aamtntsü;;ãL,iii, e as demaisinscdções em DAU, admtntstradas páià'i;iã1,ãoãriJ'iLr da FazendaNaclooat (pGFN), objeto do Certidão ir.irntu ãõiü#ã",
Esta certidão é rellda oara as-. fnalldades preVstô no aÍt. 47 da Lei no8,212 de 24 de lulho dê iggí, o(ceto paa:

- arrrbagão de obm de construção ciül no R€glstno de lrnówis:- redugão de capitar socrar. transferêna" i" 
"irtr.r" 

o"'""ãJ'." socredadetimttada e cisão parctat ou trânsturmaçã; ;; ;;id,;.";"de íociedadesocledade empresáÍia simDles:
- baixa de firma indiüdual ou je empresárlo, coníorme dêfinido pelo art.931da Leino ,t0.406, de í0 de Jareú qãiãoz _'ãilisl'êiJi] u*trnçao u"entldade ou sociedade ernpresária ou simples,

A aceltaçáo desta certldáo está oondicionada à fnalldade para a qual foiemtrtda e à rerificação de sua auteniicü;-n;;'ffi;t,rno 
"ndur"ço

<http://wwu recdta.Ézenda, gov ba

Emltlda en n!12t2012.
Válida até 2Cú0U20í3.

Certidão emlüda gratuitamento.

Atêóção:qualquet rasura ou emenda lntolidaÉ este documênto,

,1

evü,$Olo-dd+r€v8súb/Ctr1/sOOt{TECÍO/CNOEND 
J.tTML

ffi

MtNlsrÉRto DA FAZENDA
Secretarla da Rocêlta Federal do Brasll

""i
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Certificado de Regularidade do FGTS _ CRF

08493422/0001- 5B
GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

T.P^R_O_JE-TIDA 250 QUADRA G ANEXO r / DTSTRTTO TNDUSTRTAL/ JOAO PESSOA / PB / 58082-036

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Alt.7, da Lei 8.036, de 11 de nnio de 1990, ãitfi.l-qr", nesta data, aempresa acirrn identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - fCf-Àl-'--

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

Inscríção:
Razão Social:
Endereço:

Validade: O9/O2/2Ot3 a |O/O3/2O13

CeÉificação Número: 207302090826227 I 443BeO

Inforrnação obtida em O4/O3/2O13, às 08:45:32

A utilização deste Certificado
condicionada à verificação de
www.caixa.gov, br

para os fins previstos em Lei está
autenticidade no site da Caixa:

PBEVARlnscr=08. 111
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(MÀ"RIZ E FILIÀIS )

diae, conEados da daEa

PODER JT'DICIÁR]O
\,USTIÇÀ DO TRÀSÀiHO

CERTTDÃo NBGIÀTIVÀ DB DÉBTTos TRÀBÀLHISTÀS

Nôme: GIJOBÀIJ SOLUCOES
Girpir: o8 .4s3.422/ooor_;xno"a*rors LrDÀ - ME

CerEidão n" t L230916O/20L2

,Expedlção: ü/12/2ot2, àa 11:35:41Validade: 3L/ OS / 2OL3
de eua e:çed1ção. 

180 (cento e oite;ta)

certlflca-sê que cLoBÀL Áôr.rr^^Éd É.----_ i1
rrr.rÀr8 ), r,," 

".r 
rã, J ii-:,::::T :"::" ".:1i ii I i,,11,X, _, f "ff ::l:,ido Banco Naclonal de Deúed.ores TrabalhlsEas.Cert,ldão emiEida com baee- 

"o .r., 
-inlã 

i'a. co.,"oriaação daê Leis dorrabalho, acrêscenrado e:la Lel 
". i;.;*;: de 7 de julho de 20r.1, ena Resorução ÀdmtnlsErariva n" ,r;;i;;;; do rribunar superlor doTrabalho, de 24 de agosEo dê 2011.0s dados consEanEee

rr lbuna i e ao r,.-ür rdi 
^, _ 1:::Í l:, ir? i". "'.: ::" ; " 

o,,or",ro:,. 
", i: :anreriores à dar,a da eua'._o.aiia"l"'

Io-"1"" de peesoa JurÍdtca, " ó...1áiã'"..,a Eodoa o" À",, eeÉJelecrme;r;;;-;;ã;.;;;":: :riHi"ul. "* relação
À aceltação dest.a cerEi-dão condlc"Íã.]]" a verificaÇão d.e suaauEenEicidade no ,":.:-r, a" ,.itr"ãI- s'u'p..io, d.o rrabalho naInEerneE (ht. Ep : //www.Est..Jus.br).
Certldão êmiEida graEultamênae .

rNroeuÀçÃo rt[poBTÀrra
Do Banco Naclonal de_Devedoreê TrabalhisEas con6cam os dado6neceesárl.oe à 1dênE1flcação daê ;;;;;" nacuralE e jurÍdicas
:Hlrlíl:ij..j ff.*.." a ,ruseiÇa ao'r.auJrro. quanro às obrisações
acordos i udrclal e t:§il11."#:t::: J,'""i"', 

E ada em : "rnãã"'oJ- .,.
r e c o t h r. me n E o e p r ê v i d e n c I á r Ç, 

-; " ;; ""; i." "",..: 
" :1"1.j",".:emolumenE,os ou a recolhimencos ;;.;;;": em t ei,. ou decorrenresde execução de acord.oe firmados p"r.;;.-; MinlsEério púbrj.co dorrebatho ou comÍseão ae conciriai;;-;;;";".

Dúvl,dÀr ê augê.!õeê. cndrúEâr. ju..br
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oDECLÀRAÇõES

REr. : colw1TE N' 00006/2013
CÂMÀRÀ MI'NIC IPÀI DE IAMÀNGUÀPE

PRoPoNENTE: eloüraf so.l-uçõês ry)rêsatiais ltd,a
CNPJ 08. ,193 . 42 2 /0001-58

1.0 - DECIÀRÀÇÀO de cuÍprimento do disposto no Àrt. 7"
v, da Lei 8.666/93.

o proponentê acima qualificado. sob penas da Lei e em acat.rmento ao disposto no Art. 7" inciso
xxxIII da constitulÇâo Federal, Lei 9,854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em

seu quadro de pessoal, fúrcionários ttrenorês de dezoito anos êltr trabalho notulno, insalubre ou
perigoso ê nêm menores de dêzêsseis anôs, eÍr qualquer trabalho,' podêndo existir a pa.rti! de
quatorze anos na condiÇâo de aprendi z, na forna da legislaÇão vigente.

2.0 - DECIÀRÀÇÃO de superveniência de fâto irBpedj.tlvo no quê diz respeito a pâ.rtici.paÇão na
licitação.

Conforme exigência contj.da na LeL A.666/93, Àrt. 32. §2o, o proponente acirã qualificado,
declara não havêr, até a presente data, fato iryêditivo no que diz respeito à
habili táÇâo/participação na presentê licitação, não se encontrando em concordátá ôu estadô
fàlimentar, êstando ciente da oblj.gatoriedade dê infornâr ôcolrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade dê declaraÇão dê idoneidade no ár0bito da adninistração
Federal, Estâdual, larnicipal ou do Distrito Fêderal, alcando civil e criminalmente pela
presente aflrmaÇão.

3.0 - DECIÀRÀÇÁO de subünetêr-se a tdâs as cláusulas e cond.i-ções do colrespondente instnmento
convocatório.

Inciso XXXIII, da CF Àrt. 27, Inciso

cláusul"âs doO proponente acima qualificado declara ter cor*Iecimento e aceitar todas as
rêspectivo instlumento cortwocatório e su.bmeter-sê as condiçÕês nele estipuladas '

Joáo Pessoa - PB, 05 de Março de 2013.
--)

es ials LtdaG1oba1
08 .493 .

soluções
422 / 0001-58

GLOBAL SOLUÇÔES

EMPRESARIAIS LTDA

e@.
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À'IINISTÉRIO DA FÂZENDA

5:#üÍ:i:t:1,f [ã:Í:JâLJ,.'

o.DÉB'':TI'3á?,;3§'^TJfi ff +lxi33giii."JOS DE NEGATTVA
A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

i;T,:' di.:ffi ,"; 
M OVEI S LTDA

Ressalwdo o direito do a Fazsulettopassi,oal;;""il"1,ff:::i}:'J:H?:y""rfir'"Tli::fiT"TflXr"1s 
deresponsabnrdadedo

í. constam débitos relatir

llTtti"l a exigibiriorÕ 
a tributos sdministrados pela se_crelaria da Receita Federal do Bmsil

dê ís66-"..üiilliX"1':il,'jilliiJii,l?T* do arr. is1 ia Lei nç i.,rr, i" ,u o" *ro.
2. náo conslam inscricõer. ('GFN). - -'--"vucs em DÍüda Atiw da união na'procuradoria-Gerai 

da. Fazenda Nacional

ConÍorme disposto nos arts. 2nêgati\a. - '-' -05 e 206 do crN, este documênto tem os mesmos efeitos da certidáo

5iJil#'::" j;',',f",:T.ff 
:"oi:"^lriz 

ê \árid€r,ara todas a

ffi Ift "^::'#xf '.5i*lt,*,',",*ssfi trfEilljilild#ff #trli'ffiI*;
A a^ceitação. desta côrtldão está condicionada à reancacao ,endeÍeços <http://www'rêceita.razenda.sovlúã;r".ü]íffi.rtn?-,.'#JJ:Tsl#e na rnremet, nos

Cedidão emitida com base na portertâ cnn,r,-r^

;;*:1í:m:í:i:ã:ff t#ã1??i:j,lii:,:.#§::,fi .:,dé02,05,2007
Cfuigo do controle da certidâo: 2AD8.4OFF.B43S.4B2B

Certidão emitida gratuitamentê.

Atengão: qualquer rasura ou emenda inralidará este documento.

@
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rffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

ln
ú

o

CERTIDAO

cóDIGo: 9403.F545.F3D9.587E Emitida no dia 1910212013 às 1 6:06:1 2

FL 42 o

. CPL.

Nome Empresarial:
J CARLOS MOVEIS LTDA

Endereço:
BARÂO DE MAMANGUAPE

Bairro:
TORRE

lnscr. Estâdual:
16.075.204-3

Número
642

CNPJ/CPFi
09.238.106/0001-00

Complemento

lvlunicipio:
JOAO PESSOA

Situação Cadastral

ATIVO

CEP:
58040.330

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado está em situaçáo
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos Íiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende debitos cuja exigibilidade esteia suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Frcpef f@'.6FtF5 na
página www.receita.pb.gov.br.

Certidão dê Débito emitida via'lnternet'.

6p'-
d



Hota: 23

Data: 1

(
o

u';!,
':!4,r*t."
'lr'g-I'
l@r,

PREFEITUR,A MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

2013/002033

CERTIDÃ?O NEGATIVA DE DÃ%"BITOS MUNICIPAIS

509.470.496.501

c.N.P.J./C.P.F.

09238r06000100

Nome do Contribuinte

J CARLOS MOVEIS LTDA

Endereço

RUA BARAO MAMANGUAPE
Bloco Complemento

Bâirro

TORRE

CEP

58040330

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

direito de F azenda Públicâ I\,{unicipal lânçar quâisquer dividas que aPurâdas, íica certificado que ate
presente data não constâm requerente âcimâ qualiíicâdo pêndências relâtivas às municipâis, inclusivê as de
tributáriê não no t\,1 n

MERCANTIS: 226394

IMOBILIÁRIAS:

Esta ceddão é valida por 60
Municipal).

(sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1o, dâ Lei ComptementaÍ nó 53, de 23 de dezembro de 2OO8 (Código Tributário

A aceitaÉo desta cerüdão está condicionade à inêxistência de emendas ou rasuras, bem como à verillcâção de sua autenticidade na lntemet.
endêreÇo http:/^Âlvwjoaopessoa.pb.gov.br.
Cêrtidão emitida eÍn 1 4 lO1 l2O1 3 2329:21

.l
111

IDENTIFICAçÃO DO REQUERENTE

lr'r,i-"roleprolsur

looer, I

INSCRIçÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

OBSERvAçÕES

'W



1101t13 Consulta à Ceílidtu Neg di ,6 de D áito

CERÍIDÁO NEGATIVA
DE DÉBÍTos RELÀIVoS ÀS CoI.ÍIRIBUIÇÔES PREVIDENoÁRAS E ÀS DE IERCEIRoS

No 0q)63z)12-13001106
Nome: J CARLOS MOVEE LTDA
CNPJ: 09.238. lOdO001{0

Cêítidão emitide gíaluitamer e.

Atençáo:quâlquêÍ Íasura o(J emeflda in!êlidará astê d@umênto,

q
o t+lFt
o_

. cPt

À,g
Rêssâh.do o dirêito de e Faz.ndâ Nacionâr cobra.6 inscre\êr quaisquerdÍúdâs de responsabiridedê do sujeilo
passi\D acima identifcado que \reÍeín a serapuÊrdas, é ceÍtificâdo que náo consrâm pendêncras em seu nome
fJ?tl'á: g cTtÍiôuições âdminisrrâdas peie Secretada da R€ce a Fêderat do Brasit (RFB) e a inscriçóes em
Dlüda Ati\ra da Uniáo (DAU).

Esta certidáo, emitida em nohe da matriz e \árida para todas es suas firiais, ,"Ê.e-se excrusa\àmente às
contÍibuições pÍeüdenciádes e às coÍ[ribuiçóês deüdas, poÍ lei, a terceiíos, ;nclusi€ às inscdtas em DAU,
náo abrangendo os deíÍlâis tih,l6 administrado. perâ RFB e as demais inscÍiçóês em DAU, administradas
pela Procurado.ia-G6rát da Fazênda Nâcional (PGFN), objeto de Cênidáo Conluntá eCfVnfe.

Esla certidão é .olidâ para as fnaridades preüstâs no aÍt.47 da Lei no 8,212 dê 24 deiulho de 199i, exceto
para:

- a\€Íbação dê obra de coflstrução ciül no Registro de lmó\eisi
_ reduçáo de câpital sociâr, lransbíência de contÍore dê cotas dê sociedâde rimitade e cisáo pârciar ou
tíansÍoÍmação dê entidâde ou dê socjedadê sociedade empresáriâ simpl6s:
- baixa de Írma indiüduâlou dê êmpresário, coníorme defnido pelo art.931 da Lei no 10.406, de iO de Janeiro
de 2002 - Código Ciü|, extinção de ênlidade ou sociedade êmpresáÍiâ ou simplês.

A aceitâção destâ cerridáo eslá condicionada à frnâridade pâra a qual íoi emitida ê à \êíiricâçáo de sua
autenticidadê nâ lntemet, no endereço <http://w!\iw,receita,fazenda.govba.

Cerlidão emitida com bese m PoÍterie Conjunta PGFMRFB n. 01, d€ 20 de jân€io dê 2OlO.

Emilidà ün 1311'112\12
Válidâ até 120í20í3-

w..-

,r'a,'r01 0 dat4ísr. go/.b./ce6/cdttêdo/cÍtdcíd.hÍí
1t1
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+
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lnsc_riÇão: 09238106/0001-oo, 09238106/0001_oo
Razão SociaI: J cARLoS MoVEIs LTDAEndereçoi 

l;r?tã1r"rrt. 
MAMANGUA'E 642 / roRRE / loAo pESSoA / pB

A Caixa Econômica Federal.
z, o" L"i s. ô ã á;";" ; ;'á:, *,",.0"" 1-#: 

o.lff;ff 
J :: ff ill.i 

"", 

j.;
empresa acinla identificada encontra_s" árn ,iir.ç"", regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - fgfS. 

-,--

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

Certif cado de Regularidade do FGTS _ CRF

Validade: 15/o2/2O13 a t6/O3/2073

Certificação Número: 2013021518304364200695

Infornnção obtida em LS/O2/2O13, às 18:30:43.

§ât,§â

A utilização deste Certificado
condicionada à verificação de
www.caixa.gov. br

para os fins previstos em Leí está
autenticidade no site da Caixa:

@.I

I
ú

httt§:/ M/úw.sifg e.caj)€.g ov.briEnfresa/CrflCríFg eC FSlnpÍini rpapel. asp?VAR pessoa[,] alriz = 1423019&VAR pessoa= 1423019&VAR U Í= pB&VAR lnscr= Og23
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Nome: J CARLOS MOVEIS ITDA
CNPJ: 09.238.106/0001-00
Certidão n": 9'18397 t / 2Ot2
Expedição: 26/L0/20f2, às
Validade: 23/04/201,3 - tg}
de sua expediÇão.

!á.jine
o
ú

(MÀTRIZ E FILIAIS )

L6 :0L :2L
(cento e oitenta) dias, contados da data

dFú:4É 

-
(
o

PODHR JUDICIÁiiT'.O
JUSTÍÇA DC TRÀ,BÂÍ,H'

CERTIDÃO T{EGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRJABÀLHISTÀS

Certiflca-se que iI CÀRLOS MOVEfS rTDÀ (lrÀTRfZ E EMÀfS), inscrito (a)
no CNPJ sob o n" 09.239.106/0001-00, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das l,eis doTrabalho, acrescentad.o pela Lei na 12.440, de 7 de julho de 2011-, ena ResofuÇão Administrativa no I47O/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantês desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabatho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anter j-ores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçàoa todos os seus estabe.Lecimentos, agêncj-as ou fifiais.
A aceitaçâo desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratu.itamente,

INFORMÀçÀO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurld.icas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quantô às obrigações
estabelecidas em sentença condenatórla transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inc.lusive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decÕrrentes
de execução de acordos firmados perante o Minlstério púbrico do
Traba.Iho ou Comissão de Conciliação prévia.

d!úvidãs e suq.s.ôes: ..dr!.sr.ius.bi

,plr-



DECLÀRÀÇÔES

REF. : CONVITE N" 00006/2013
CÂ],ÍAFÀ MIjNICIPÂI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: ,, Carlos Móveis ltda
CNPJ 09 - 238. 106/0001-00

- DECIÀRÂÇÀO dê cumprimento
da ],ei 8 - 666193.

1 0 do disposto no Art. 7", Inciso XXXIII, da CF Art.2?, Inci so

o propônente acima qualificado, sob penas da Í,ei ê êm acatamento âo disposto no Art. 7o inciso
xxxrrr da constituição F'êdêral, I,ei 9.854, de 27 dê outubro dê 1999, declaIa não possuir êm
seu quadro de pessoal, fr-rEcionârios menorês de dezoito anos em trabaltro noturno, insalr.ürê ou
pêrigoso e nem mênores de dêzesseis anos, êm qualquer trabalho,. podendo exi.stir a pâ-rtir de
quatorzê anos na condiÇâo de aprendiz, na forma da fêglslaÇào viqente.

2.0 - DECT,ABÀÇÂO dê
licitação.

superveniência de fato ampêditivo no que diz respêito a participaÇão na

conforme êxigência contida na Lei a.666/93, À-rt. 32, s2", o proponentê acima quârificado,
declara nâo haver, até a presente data, fato irpêditivo no que diz xespeito à
habili taçâo/pârticipação nâ presentê licitaÇão, não se êncontrardo êm concordâta ou êstado
falimentar, estando ciênte da obrlgato.riedade dê lnformar ocor!ências posteriores- Ressalta,
ainda, não estar sofrendo pênalidade dê declaraÇão dê idoneidadê no âmblto da adninistxaçào
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrlto Fêdera1, arcando civil ê crj"lIlinalmentê pela
presêntê afirmaÇào.

3-0 - DECIÀRÀÇÃo de
convocatório.

sr-r-bmetêr se a todas as cIáusulas e condiÇões do colrespondentê instrumênto

o proponente acinã quallficado dêclara ter conhecimento e acêitar todas âs cláusulas do
lespectivo instrr.mento convocatório e sLrbmêtêr-sê as condiÇôês nele estipuladas.

João PB, 06 de MarÇo dê 2013.

is Ltda
09.238- 0 01-00
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negefuf€derâl

Comprovânta dc lnl€dçao s do sttuôçao Cidalt âl

Contribulnte,

Confirô os dados de Identificação da pessoa Jurídica e, sepmvidencie iunto àÀÉÀ ;';;; atuarização cadâstràr. houver qualquer dtvergência,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DE E OE SITUAçÃO OE ÂAERTUR,A,'806/2004CADÂSTRÂL

wlLUA[S MNGEL LOBO
NOi,E EtrRE§/\RIAf

DO
CO"ERCNAL SAI{TA BARBARÂ

lNoiE oÉ

E DA ATI\aOÂDE PRINCIPA.í7.6í.0..t 3 -

E o^

TOGflADCIJRO
R NOS§A SEI{HORA DE FATIIA

cÊP
58.0i1&300

de do pspelads

213-5

í 760

TORRE

Aprovado pela lnsúuÇão Normaüva RFB no 74g, de 28 dejunho de 2007

Emitldo no dia 1OlOll2OO8 às t3:Sg!Og (data e hom de Brdsítia).

l,::Í,:tJ"'"rtiô:;:'a 
visita Parô inÍormaçóes sot)re pohtrcd (re p.vôcrdade e .,so, :,,q ,, ., r:

c

-t
.§{-7.{r,

E oAs ATtvlOAO€S
74 Jlo{r5 Comárslo dcYaí.rtst pÍoduk 6 aaneÍttos íl0nissanltárl0617.5ífio Comàclo varqbte olpoclrlhedo dt oêqdpeltlentos aupalrnofitoq47 do InÍolmáücâCqdáIclo de móYgis

JOAO PESSOÂ

ATIVA

PA

@ Copyright Reoeita Federat do Bràsit - rO/0r/2OOo

ffi
c^o^srRo.t{Acto]{^t DA pEsso^ JURID|C

I

[úÍa o,c§nmõ c^o,asrnAL-- I

[ 2ríor:àou _ I

I

l

i

,

i

I

JoÃ 
'õÃ3i FeAeecui_-l

I

_No:
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MINISTÉR|O DA FAZENOA
Procuradoria€era I da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasií

DE DÉ B ros RE LAnvo SEAT:'â?Bi?à3'J|'í.H?JI' xi ív r Da e, ve DA u N rÃ o
Nome: WILL|AMS RANGEL LOBO _ ME
CNPJ: 06.3í3.433/OOOí43

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de res ponsabiridade dosujeito passi\o acima identifcado que üerem " ""r'"prr"or. é certificado que não constampendências em seu nome, rerativas a trioutos adminüt.ão', p"ru secretaria da Receira Federar do

i#?'-5:*, 
e a inscrições em DMda ltià oa úiâ" lrr. ."",oçuradoria-Gerar o" Éá.i"0" Nacionar

Esta certidão' emitida em'nofie da-matriz e válida para todas as suas firiais, {eíere-se excrusjvzrmente ásituagão do sujeito passiro no âmbito da nrá 
" à" õcrN, não abran'gendo as contribuiçÕespreüdenciárias e as contribuiçõe: 

.d:.yqT, por lei,-a úr""i.., inclusi\ê as inscriras em Diüda Ati dolnstituto Nacionat do Seguro Socíat (tNSS), àn;"ú'oã .à,tioJ" especÍfica.

A aceitação desta certidão está- 
-condicionada 

à \êrificação de sua autenticidade na rnternet, nosendereços <htt!://www rece ita.fazenda.gov.ba ou <http:iwivw. pgÍn.Íazenda. gov. br>.

Cêrtidão emitida com base na portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de O2IOSIZOOTEmitida às 15:31:í1 do dia 21tO1t2O13.hora e dáta O" erÃíti",.
Válida até 20t07t2013.
Código de controte da certidão: D3DC.92E7.B652.D4CC

Certidão emitida gratuitamente.

Atengão: qualquer rasura ou emenda inlalidará este documento.
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cóDtGo: FF88.B4B1.sE22.6Ecs

Nomê Empresâriâl:
WLLIAMS RANGEL LOBO EPP
Endereço:
NOSSA SENHORA DE FATIMA
BaiÍro: Municipio:
TORRE JOAO PESSOA
Ínscr. Estadual: SituaÇão Cadastral;í6.íi12.33í-0 

ATIVO

Número:
í760

CNPJ/CPF:
06.313.433/0001-83

Emitida no dia 21t01t2013 às 14:22:Sg

Compiemento

CEP:
58040-380

certiÍico' observadas as disposições da regisração vigente e de acordo com osassentamentos existentes neste orgao, quÀ'ã 
"ã"tior"iiiã 

supra idi"ntificado estíeã srtuaçaoREGULAR' perante a Fazendá púbrica e.traüi,-"o,n reração a débitos Íiscaisadministrativos e inscritos ;rn õi;id, Ativ"a]'"

A presente certidão não-compreende debitos cuja exrgibiridade esteja suspensa, nemexclui o direito de a Fazenda.púútiáá-Éà1i-rãT,'íi,'â,qr",. rempo, cobrar varores a er;rporventura devidos pelo reíerido contribulnre

Esta certidão é várida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,devendo ser confirmada 
" "r" uütãntLioàd" il;;!;;: erviço vatidar certidão de Débito napágina www.receita.pb. gov. br.
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Certidão do Débito emitida via.lnternet..
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITÀ - SE*

CERTIDÃO
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PREFEITURA IüUNICIPAL OE JOÂO PESSOA

SÊCRETARIA DA RECEITA

PROCURÂDORIA GERÂL OO IúUNICIPIO

2013/002868

CERTIDÂ?O NEGATIVA DE OÃ%"8 ITOS MUNICIPAIS

Nome do Contribuintê

WILLIA S RANGEL LOBO

Número

0í760

Apto/Sal Eloco Complernento

CEP

58040380
Cidade

JOAO PÊSSOA

Data

Hora

N" de Con

483 535 483 515

c.N.P.J./C.P.F.

063í34330001E3

Endereço

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA

Baino

TORRE UF

PB

5t
i

(
o

o Pc L

NA €
q

01t2013

Ressâlvedo rsltodi âdo F mbti ca lâ inlllunicipat çà uâi dq vrd ssq qLltadâ á rtipaês€nle constam omn € do qerenlê cieq a íicad dq pen la ti àtri ou icipano lud D d t\,4 u ci

AS AO REQUERENTÉ

IMOBILIÁRIAS:

Estiâ csrtidào é valida por 60 ísôssente)
Municipâl).

dlas, conÍoÍme o arligo í38, s1o, da Lei Complemen|ar no 53 de 23 de de2eorbro de 2008 (Códiqo Tributário

à inexl6lência de emendas raSU tà b Íicaç áo d I

08:34:45

1t1

MERCANTIS: 927U-1

@
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CERTIDÂO NE
)E DÉBITOS REI.ATIVOS ÀS CONTRIBUI

TERCEIR

,00004201s130014ÍI3
]ME: WLLIAMS RANGEL LOBO . ME
NPJ: 06.313.433/0001 -83

GATIV
çÕE§
OS

A
PBEVIDENCIÁRIAS E ÀS DE

(a

essalvado o diÍBito de a Fazenda Nacional cobrar e insc'rever quaisquer dividas
l responsabilidade do suiêito passivo acima identificado que vierem a ser
ruradas, é certiÍicado que náo constam pendências êm seu nomê relativas a
)ntribuiçôes edministràdas pela SecrêtaÍie da Rocsita Federal do Brasil (BFB) e a
scriçóes em DÍvida Ativa da Uniáo (DAU).

stâ certidáo, emítida ôm nome da mafiiz ê válida paÍa todas as §uas Íiliais, reÍere-
, ôxclu§fuam6nt€ às contribuk$es previdenciárias e à§ contribulçôês devidas, por
.i, a tsÍceiÍos, inclusive às insctitas em DAU, nâo abrangendo os demais tributos
lministÍados pela HFB e as demals inscri@s em DAU, administradas pela

rocdradoria-Geral da Faz€nda Nacional (PGFN), obieto de Certidão Coniunta
GFN/RFB.

sta certidâo á valida para as finalidade6 provi§tâs no ad. 47 da let no 8,212 de 24

e lulho de 1991, exceto pgra:

aveÍ!Êçáo dê obra d6 construçáo ciül no Bogístro dê lmóv€is;
reaucáb oe caphal social, transferônda de controle de cotas de sociêdade

nitadã.,e oisão parcial ou fansformaçao dê enüdadê ou dE sociedade sociêdade
mpresáda simples: 'r

ütna oe trmd indivldual ou de empÍ6sáÍio, conÍorme definÊo pelo aÍt.931 da Lei
o 10.406, de 10 de Janêirc ds 2002 - Código Civil' êxdnção de entilade ou
ociedade qnpÍssária ou simples.

, aceitaçáo dosta c€rtidáo e§É condicionada à finslidade para a qual foi emitida e

,. veúoaçáo do §ua autenticidade na lntemêt, no ênderBço
thmy'/\r /vril.Íecêita.Íazenda.gov.br>.

;àdaão eiftÚda:com base na Portaria Coniunta PGFN/RFB no 0l ' dê 20 dê ienâiro
e 2010. 't.,.,

Ár.:mitida em .l 11012013.
ffi',ánoa aró 1 0/07/201 3.p- 

)ertidão emidda qtatuitamente.

:qualqueÍ iasura ou omenda invalidaÉ este documento'

v ,J

IIINISTÉRIO DA FAZENDA
Socrotaria da Recelta Federal do Brasil
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06313433/ooo 1-83
RAzão SociaI: WILLIAMS RANGEL LoBo
NOME Fa ntasia:C OMERC IAL SANTA BARBARA
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 1760 / TORRE / tOAo

PESSOA/PB/s8040_380

A Caixa Econôrrúca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft.
7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, ceftifica que, nesta data, a
enpresa acirna identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 2O/O2/2OL3 a 2t/03/2013

Certificação Número: 201302200904767 3842404

Inforrnação obtida em O2/O3/2O|3, às 11:05:54.

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
v\rvrrw. ca ixa. gov. br

4@

httpsr^^ r\,/.sifg e.cai)€.9 o,'.hriErypresdcríCríFg eCFSlrÍprinÍrPapel.asp?VARPessoaMatriz= 12860598&VAR Pessoa= 12860588&VAR Uf= PB&vAR lnscí= 06 1i1
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DÉBTTos TRÀBÀLHISTÀS

Nome: WILLIAMS RÀNGEL LOBO

CNP,J : 0 6 . 31 3 . 4 3 3 / 0 0 0 1 - I 3

Certidão n"t L05137 46/2A12
Expedição: 16/ll/2072, às
Va.Iidade: t4 / 05 /2013 - 180
de sua expedição,

ME (MATRIZ E EILIAIS)

16:04:38
(cento e olLenta) dias, .on:ados da data'

Certlfica-se que l{IrrLIA!{S RÀNGEL LOBO - ME (MÀTRIz E EIÍ,IÀIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n" 06.313.433/ooo1-83, NÀo coNsrÀ do 3anco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol idaq--ào das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no t2.440, de I rle '1 ulho de 2017, e
na ResoluÇão Administratíva no l4'10/20!l do Tribunal Super.ior do
Trabalho, de 24 de agosto df 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabitidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçrão.
No caso de pessoa juridj-ca, a Certidão aLesLa a empresa em re.l-aÇão

a todos os seus estabelecimentos, agêncras ou fi11ais.
A aceitação desta certÍdão condiciona-se à verlficaÇào de sua
autenticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: / /www . tst . j us . br )

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÀO IMPORTÀI{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárÍos à identificação das pessoas naLurais e luridicas
inadimplentes perantê a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condênatÓrra transitada ent ;uLgado ou em

acordos judiciais trabalhistas. inclúsive no concernente aos

rêcolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a cusLas, a

emolumentos ou a recofhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de exêcução de acordos firmados perante o MinlsLério PúbIico do

Trabalho ou Comissão de Concrliaçào Pr:évra '
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DECLARÀÇõES

REE. i CoMVITE N" 00006/2013
CÂI"1ÀRA MIJNICIPÀI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: IÍi]IielÍs Ra.Dge]. fobo
CNPJ 06 - 313.433/0001-83

1.0 - DECI,ARÀÇÃO de cuq)rimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, IncÍso
v, da Lei 8.666/ 93.

O proponentê acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da ConstltuiÇão Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, dêclara não possuir êm
sêu quadrô dê pêssoel, funciooários menores dê dezoito anos em trabaltro noturno/ ÍnsaluLlre ou
perigoso e rren meno.res de dezesseis anos. em qualquêr trabalho; podendo existi.r â pê-rtr-r de
quatorzê anos na condição de aprêndiz, na forma da leqislaÇão vigente.

2.0 - DECIÃRÀÇÃo de superveniência de fato 1úpeditj-vo no que diz respeito a particlpaçâo na

Conforne êxigência contida na Ler. 8-666/93, Àrt. 32, S2ô, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato itrpeditivo no que d)Lz respeito à
hâb-if i tâção/participâÇão na prêsêntê licitaÇâo, não sê êncontrando ê& concordâtâ ou êstado
falimentar, esLando ciente da obriqatoriedade de infortnar ocorrências posteriores. Ressalta/
ainda, náo esta! sofrêndo penalidâde de dêclâraÇão dê idonêidade no âmbito da administraÇão
Eederal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmêntê pela
plesente aflrmaçâo -

3.0 - DECIÀRÀÇÃo de su.bmêter-se a todâs as c1áusulas e condiÇôês do colrêspondente instrumento
convocatório.

o proponente acima qual-ificado declara ter corüecimento e aceitar todas as cIáusulâs do
respectivo instrumênto convocató.rio ê submeter-se as condiÇõês nê1ê estipuladâs.

João Pêssoâ - PB, 06 de MarÇo dê 2013.

w11f Lobo
06.313.433,/0001 B3
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NENA

GLOBÀL SOLUçÔE5 ET,IPRESÂRIAIS LTDA
cNPJ 08.493.422l0001

tNscR.ESTAD. 1ó.150.521

q

B o .o

(
o

o(

RUA PROJETAOA, 250 ANEXO
JOÃO PESSOA . P

FONE (81) 8821.132
. cPr

Câmara Municipal De Mamanguape-pb
Convite: 0006/2013

Data: 06/03/2013 às 10:0O horas.

PROPOSTA DE PREÇOS

I.ir
,rtp. J 00.193.12u1wü.58 I

GLOBAL SOLUÇÔES
EMPRE§É.RIA{S LTD,Ii,

flria PÍôiêiada, 2ál - ê- G "Ânsro
D§§il0 hdusrrial . cEP 58082{4{'

.,j,+À u Fes.sca - o§ ''

e'o3^t SOLUçOES

EllPRESAR IAIS LÍÍ}À

{@

(

ru 56

._ ESPECIFIâAçÃO OO MATERTALITEM . QUANT.

01 - 12 - ME'A sEM 9AVE-TLI, yED 1,20 x 0,60Í/.- MAR)A: INCIMELPREçO UNIT. = R$ gt1,5O
pREçO |OTAL = R$ 4.458,00

02 - 12. BALCÀO BAIXO COM 2 PORTAS- MARCA: INCOMELqREçO UN|T. = R$ /US,7S
PREÇO TOTAL = R$ 5.s4s,Oo

03 - 12- KtT 02 GAVETAS- MARCA: TNCOMEL
PREçO UN|T. = R$ 1go,Oo
PREÇO TOTAL = R$ 2.976,00

04 - 12- C.ADíRA G1RATORIA qRESTDENTE COM BRAÇOS, TECTDO-MARCA: INCOMEL
PREÇO UNIT. = R$ 624,50
PREçO TOTAL = R$ 7.494,00

05 - 24 - CADETRA F/XÁ S- BRIÇOS, TEC/DO, ES1.INJETADA_ MARCA: TNCOMELPREçO UN|T. = R$ 232.00pREÇo TOTAL = R$ 5.à6s,oo

VALOR TOTAL DA pROpOSTA: R$ 25.245,00 ( VTNTE E CtNCo MtLDUZENTOS E QUARENTA E CtNco REN§
coMDtçoEs DE PAGAMENTO :
CONFORME DESCR'TO NO EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA :
CONFORME DESCRITO NO EDITAL

PRAZO DE ENTREGA:
CONFORME DESCR'IO NO EDITAL

fl
\l
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J. CARLO
Av. Barão de M

J.PESSOAj 6t3t20't3

LÍ DA.
642 - ToÍÍe

J

rY/

cPL.oy
oc.

À comrssÃo DE LtclrAçÃo
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE. PB
CARTA GONVITE N' 006/20í3
DATA: 06/03/20í3 ÀS íO:OOh

PROPOSTA DE PREçOS

ICNPJ 09. 001-00-l

- cEP 58040-330

L lnsc. Est. 3

Av. Barão de Mãmanguape,642 ' Torre ' João PessoalPB' (83) 3224 5025
CEP; 58040-330 ' CNPJ: 09.238.106i0001-00 ' l.E .16.075.204-3

www.jcarlosmoveis com.br

iTEM QUAN. EsPEcrFrcAçÕEs VL.UNT.

01 12
MESA Pi TRABALHO MED. 1,2OXO,6OXO!75M, REVÊSTtMENTO
EM BP, 'í0O% MDP! TAMpO 25MM, MARCA: AvANTTt

R$ 364 00 R$ 4 368.00

02 12
RMARTO AATXO COM 2 pORTAS, CHÂVE, REVESTTMENTO E

Bp, 't OO'/o MDP, TÂMPO 25MM, MARCA: AVANTTT
R$ 434 00 R$ 5-208.00

o3 12
GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS. CHAVE, REVESTIMENÍO
EM BP, íOOô/O MDP, MARCA: AVANTTI RS 195,00 R$ 2.340,00

CADEIRA GIRATO Rla PRESTDENÍE CO'!r ARAçOS, ESpUMA
INJETÀDA, BÀsE À GAs coM RELAX. REVEST|MENTo EM
VlNlL, MARCA: CAVÂLETTt

R5 612 00 RS 7.344,00

o5 24
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA, BASE EM
ARCO! REVESTIMENTO EM vINtL, MÀRCA: CÂVÀLETT|

RS 224,00 RS 5.376.00

VENDEDOR: aGRtPtNO NETO aao2-9455 i 9í41-6955

RS 24.636,00

VALOR ÍOTAL DA PROPOSTA: RS 24.636,OO ( VTNTE E eUATRO MIL

sElscENTos E TRTNTA E SEtS REATS)

VALIDADE OÀ pROPOSTÂ: CONFORME O DtSpOSTO NO EDtTAL.

coNDtç0Ês DE pÂcaMENTo: coNFoRrúE o otsposTo No ED|TAL.

PRAZO OE ENTREGA: CONFORME o DIsPosTo No EDITAL.

óv
uap
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ffb.
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COMERCIAL SANTA BARB
wrLLrANts RAN(;ll. r,ôgo - N{c

Papelaria, Artigos e Móveis para Escritórios, produtos de rnformática e
Material de Limpeza em Geral.

JOÃO PESSOA, 06/03/2013

CAMARA MUNICIpAL DE MAMANGtiappr panaiga
coNvrTE N.006-2013
DATA: 06/03/2013
HORA:10:00hs.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item Quant. Descrição
OI 12 MESA SEM GAVETAS MEDINDO 1,36M

Marca: FORMATO
VALOR UNITARIO: RS 385,00 VALOR TOTAL: R$ 4.620.00

12 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS
Marca: FORMATO

VALOR UNITARIO: RS 455,00 VALOR TOTAL: R$ 5.460,00

12 CAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS
Marca: FORMATO

VALOR UNITARIO: RS 210,00 VALOR TOTAL: R$ 2.520,00

12 CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS
Marca: FORMATO

VALOR UNITARIO: RS 625,00 VALOR TOTAL: R$ 7.500,00

24 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS

02

03

04

05

Marca: FORMATO
VALOR UNITARIO: RS 232,00 VALOR TOTAL: RS 5.568,00

TorAL DA PRoPosrA:R$ 25.668,00 ( VINTE E cINCo MIL sEISCENTos E stlssENTA EorTo REArS)

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA : CONFORME EDITAL

PRAZODE ENTREGA : CONFORME EDITAL

I cxrt oo.lr 3.433ioool-93 I

WILLIAMS RAI{GEL LÔBO . M E

,1r. Norra Senhora dc Fàtima, t7ó..

Torre - (EP \9rntt jgt '

L roroegsàafrr )
=§_c*+

Av: Nossa senh.ra de Fárirna, 1760 - T.rrc Tcrcfax : (g3) i225-.i00r / lzi+-loqo ***-
GNPJ: 06.313.433/0001-83 Insc. Est. 16.742.33r-0 cEp: 58.d40-380 João pessoa/pB g! x- ^
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EsrÀDo DÀ PÀxÀiBÀ

cÁlora uuNtctplr, DE larÀNGUÀPE
corc ssÀo pERla,NElrrE DE LrcrrÀçÀo

ÀTÀ 001 - coNvrrE lrô 00006120]-3

Àta dos trebelhos dâ CÔInissão Permanente de LicitaÇão/ encerregedà de âtuar nos procedimêDtos
relativos à l-icitaçâo acima indrcada, quê objetiva: AquisrÇào parcelada de Bóve1s
adJrli ni s tla trvos divêrsos, destj-nados as atividades da Câmara Municipal de Manang'uape . Foi
dada a devida publicidade ao certame, em observância a legfsLaÇáo pertinente, utr-lazando-se do
segulnte meio de dlvu]gaÇào: Ouadro de Dil,m.LgaÇão do Órgão Realizador do Celtame - 26/02/2013.
licitantes cadâstrâdos neste processo: Global So]uções Erpresariais Ltda; J Càrlos Môve]s
Ltdà,' Iíil1iams Rangel 1,obo. Às tO:OO horas do dLa O6/03/20L3, reuniu-sê a Comissào perrnânenltê
de Llcitação, designada pêla Po-Etalj,a \o 023/201,3 de 04/07/2013, conposta pelos servidoles:
JOÀO RODR]GUES DA SILVÀ _ PTEsidENtE,' SE}ERINA DE ÀOUINO COSTA FERNÀNDES _ MEtrülO; MÀRIA JOSÉ
GOMES - Merüro. Inicj.almente, conforme as d-isposiÇõês contidas no instr\rmento convocatóxj-o, o
Presidente abriu a sessão púb.lica e efetuou o credenciamento dos intelessados. Licitantes
quallficados a pârti-cipa! desta reunião: wilLiarÍs Rangel Lobo - Bnvelope se[ replesentante:
participaçáo válida,' Global soluções Empresariais I-tda - Envelopê seil represeotante:
partlclpaÇáo válida,' J Callos Móveis Ltda - Envê1ope sem representante: participaÇâo vá1ida.
Em seguida forâm identificados os envelope s contendo as propostas e os docr.ultentos de
hebilitaÇão dos licitantes de'"4dalllente gualificados, ebrindo-se os enr,'ef opee DoclmenlaÇâo os
quais tLvela]Il seus conteúdos rubricados pelos presentes. coofêlj.dos os elênentos aprêsentados,
passou a infortnar: Tôdos os licrta-otes folam considelados ha-bilitados. Àpós a di\ru1gaÇão do
resultâdo da fase habilj.taçào, obse&'ado o prazo rêcursal ou reglstlada a deslstênc1a êxpr.sr.
dos licj.tantes de aplesentarem qualquer interposiÇão de rêcurso, foram abertos os envelopes
contendo as propostas de preÇos dos proponentes ha-bi1.itàdos, os guais tiveràh seus conteúdos
devldamente rubricados - Analisadas as propostas o Plesidente passou a inÍormar: Todos os
licj'tantes aplegentaram paopostas, no aspecto forlnaf, em consonância com as exigências doinstrumento convocatório. Considerados os valores ofeltados po! cada prôponentê, devidamente
registrados no colrespondentê Histórico da Àta, as observações apontadas dulante o processo eos critéaj.os definidos no instrumento convocatório, ao fj.nal dà sessâo, produziu-se o sêguintêresultado: Í,icitante vêncedor e lespectivo valor totâl da contrataÇão: J Carlos Móveis Ltda -valor: F.§ 24.636,00. Houve a ocorrência de i$rafdade de preÇos cotados, a cLassificaÇào fo1deflnida por solteio na presenca dos partrcapantes da re!n]ião. os valorês unitálfos côhstantêsdas propÔstas âplesentadas, bem como o resultado do certãhê com a devlda classlflcaÇão dos.1ici'tântes, estão deüonstrados no respêctivo }Íâpa de ÀpurâÇão, que fica fezendo pàrtêintegrante desta Ata, independentê de transcr:iÇào. racultadJ a palavrai nenllnoa obgervaÇão foifer-tâ. Nada n,ais havendo a constar, lavrou-se a prêsentê Ata, que depôas dê Llda e achadaconforme, vai devrdâmente assinada.
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EsrÀDo DÀ pane.iea

cÂr.ÀBÀ l.ruNrcrpAr DE !íAIIANGUÀPE
co}fi ssÀo PEnI.rÀNElrrE DE LrcrrÀÇÀo

utsrór:co DÀ Àra 001 - coNurlgE N" 00006/2013

Histórico da Àta dos trâbalhos da Corlissão Perltãnente de LacitaÇão, encaGegados de atuar nos
procedimentos !êlativos à licltaÇão acima indicada, que objêtiva:

ÀqulsiÇáo parcelada de móveis adIllinistrativos diversos, dêstanados as atl\adades da Câmâra
Mulacipal dê Mamanguapê -

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

Consideredos os valorês apresentàdos
procêsso e os crltérj-os definidos
produziu-sê o sêguintê !êsul tado:

cada licitante, as obsêrvaçôês âpontadas durente o
instrumeDto convocatório, ao final desta sessão,

€.

por
no

- J Câr1os Móvêis Ltda.
ltem(s):L-2-3-4
vaLôr: R$ 24 .636,0 0

2.O - N TRÀABI.IENT{, DIIEREIICIADO PÀRÀ líE ê EPP - EÀSE PROPOSTÀ

- Não há registro.

JOAO ROD GUES DÀ SILVA SE!,EP.INA DE INO COSTA FEPNANDES

J.(q"r-iq Ll)an 9o', r-
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oTERMO DE RENTJNCIÀ

REF. : CoNVITE N' 00006/2013
CÂ}G.RÀ MUNICIPÀI DE I4}G.NGUÀPE

PROPONENTE: eloba]- Soluções ry)lesariêis útda
CNPJ 08.493. 42210001-58

1.0 - TERMO DE REN(INCIÀ ao recrrrso cônfo!tre pre\.isto no Àrt. 43, fnciso ÍII, da Lej. 8.666/93.

o ploponente acimá gua.lificado, dec]ara, na fo-EÍra do disposto no À.rt, 43, fIf, da tel
8.666/93, acêitar o resultado divul-gado pela c@issão, que analisou a documêntaçào prelj.ruinar
do processo em epigrafe, efetuada nos terEos do resllectivo instnmento convocatório,
desistindo assj.m, expressamente, de quaLquer interposição de recurso previsto na legisl-aÇâo
vigente, bem como ao prazo corrêspondente e concordando, portanto, com o pros se gnritnento do
cert;une. Declarâ âj"nda que. em haveDdo a ocoEência de qualquer igualdade de va-Iores entrê sua
proposta e a dos deEBis Iicitantes ê após obsêrvado o disposto no Àrt. 3", s 2., da Lei
8.666/93t fica autorizado a realizaÇão do sorteio para dêfini.Ção da respectiva classificação,
nào sendo necêssário a sua convocaÇào para o correspondentê ato público, confonne plevisto no
AÍt. 44, S 2", do referldo diplona legal-

Mamanguapê - PB, 06 dê raar9o]€ 2013.
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TERMO DE RENÚNCIA

REF- : CONVITE N" 00006/2013
CÂ],ÍARA MUNICIPÀI DE MAI'aNGUÀPE

PROPONENIE: aI Carlos Uóvêis Ltda
CNPJ 09.238.106/0001-00

TBRMo DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no À!t- 43, Inciso I1I, da Lei 8.666/93.

o proponente acilna qua-lificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, f I-I, da Le.l
8.666/93, acêitar o resultado divulgado pê1a Conissão, que analisou a docr.mentação prêlimina!
do processo em epigrafe, êfetuada nos termos do rêspectivo instrl8Ento convocatório,
desistando âssim, expressamênte, de qualquer interposiÇão de recurso prêvisto na legislaçáo
vigiente, bem como ao p-razo correspondentê e concoldando, portanto, con o prosseguj.nento do
cêrt:unê. Declarâ âinda que, etD hâvêndo â ocorrência de quâlquer ig,ualdade dê vâlores entrê suâ
proposta e a dos denaj-s licitantes ê após observado o disposto no Àrt. 3o, S 20, da Iêi
8.666/93, fica autorizado a rêal-ização do sorteio parâ definição da respectiva classifj-caçáo,
não sêndo necessário a sua convocaÇào para o colrespondente ato públj.co, conformê previsto no
Art. 44, § 2", do referido diplona legal-

PB, 06 de }íarço de 2013.
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TER}íÍC DE RENÚNCIA

REr. : coWITE N" 00006/2013
CÂ]"N,RÀ MUNICIPAI, DE MAMANGUAPE

PRoPoNENTE: Ííilliaús Rã.ugel I,obo
CNPJ 06. 313.433/0001-83

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao rêclLrso conforne prev-isto no Àrt- 43, Inciso III, da I,ei 8.666,/93

o p-roponente acitna qualificado, decla-ra, ná forrna do disposto no Àrt. 43, ÍIf, da Le1
A.666/93, acêitar o resultado divulgado pela CoEissão, que analisou â documentaÇão preliminar
do processo em êpigrafe, êfêtuada Iros teEDos do rêspêctivo instnEento convocatólio,
desistindo assin, expressamente. de qualquer interposição de recurso previsto na legislaÇão
vi"gentê, bem como ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do
certame. Dêclarâ âindâ que, êm trâvendo a ocorrôncia de qualquê.r iguã.Idade de valores entre sue
proposta e a dos denais licitantes ê após observado o disposto no Àrt. 3", S 2", da Lej-
A.666/93, fica autorizado a realizaÇão do sorteio para definj.Ção da respectiva classificação,
nâo sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, conformê previsto no
Àrt. 44, § 2", do referido diplonâ legal.

Mananguape - PB, 06 de Ma!ço de 2013,

wi 11 I Lobo
06. 13.433,/0001-83 .EPí

rt
CNPJ ()ô,31-T 4111100n
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EsrÀDo DÀ PÀnÀÍBÀ
cÁuARÀ MUNrcrPÀr DE MÀIaNGUÀPE

co}[ ssÁo PERIflNENTE DE LrcrrÀçÁo

QUÀDRO COMPÀRÀTIVO DOS PREÇOS ÀPRESENTÀDOS - },'ÀPÀ DE ÀflnÀÇÀo - coNvrTE N"

unld. Quant. vl

oo0o6/2013

unit VL Totãl Cfâss. ObsPe!tsiêipantês
1 - UESÀ SEM GÀVETÀ MED. 1,2O X 0,60
- l:, .

I .l
,; I :: . .. | :r:
2 . ÀRMARIO BÀIXO COM 2 POR?As

.r lrrl . rl
,:

3 - GÀ!'ETEIRO F]XO COM 2 GÀ!'ETA§

i-;'rl 1:,:r.., r ,,,
4 - CADEIRÀ GIRATóRIA PRE§IDENTE coM

'',: :.1 .

5 - CliDErRÀ ErliÀ sEM BRÀÇOS

.

,1, .:r, .r ir.: riJ,r I ,r. l i:

À{

BRÀÇOS

1]ND

uIo
rJft Il

UND

UND

ultI

UND
IJN D

I1:

i:

:

1

L

2
3

UIJ T]

Ut] D

UND

Obsêrvaçóes:
Houve eEpate na apuraÇào, foi decidido por sorteio.

06 de MarÇo de 2013Mamanglapê - PB,

RESIÍLTÀDO EINÀI:

- J Catlôs Mówêis I-tdâ -

Item(s); L - 2 - 3 - 4

Valor: R§ 24 .636, OO
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RODRIGUES SILVA

SEWRINÀ DE AQUINO COSTÀ
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ESTADO DA PARAiBA

CÁMARA MUNICIPAL D€ MAMA''IGUAPE

RESTf-TADO FASE PROPOSTA . CONVIÍE Íf ü'006120í3
OBJETO: Aquiskão parcelada de móvers administrativos diversos.
LICITANTE DECLARAOO VENCÊDOR e respectivo valoÍ totalda contratação:
J Carlo6 Móveis Ltda - Valoí. R$ 24.636,00.
Do6 atc decoírentE do píGedamento licitatório, caberáo reclrÍsos nc term6 do Art
109, da Lei Federal rf. 1666/93 e suas alteraçõês. Maior6 iníormêçõês poderão seÍ
obtidas jur(o a Comissão Permanente de Licitação, Rua Duque de Caxias. 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário d6 08:00 as'l2:00 horas dos dias úeis.
TeÍeíone: (@3) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 06 dê Março de 20'13
JOÂO RoDRIGUES DA SILVA - Presrdente da Comissâo

Publicado ,m€diânte. afiração no QUADRO DE
DIVULGAÇAO deste Orgáo nêsta data.

06.03. 13

ã
Presidente da Comissão

o
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÂrrARÀ tít NrcrPÀr DE MÀ},íANGUÀPE

col.Í ssÀo pERl.tãNElrrE DE LrcrrÀÇÀo

NOTIFICÀÇÀO - RESULTÀDO FÀSE PROPOSTÀ - coN\.tTE No 00006,/2013

Ltdalf Cf TÂJ,IrE: Global Soluçôes Empresariais
CNPJ: 08.493.422l0001-58

1.0 - DO OÀ,EIIO DÀ ,.ICIT!ÇãO
Aquj.sição parcelada de móvei s admirlistrativos divelsos, destinados as atj-vidades da Câmara
Municlpal de líamanguape.

2.0 - DÀ norrBrcÀção
Infoma-se que o resuLtado da fase Proposta êrrcontla-se afixado no Ouadlo de DivulgaÇão destê
órgâo. safienta-se que as ocorrências peltinentes ao certâme, inclusive com a demonst.raÇão da
cla§sificaÇão dos lrcitantes hã.biIitâdos no processo, êstão der,,idamente rêgistradas nâ Ata da
corlespondente sêssão pública rêalizada, cuja cópia êncaEirüa-se êm .lnexo a êsta notificaÇâo
para o devido conhêcimento.

3.0 - DOS RECTTRSOS

Dos âtos dêcorrentes do prôcedimento lici.tatório, caberâo lecursos nos termos do Art. 109, da
Lei FêdêrâI no. 8-666, de 21 de juÍüo dê 1993 e suas a_lterâções posteriores.

il.o - DÀs ltlf§maçõEs coupr,EuErarnRBs
Maiores informaÇõês poderào sêr obtidas
Caxias, 123 - Centlo - Mamanguape - pB
rê1êfone: (083) 3292-2-186.

junto a CoEissão Pemanentê de Licitação, Rua Duque de
no horário das 08:00 as 1.2:00 holas dos dias úteis,

Mamang'uape PB, 06 de líarço de 2013-

RODR GUES DÀ S
Presidêntê da Comissáo

DEct ARÀÇÀo

O INTERESSÀDO ÀB.àIXO DECI,ÀPÀ H;\VER
REFERENTE Ao pRocEsso lrcrretónropúslrca REÀr,r zÀDA, BEr,Í colro rouÀDo
pREvrsros NÀ LEGrsr,AÇÃo PERTTNENTE.

RECEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do RBsuLTÀro DÀ FÀsE pRoposrÀ
E.r epÍcnare, ÍNCLUsrvE À ÀaÀ DÀ coRRnspoNDENTE sEssÃo
coNllBcrl{El{to Dos pRÀzos pÀRA rNrERposrÇÃo DE RxctRsos,

RBCEBTDo Et{, 06/ 0
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁr.GBÀ uuNrcrpÀr DE l.tÀt{Àltct ÀpE

coMlssÀo PERT,TANENTE DE LrCrTÀçÀO

0. CPL. o

NOTITICÀÇÃO - RESI'LTÀDO FÀ§E PROPOSTÀ - CONV1IÍI N" 00006,/2013

lf Cf TA},ITE: J Carlos líóveis ltda
CNPJ: 09. 238. 106/0001--00

1.0 - Do oBJEÍo DÀ LrCrTÀqão
Aquj"sj-Ção parcelada de móveis adninistrativos diversos, destinados as ati\ridades da câmara
,{unicipa-L de Hamanguape.

2.0 - DÀ NCErrrCÀçÃO
Informa-se quê o resultado da Fase Proposta encontla-se afixado no Ouadlo de Divulgaçào dêste
Ó!gão. sâlienta-se quê as ocoEências pertj-nentes ao cêrtaÀe, inclusive com a demonstraÇào da
cIe.ssificâçâo dos l-icitaDtes há.lrilitados no procêsso, êstào devidamentê registaadâs ,-rà Àta dâ
couespondente sêssão pública rêalizada, cuja cópia encarrirüa-se em anexo a esta notificaçãopara o dêvido conheci_mento -

o

3.0 - Dos RECITRSOS
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, ca-berão recursos nos termos do A.rt.Lêi FederâI Ilo. 8.666, de 21 de j ur-üo de 1993 e suas âlteraçôês posteriores-

4-0 - DA§ IXIO8oíAçfuS @UPIAUEúIànES
Maiores informãÇôes podêrâo ser obtidas junto a co*issão pemãnente de LicitaÇão,
Caxrâs, 123 - Centro - Mamanguape - pB, no horário das Og:00 as 12:00 horas dosTêIefone: lO83) 3292 -2'186.

-,8

.:n[ 
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'ã+'iH,

7y, 67 t=,

Rua Duque de
dias úteis.

Mamânguape - PB, 06 de MarÇo de 2013,

RODR DÀ LVA
Prêsidentê da Co[ri ssão

DEcIÂxÀÇÀo

REC o6/03/2013.

o rrflreREssÀro ÀELrxo DEcr,ÀRÀ IlÀvER RxcBBrDo !úBsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do
REEERENTE Ào pRocEsso rrcrrÀTóRro B{ EpÍGRÀr.E, rNcLUsrvE À ÀTÀpúBLrcA REÀLrzÀ.DÀ, BEM coMo roM\Do CoNHECTMENTo Dos pRÀzos pÀRÀ
PREVlsTos NA l,EGIsU\ÇÃo PERTINENTE.

RESULTÀDO DÀ FÀ,SE PROPOSTÀ
DÀ CoRRESPoNDEME sEssÀo
I TERPoSIÇÃo DE RECI,Rsos.

, a"a,r\ s Ltda
09.238 . t0 01-00
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EsrÀDo DÀ PÀxÀtBÀ
cÁranÀ uuNrcrPÀr DE lalâNcuÀPE

coMr ssÀo PERTANEMTE DE LrcrTÀçÀo

NoTrFrcÀÇÃo - REsrrLTÀDo FÀsE pBoposrÀ coNvrlE Nô oooo6/20L3

LICITÀNrE: I,/il1iams Rangê] Lobo
CNPJ: 06.313.433/0001-83

1.0 - DO O&rErO DA r,rCrreÇãO
AguisiÇão parcel.ada de móveis ad[inistrativos diversos, destinados as atividades da câmara
l.íunicipal de Namanguape -

2.0 - DA xorrl|rcÀç.ão
Informa-se quê o resultado da Fase Proposta encontra-se afixado no Quadro de Di\ t1gaçáo deste
Órgão. salienta-se quê âs ocorrências pêrtinentes ao certame, inclusive com a demonstlação da
classif.icaÇáo dos .licitantê5 ha.bilitados no processo, estão de\ridâ-hêDte regist.adas ná Àta da
corrêspondente sessão pública rêâlizada, cuja cópiâ encaBinl.a-sê em anexo a esta notificação
paxa o devj-do conhecj-mento.

3.0 - Dos RBcIrRsos
Dos atos decorrentes do procedi-uento licitatório, càbêrão recursos tos termos do Art. 109, da
Í,ei Fêdê.al n". 8.665, de 21 de junho dê 1993 e suas âfteiações posterio.es.

4-0 - DÀs rnEi3araçõEs oouprEuEr[TàaBs
Maioaes informãçóes poderão ser obtidas
Caxj-as, 123 - Centro - MâEangiuape - pB
Telefone: rcA3) 3292-2-7a6.

junto a Conissão Peruanente de Licitação, Rua Duquê de
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úte1s-

tÍamangiuâpê PB, 06 de líâr:Ço dê 201"3

RODR DAS
P -rê s idente CoIÍLi s s ào

DECÍ,AxÀÇÀo

O INTERXSSÀDO ÀE.LTXO DECÍ,ÀRÀ IIÀVER
REFERENTE Ao pRocEsso trcrTÀTóRropúslrca REÀLr zÀ.DA, BEM col,to rol,ÍADo
pREvrsTos NÀ LEGrsr,ÀÇÀo PERTTNENTE.

RECBBTDo NEsrÀ DÀ?À, cóprÀ Do REsuÍ,TÃDo DÂ FÀsE pRopos?À
E EPÍGRÃFE, rNCLUsrvB À ATÀ DA coRREspoNDENTE sEssÀo
coNrrEcrutsNTo Dos pRÀzos pÀ.RÀ rNtERposrÇÀo DE RECURsos,

GUES

dâ

RECEBIDo Eú: 06/ 03 /2073.

wi l-

06. t3-433/ 01-83
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÁT,ARA T'íUNICIPÀI DE }íÀMANGUÀPE

coHrssÀo PRIBNEITTE DE LrcrrÀçÀo

REI,ATÓRIO _ CONVITE N" OOOOS/2013

1.O - DO OE ETTVO:
Tem o pre§ente relatório ô obletivo de descrêvêr os procedimentos da CoÍLissão pêmanente dê
Í,ici.tação, doravante denominada sinplêsmente Collissào, enca!regada de âtuar no plocegso
licltatórj.o acimà indicado, gue objetiva: AquisiÇào parcelada de móve1s adltlinistrativos
diversos, dêstinados as atividades da Câmala l"iuni cipàl de Mamanguape.

2.0 . DÀ PII'EIITCIDÀDE:
Foi dada a devj-da publicidade aô certáme, em observância a legislaçáo pertinente, utilizando-
se do sêguinte meio de divulgação:
Quâdro de DivulgaÇào do Órgão Reàlizado! do Certame - 26/02/2073.

3.0 - DOS nÍTERESSÀrX)S:
Licatántês cadastrados neste processo: Global Soluções Enpresariais Ltda; J Carlos Móveis
Ltdai Williams Rangel Lobo.

{.0 - Dà EÀBILITàçÂO:
No dia e hora marcàdos foram recêbidôs os
habalitaÇâo dos intêressados, abrlndo-se
qualificedos a palticipa! do certamê:
Wi f 1ia.ms Rangel Lobo,.
c1obal Soluções tuF,resaliais Ltda;
J Carlos Uóvei. s Ltda-

envê1opes contêndo as plopostas e os documentos de
êrtr seguida ôs envelopes DocumentaÇão. Licitantes

Ànalisados os elementos apresentados ê as exigênciàs constentes do instn&ento convocatóriocorlespondênte, a Co!trissào i.nforrqou: Todos os licltantes fôlam considelados habilitados.
5.0 - DA PnOPOS!]A DE PnEçOS
Após a divulgação do resultado da faee habilitaÇão, obsêrvado o prazo rêculsal ou registrada adeslstênci.a expressa dos licitantes de apresentaren qualquer interpcsrção de recurso, foramabeltos os envelopes Proposta de PreÇos dos proponêntes habil.r-tados. Ànalisadas as propostas aCotllissào informou: Todos os licitantes apresentaram plopostas, nô aspêcto formal, emconsonància com as êxigênclas do instrumento convocató!.io

6 .0 - oa ccrrcl.r,sÃo
considelaDdo ôs vàloies ofe-rtados po! cada proponente, as obsêlvações apontadas durantê oprocesso ê os critérios definidos no instlunento convocatório, chegou-se a conclusão de que aproposta do licitante abaixo relacionado. apresênta-se vantajJsa para a Adninistraçáo.Lrcitante declarado vencêdor e respectivo valor total da contratação:
J Carlos l4óve j. s ttda - Valor: R§ 24.636,00.

saliênta-se que os valores unitários constantes das propostas aplesentâdas, bem como o!esuLtado do certame com a devida classificaÇáo dos lici-taDtes, estão demonstrados norespectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte intêgrantê deste relatólio. independentedê tlenscriçào. Eacê ao êxpôsto, esta CorLissão, replesenteda nestê ato pelo seu presidente,
sugere ao seDhor Presidente dà câmara, a homorogaçào da presênte licitação em favor dorefelido proponente.

E O relâtorr ô

Màmânguape

PODRIGUES DA SILVÀ

PB, 03 de Juriho de 2013.

FL. 69
o

N E

c

Í'_

o

ô

o
o

Presidente da Corli ssâo

a.s *Lrn

\L9



-.ú]-

.sl::-:;:,ul

.3i§Éi&:'3W,
EATÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

CÀrrÀRÀ MITNICIPÀ! DE UN{q}«}UA!E
ÀssEssoRrÀ ,IrÀÍDrcÀ

O!ig!D: cowITE N." 00006/2013
coMrssÀo p ERI'g,NENT E DE LrcrrÀÇÀo

ÀrcuDto: Àqui s ição parcelada de móveis adnlini s t rativos
diversos, destinados as atividades da Câmara
Municipal de Mamanguape

Àlreto: Processo licitatório corresDondentê -

PÀRECER

Ãnallsada a nâtélia, nos temos dâ Lea I'ederal n" 8.666/93 ê suas altelaÇôes, e considerando ô
teor dos docrmentos e infomaÇões apresêntados, esta Assessotiâ Jurldi.ca considera reg:Lrlar o
procêsso em telâ, ô qual está em consonáicj,a com á lêg,is_leção pertinentê.

Mamanguape PB, 03 dê Jrüho dê 2013 .

SILVÀ COmÀ
Àssessô! Jurídaco

oÀB PB 1? 6-7
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ESTA.DO DÀ PÀ3ÀIBÀ
CÀMAB,A I{UNICIPÀL DE MA}IANGUÀPE

GÀBrNEIE Do PRESTD TE DÀ ciIflRÀ

l,Íamanguape PB, 03 de Jr.uüo de 2013.
PORA.ÀRIÀ X" CC 00006/2013

o PRESTDEMTE DÀ cÂrflxÀ DÀ cÂIqxÀ MuNrcrpÀr DE tGIfiNGuÀpE, EsrÀDo DA pÀÀÀÍ BÀ, no uso de
suas atribuiÇôes legais,

RESOI-VE

HOMOIOGÀ-R o resultado da licltaÇão, modalidade Convite n" 00006/2073, que objetiva:
AguisiÇão pârcel-âda de móvei s adÍLini s t rativo s diversos, destinados as atividades dâ Câmarâ
Municipal de Hamanguape; com base nos elementos constantes do plocesso correspondente, os
quais apontàm como ploponente (s) vencedor(es):

- J Carlos Móveis Ltda.
09.238.106/0001-00
Valor: R$ 24 .636,00
Publaque-se e cumpra-se.

EMERSON EERREIRA VIÀNA DÀ SILVA
Presidente da Câmala
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ESTÀDO DÀ PÀTÀIBÀ
CÁMAIÀ MI,NIcIPÀI DE I,AIaNGUÀPE

GÀSINETE DO PRESIDE}ITE DÀ CÀ.0XÂ

Mamânguâpe - PB. 03 de Junho de 2013.
PORTÀRI"À No CC 00006,/2013-01

O PRESIDETI'TE DÀ CÂI.flRA DÀ CÂ}ARÀ MUNICIPAI, DE I'G!,ÍANGUÃPE, ESTADO DÀ PÀRÀÍBÀ, NO USO dE
suas atribui-Ções 1êgais,

R E S O I, V E:

ÀDJUDICÀR o objeto da licitação, modâI1dâde convite no 00006/2Ol3t Aguisiçáo parÇelada
dê móveis adninistrativos divêlsos, destinados âs atLvidades da câ[ara Municipal de
Mernenguape t com bese rros êlêmqntos constantes do procêsso corlespondênte, a:

- J Carlos Móveis l,tda.
09.238 . 106/000 r- 00
Valor: R$ 24 - 636, OA

Publiqlre-sê e cuÍrpra-sê

EI'{ERS rE RREIRA VIÀNA DÀ SILVÀ
Presidente dà Cânâra
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CollTRÀIo N" : 0O009/2013-CPL

CI,ÁUSUIÀ QI'ITTIÀ - DÀ DOIÀçãO:
As despesas correrão por conta da seqnlinte dotaÇão,
Recursos P!óplios da Câmaaa Mlrrricipal de }ramanguape:

constantê do orÇamento vigente:
01.01 01.031.0001.1002 4490.s2.00

§
a o

MAI,ÍANGUA-pE E J cARLos MóvErs LTDÀ, pARÀ EoRN
pREsrÀÇÃo DE sERvrÇos coNEoRME DrscRr!.ÍrNÀDo NEsrE
EORMA ÀBAIXO:

T R TJMT]N'I'Ô
l)

. CPL. 0

Pelo presente instrumento particular de contrato, de Lm lado Câmara Mlx]icipal dê Mamanguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - l,lamànguape - PB, CNPJ \" 72.'720.256/ 0001-52, neste âto
rêprêsentâda pelo Presidente dâ CáJr!ârâ Eraêrson Ferrêira viãna dâ Silvâ, Blasi1êiro, Solteiro,
Professor, residente ê donLiciliado na Rua Marquês de Herval, 329 - Centro - Mamanguape - pB,
CPf no 039.842.414-45, Carteira dê Idêntidade n" 2.259.'122 SSP-PB, doravante sirq)lesmênte
CONIRATAMIE, e do outro lado J Carlos }íóveis Ltda - Rua Barão de Mamanguâpe, 642 - Totre -
João Pessoa - PB, CNPJ n" 09.238.106/0001-00, doravante siEpl.esmente CONTRÀIÀ.DO, decidiram as
Partes coDtratâDtes assinar o prêsentê contrato. o quâ-I .se rêgerá pelas c1áusu.lâs ê cond-iÇôes
seguintes:

CIJÚSUI,À PRIUEIRÀ - ms II,TDÀr@ITos Do coIÍIRNIp:
Este contrato decorre da licitação modafidâde Conwj-te no OOOO6/2073t processada nos termos daLei Federal n" 8-666/93 e suas alterações, Lei Corq)le&e ntar no L23, de 14 de c,ezenüro de 2006.

CLI(USUIÀ SE(X'NDÀ - DO OB.'ETO DO CqÚIRÀ:Ib:
o presente contrato tem por objêto: AquisiÇào parcelada de móvei s adninistrativos diversos,
destinados as atj.vidades da Câeara Xunicipâ1 de l,{amanguape.

o fornêcimênto e/ou prestação dos serviços deverão obedêcer rigorosamente às condiÇões
expressas neste instrumento, proposta apresentada, Convite n" OOOO6/20L3 e instruÇôes do
Cont!âta§tê, documêntos esses que ficam fazendo partes irrtegrântes do ptêsente côntreto,
indêpendenLe de trãn scr i Ção.

clÀusulÀ TERCEIRÀ - DO I,àrOR E PREçOS:
o va10r total deste contrato, a bâse do preço proposto, é de R§ 24.636,00 (\rÍNTE E QUÀTRo MrL
E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

o

CIÀUSI'IÀ QINRTÀ - DO RB,Ai'UStrâüEN!O:
os preços contlatados sáo fixos pero periodo de um ano, excetô para os casos previstos
65, §§ S" e 6", da Í,ei 8.666193.
ocolrendo o desequilíbrio êconômico- finâncei ro do contrato, poderâ sêr rêstabelecidâ aque as pàrtes pactuaram irricialmente, nos têrmos do Art. 65, Inciso II, A-linea d,
8.666/93, mediante comprovaÇâo docuEental e requerimento expresso do contratado.

Í7s DEí
c)

no Àrt.

relaçáo
da Lei

CLI{USUI,À SEI(TÀ - DO PÀGâI,'EN!O:
O pagamento sêrá efetuado na tesoutaria do Contratânte, mediantê processo
manêila: Até tlintâ dias após a entrega totaL dos prôdutos solicitados-

regu1ar, da segruinte

cüiusulÀ sÉrD{À - Dos pnàzos:
o prazo máximÔ para a execução do objeto ola contratado, conforme suas caractêristicaadmite prorrogação nos casos pre\ristos pe].a Lei g.666/93, está aàaixo indacado

s, ê quê
e se!áconsidêlado a partir da erLisgão do pedido dê Corq)râ:

Entregâ: 5 (cinco) dias
o prazo de vigência do presênte contrato sêrá determinado: até o finaL do exercicio
de 2013, consi-derado da data de sua assinatula.

na C1áusu1a corrêspondente do
estabêl-ecidos para o ramo de

prazos êstipuIados,.b - Rêsponsabilizar-se pox todos os
tributária ê trabâlhistâ, lrêü como

ônus e obrigações concernentes
por todâs es despês comproEu ssos âss dos, â qua]quer

frnanceiro

cláusulÀ orTÀvÀ - DÀs oBRIGÀçÕBS Do ool*rRÀtàtrtTB:
a _ Efetuar o paga&ento relativo ao foinecirtrênto ou prestação dos serv-iços efeti"vamentêlealizados, de acordo coln as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os rneios rrecessários para o fiel fornecimento ouprêstaÇâo dos serviços contratados;
c - Noti'ficar o côntratâdo sobre quâl-quer ir.egularidade encontrada quanto à qualidade dosprodutos ou serviços, exercendo a o'âis aryla e conpreta fiscalizaçáã, o que não exiqre oContratado de suag responsabilidadês coRtratuais ê legais-
cr,iiusura NoNÀ - DÀ!, otsRIGAçôEs Do @NTRÀrrDo:
â - Executar devida.mentê o fornecimento ou serviÇos descritospresente contrato, dentro dos mêlhores parâmêtros dê guâlidadê
atividade rêlacionada ao objêto contratual, com observáncia aos

à legislaÇâo fiscal, civi1,
tltulo, perânte seus fotnecedores ou terceiios e& razào d ecução do ob contratado;

TERHO DE CONTRATO qUE ENTRE SI CELBBRAT.Í A CÂ}IABA
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dâ uÇàoc - Mantêi preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando

contlato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - pêrmitir e facj-litar a fiscalização do Contratante devendo prestar
esclarecimêntos soI i ci Lados,.

o
a

ndo es.o

PB, 03 dê ,Junho de 2013-

üo

Itf"F+" "
í
o

e - Será responsável pelos daltos causados diretamente ao Contratante ou t ercê i.r o s
decorrentes de sua cul-pa ou dolo na execução do contlato, não excluindo ou !e
rêsponsabil-idade a fiscalizaÇão ou o acoq)anhameDto pelo órgão interêssado,.

to,

prêsente contrato em 02(duâs) vias, o qual vâl

. CPL
f - Não cêdêr, transferir o\r srü côntreter, nô tôdo ou em parte, o objeto deste inst
sem o conhêcimento e a devida autoaizaÇão expressa do Contratante,.
g - Manter, durantê a vigência do contrato, eno coryati.billdade com as obrigações as sr-urlidas,
todas as condiÇões dê habiLitaÇão e gualificação êxigldas no respectivo procêsso licitatório,
apresentêndo ao Contratante os documentos necessários, seryrê que solicitado.

cu(usura oÍlcnra. - DÀ ÀrirnÀÇão E RescrsÀo Do coxrRÀro:
Este contrato poderá ser afterado, unilatelalmente pela Contratante ou por acordo eDtre as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê o
disposto nos Àrtigios 7-l , -18 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contlatado fica obrigâdo a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do vâlor iniciaf
atualizado do contrato, e, no caso de reforea de equipamento, até o limite de sot icinquentapor cento) para sêus acréscimos.

cuiustEÀ oÉcnrn mncrne - DÀs ptsNll,u)ÀDEs:
A lecusa injusta em deixar dê curq>rir as obrigaÇôes assr.[Lidas e preceitos lêgais, sujeitará o
Contratado, qarantida a prévia defesa, às seg\-rintês penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8,666,/93: a - âdvertência,. b - mrlta de trlora dê 0,53 lzero virgaTa c_inco por cênto)
aplicada soble o valor do contrato por di-a de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objêto ôra contratadoi c - multa de 108 (dez por cento) sobre o val"or contratado pêLa
inexecução totâl ou parcial do contrato; d - suspênsâô temporári.a de partj-cipar em 1lcitação e
lnpedimento de contiatar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dols) 

"nàs; . - declaraÇão
de inidonêidade Pala licitaa ou contrâtâr corn a Àdministração Pú.blica enquanto pêrdurarêm ôs
motivos detêrminantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇáo perante a própria
autoridadê que aplieou a pênâlidade,' f - simultaneâmente, qualquer das penalidades cabívei9
fundamentadas na Lei 8. 666193.

c:.tiusurn »rÉcnrl sxqnol - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrêntes destê contratô, as partes êIegem o Eoro da comarca de
Mamanguâpe, Estado da paraÍba.

E, po.r êstarem dê pleno acordo,
assinado pelas par s e por duas

foi lavrado o
tês teEurüas .

TE ST*-\
MaEanguape

PEtÔ CONTRÀTÀT{TE

039.8 4 2 - 45

PELO CONT

J Ca-r]-os s l,tdâ.

EI.IERSON FERREIRÀ VIÀ],IA DÀ SII,VÀ
Presidentê da Câmara
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coNvrlE r{. 00006,/2013

DEclÀRAÇÃo - PuBLrcÀÇÀo

DEcLÀRaçÃo

Declaro para os devidos f}ns de direito, que uma côpia dos termos de Homologação e Àdjudicação
correspondentês aô processo licitatóriô modaladade Convite n" 00006/2013, folam devadamente
âfixadas no Ouàdro dê DivuJ.qlãção deste órgrão, nêstà data, em observânciâ as dj.sposiÇôês da I,ei
FederaL n" 8.666/93 e suas afteraÇôes posteriores.

I,Íamanguape - PB, 03 de Junho de 2013.

oÃo RoDRrcuEs DÀ LVÀ
Presidentê da CoÍLi ssáo

EsrÀ.Do DÀ PÀrÀiBÀ
cÁ,uÀRÀ uuNrcrPÀr DE MAIaNGUÀPE

coHr ssÀo pERDíÀxElrrE DE r,rcrrÀçÀo
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ESTÀDO DÀ PÀRATAÀ
cÁLrÀRA r.ÍuNrcrpÀr DE l4ÀlaNGuÀPE

col.fssÀo PER}BNENTE DE ].rcrrÀç;ro

coNvrl5 lr" 00006/2013

DECr,ÃxÃÇÀo - PuBt rcAÇÃo

DECLÀRÀÇÃO

Dêclaro para os devidos fins dê dj-reito, çfle uma cópia dos termôs dê HomologaÇão ê Adludi-caÇão
correspondentês ao processo licitatório modalidade Convite !1" 00006/2013, fo!ãm dêvidamente
afixadas no euàdro de Divu.Lqação deste órgão, nesta data, em obsêrvância as di-sposições da tej"
Eederal n" 8.666/93 e suas alteraçôês posteriorês.

Mamanguapê - PB, 03 de Jr.mho de 2013.

C NISON CAS IANO DA SI
Da rêtor
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ESTAOO OA PARA|BA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

HOMOLOGÂçÃO E ADJUDTCAçÃO - CONVTTÉ N. oOOt 6/20í3
Nos termos do relatório Ínal apÍesentado pela Comissáo Pêrmanente de Licitação e
obseÍvado o parecer da AssessoÍia Jurid;,ca, rcfe,ente ao ConvÍe Do 00OO6i/20r 3, que
objetiva: Aquisição parcelada de móveis administrativos diverso§: HOMOLOGO o
coresponderie procedimer{o licitató.io e ADJUOTCO o seu objeto a: J Caíos Móveis
Ltda - R$ 24.636,00.

Mamanguape - PB, 03 de Junho de 2013
EMERSON FERREIRA VTANA DA STLVA - pÍesiderÍe da Câmara

PUBLICAR

[] - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - 03.06,i3
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ESTADO OÂ PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisiçào parc€lada de móveis administralivos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite n' 0m062or 3.
DOTAÇÃO: RecuÍs6 Própíios da Câmaía MunÉipal de Mamanguapê
01 .031 .000'1 . 1 002 ,t4S.52.00
VIGÊNCIA: dé o final do exercício ÍinanceiÍo de 2013
PARTES CONTRÂTANTES: CàmaÍa Municipal de Mamanguapê e:
CT No mO09/ã13 - 03.0ô.í 3 - J Carlos Móveis Ltda - RS 24.636,m

01.01

PUBLICAR:

t, - Quâdro de Divulgação do Órgão Realizador do CeÍtame - 03.1t6.13

ÁANED§\
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ESTADO DA PARAIBA
PREFE'TU F?A MUNICIPAL DE TWAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
I'IINDADO PELA LEI N" {] DE l6 de.llrLHO 197'l

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARÂ MUNTCTPAL DE MAMANGUaPE

HoMolocaçÃo E AD.ruDlcAçÃo - coNvlrE tr 00006t2013
No6 termos do relaloíio finâl apí6eÍúado pela comissáo Permanente de Licitaçáo e observado o Pareceí da

AssêssoÍia Juridba, rêIeÍêÍúê ao Convitê n'OOOOô|2O13, que obietiva: Aquts,Éo peíceladâ dê móveis

administÍativ6 divers6; HOMOLOGO o cone§ponder e procedimento licitatório e ADJUDICO o seu obieto a:

J Carlo§ Móveis Ltda - R$ 24.636,00.
Mamanguape - PB, (X, de Junho de 20í3

EMERSON FERREIRA VIANA OA SILVA - Pr6idênte da Câmara

ESTADO OA PARÁIBA
CÂMARA MUNtctPAL oE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AquisiÇào paÍcelada de móveis administÍativos diverso§. FUNDAMÉNTO LEGAL: Convite n"

00006/20,13. OoÍlCÀO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de MamanguaP€: 01 01 0í.031.0001 1002

4490 52 OO VtOÊNôn, até o finat do exercicio Íinanceiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Câmara

Municipâl de Mamanguape e: CT N" OmO9l2O13 - 03 0ô 13 - J Carlos Móveis Ltda - R§ 24.636,00'

I\IES:.ltrNHO.\NO: 2013
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