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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ

cÂuÀRÀ Mt NrcrpÀr Da uAlaNGUÀpE
coEssÀo PERI',q,NENTE DE LrcrrÀçÀo

PRocEsso r-,rcrtarónro CONVITE

coNvrTE No 00008/2013
PROCES SO ADMINISTiV{*I IVO N" 131 125CCO OOOB

óRGÃo REÀrr zÀDoR Do cERrÀlíE:
Câmara Mrlrlicj-pal de Mamãnguâpe
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Manangx.rapê - PB
CEP: 58280 000 - TeI: \083) 3292-2-186.

OBJETO:
AquislÇão de êquipamentos de inforBática e ar condicionado diversos, dêstinados as atividades
da Câlna.ra lúrnicipal de l"la{languape

ELn E!ÍIros giísrcos Do PM)cEsso:
soLTcrTAÇÃo E JUSTTFTcÀTrvA DA coNTRÀTAÇÃo
ATo DL DES.LGNAÇÀo DA coMrssÀo JULGÃDoRA
DECiÁRÂcÂ.o DE DrspoNrBrrrDÃDe onçaxlrráa ta
ÀuroRrzAÇÃo pApA REÀrr zÀÇÃo Do caRTÀI"a
PRorocoro E ÀuruAÇÀo Do pRocEsso
lNsTRr,tÍElüTo coNvocÀTóRro E sEUs ELEMENToS coNsTrTUTTVos
PÀRECER JURÍDrco - À?RovÀÇÀo Do rNsrRUl,ÍEIJ'ro coNVocÀTóRTo
PUBLICIDÀDE Do CERTÀHE - DIVTILGÀÇÀo
COMPROVÀI{IES DE ENTREGA - INTERESSÃDOS
DocuLÍENTos DE HABrrÍrAÇÃo Dos LTCTTANTES
PROpOSIIAS DE PREÇOS APRESEI.TTÀIÀ,S
ATA E DELIBERÃÇÀo DÀ CoI,lISsÀo JULGADoRÀ
QUÂDRO COI!,IPA.RATTVO DOS PREÇOS - J'APA DE APL]}IÁÇáO
nrlarónro rrNAL Dos rBÂBArHos
pAREcER wRÍDrco - aúlrss Do pRocEsso LrcrrAÍôRro
ATos DE HoMoLoGAÇAo E A-DJUDrcÀÇÀo
CONTRÀTO C ORRX S P ONDEI,]'I E
PUBÍ,TcÀcÕEs
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ESTÀDO DA PÀFÀIBÀ
cÂMAx,A MrrNrcrpÀr DE ldAMÀNGuÀpE

SECRETÀRrÀ DÀ ciúGRA }ruNrcrpÀt DE !..tAtaNGUÀ.PE

Mamanguape PB, 20 de Novêmbro de 2013-

serüor P res r dente da C:fiarà,

Solicitamos que seja autorizadâ à CoRissão permanentê dê ticitaÇão deste ólgào,
piocedimento licitatório, nâ modalidade êxigida pela fêgislaÇào em vigor, dêstinada a

rêali zar

AqulsiÇão de equipâmentos de informática e
da Câmara Municipal dê Mâmanguapê.

ar condicionado diversos, dêstinados as atividades

Justificativa para a necessidadê da solicitaÇâo:

À contrâtâÇão âcime dêscrita êstá sêndo so1icitâda/ nos têrmos dàs êspecjficâçôês técn1câs e
anformaçôes complêmentaiês que a acoÍq)ânhâfl, quando for o caso, motivada: Pela necessidadê de
deseBvolvimento dê aÇões continuadas para a promoção de atividades pertinêntes, visándo à
mâxinização dos rêcursos em rêlaÇão aos objetivos programados, consideradâs as direttizes e
metâs definidas nas fêrrâmentas de planêjêrento aprovadâs -

Infomamos quê êxistê dispoLibilidade de dotaÇão específi-ca no orçamento viqente parâ a
exêcuÇâo do objeto a sêr 1lcitado, consoantê consulta êfêtuadâ ao setor contábil. cêrtôs de
co!1tarÍlos coIn imêdiata aprovação desta solícitação, indispensável à contanuidadê dos trabalhos
desênvolvidos, ficamos a intêlra disposiÇão pêra maiôres esclarêcimêntos que forêh julgados
necessários.

Àtenci os amêntê.

L NISON CASS IANO DÀ SIIVA
D i re tor:
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TERMo DE REFERÊNCIA

ESTADO DÀ PÀÀÀIBÀ
cÁuÀRÀ urrNrcrPÀr DE rrAr.iÀNGUÀr,E

da p.resênte contrataÇào: Aquisiçâo dê êquipamentos dê informática ê a.r
dest.ir'rados as atividades dâ CâÍlarâ lrÍunicipâl dê lvIamâr.)gruâpe -

1.0
1.1

.DO OBJETO

. Consti tui obj eto
diversos,

2 . O. JI'STIFICÀTTVÀ
2 . 1,À contrataÇão acirna descrita, quê sêrá processada nos termos dêste anst.rumento,
especificaÇôês técn.icas e info-rl[açôes comp]ementarês que c acon{)anl'a]Il, quândo for ô câso,
juslifica-se: Pela necessidadê de desenvolvimento dê aÇões continuadas para â promoÇão de
atlvldades pertinentês, wisando à naximizaÇão dos rêcursos em relação aos oblêtivos
programados, conslderadas as di-rêtrizês e metas definidas nas ferramentas de planêj amento
aprovadas. As caractêrísticas e êspecificaÇões do objeto da referida contrataÇào sào:

condici onâdo

coDrso
1

2

3

D I SCRIMI NÀÇÀO

CCMETiTADCR CORE 13 DE 15". HD 5J0 IIEMORIÀ DE.l GB, !-..OM TECLADO. I.IOLISE u
cAiaA D sotl.
]}1PR[SSORÀ ]-,l.SER PRETÀ MLIL! I EiiNC] OI.JAL :JP 1.111:: E. OtIO ESNAS MEISÀ]S
co\ECTr../rDADe pÀDRÃo.

AR CONIIICIONADC SPLIT 18.0C0 B?US. com .ontrcle renôto. ALinen.içã.
(Voits):224 CcrrentÊ Elétrjc; de kefriqeração (Ànperesl:5.1 Efiriêi.:a
Energéticr EER (!,1/w):3.21 Pôtêc.:ia .le Reiriger:ção (,v):1C96 Ciclô:ERIo
ver.trlaÇãr:SIi,1 Sleep:SlM S\,,ir!:SIM TLrbo:SIl.1 Eilr' r., an.i !a;]'érla:SM
i,.sunl.li irca;ão: SlM EL:rção brisr: SIM

UN IDADE
IJN!

QUÀIITI DÀDE

2

2

3

acoldo com as

do objeto da

-11!

rll,i D

3 . o. DÀs oBRrcÀ@Es Do colÍrRÀrArclB
3.1.Efetuar o paqamênto rêlâtrivo ao objeto coDtratado efetivamentê .realizado, dê
cfáusulas do respeclivo contrato ou equíwalent'e.
3 - 2 - Praoporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiêl êxecuçâo
presente contrataÇão, nos termos do coffêspondente instrumênto dê ajustê-
3.3-Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
produtos ou sêrviÇos, êxercêndo a mais ar{)la e complêtâ fiscalizaÇão, o que
contratado de suas lesponsa.bilÍdàdes pactuadas e preceitos lêgais.

quafidâdê dos
nâo exilne o

4.o.DÀs oBRrcÀçÕEs Do cpl{rR"ÀTÀm
4 . 1. Rêsponsabili zar- se por todos os ônus e obriqaÇôes concelnentes à legislaÇáo fiscal. civi1,
tributáai-a ê trâllâlhista, bêm como por todas as despesas e comp.rom.issos assumidos, a qualquer
títuLo, perarlte seus fornecedores or.r terceilos em râzão de ê)<êcuÇão do otrjêto contrâtado.
4.2.substituir, arcando com as despesas decorrentes, os nateriais ou serviços quê âpresentarem
alteraÇôes, dêtêriolaÇôês, iÍperfêiÇões ou quaisquêr iEegufaridades discrêpântês às
êxigências do instrumêato dê ajustê pactuado, ainda que coBstatados após o recebimento ê/ou
paganento.
4-3,Manter, durantê a vigência do contrato ou instrumêntôs êquivalêntê, em compatibilidâde com
as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇôês dê hâbilitaçáo ê qualificâÇão exigldas no
rêspêctivo processo licitatório, se for o caso, apresertando ao Contratante os documentos
nêcessá.rios, seapre que solicitado.
4-4-Não transfêrir a outrem, no todo ou em parte, ô objêto da contratâÇàô. salvo mediante
prévia e expressa autorj.zaÇão do contratante.
4 . 5 . Emltrr Nota E iscal coEespondêntê à sêdê ou filiâl da empresa que aprêsêntou a
docr.rmentaÇào na fase de habilitaÇão.
4.6-Executar todas as obrigaÇôês assurlidas com observância a melho.r técnaca vagente,
enquadrando-se, rigorosamênte, dênt.ro dos prêcêitos legais, normas e especlflcaÇôês técnicas
cor!êspondentês .

5-0-DOS PRÀZOS
5.1.o prazo máxamo para a exêcuÇâo do objeto desta contrataÇão e que adrrlitê prorrôgaÇão nos
casos previstos na legislaÇão \ri g:ente, está abaixo indicado e será coasiderado a parti.r da
emissào do Pedído de CoErpra:

Entrega: 5 (cinco) dias
5.2-o prazo de vigência do contrato selá dêtêrhinâdô: até o final do exercício flllarrceiro de
2013, conslderado da datâ de sua assinatura.

\*,



6. O,DO REÀi'USIÀüBTTO
6.1.Os preÇos contratados sâo fixos pê1ô pe.iodo dê um ano, êxceto para os caso
Art. 65, §§ 5o ê 6", da tei 8.666/93.
6.2.ocorrendo o desequlfibrio econôÍLico-financeiro do cont_rato, pode.rá ser r
relaÇào que as partês pactuaram iniciafmente, nos termos do Art. 65, Inciso II
Lêi 8.666/93, mêdiantê comprovação documêntal e requêrimeDto exprêsso do contrata

7. O.DO PÀGãüEIrI1c
7.1.o paganento sêrá realizado mêdiante processo regular
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte r!ânêira:
total dos produtos solicitados -

ê em observânci a
Até trlnta dlas

nôrmas e
a entrega

as
apôs

8 . O. DÀS SÀIÍçOES ÀDIIII|"ISaRÀIMS
8.1.4 recusa injusta êm deixar de crmprir as obrigaçôes assr.rlrlidas e precêitos lêgais,
suieatará o Cont-ratado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintês penalidades previstas nos
Arts. 86 ê 87 da LeL 8.666/93. a - advertência; b - nulta dê mora de O,5B (zero virgula canco
por cento) aplicada sobre o vaLor do contrato por diâ de atraso na êntlega/ no inicro ou na
execução do objeto orâ contratadoi c multa de 10? (dêz po! cento) sobre o valor contratado
pela anêxêcuÇão total ou paracial do contrato; d - suspensão têmporária dê partacipâ.r em
licrtâÇãô e impedimênto de corrtratar com a AdministraÇào, por prazo dê atá 02 (dois) ânos,. e ,
dêclaraÇão de inidoneidade parâ licitaa ou coatrata! com a Àd]ItinistraÇão pública enquanto
perdurarêm os motivos dêtelILinantês da plllIiÇão ou até quê seja promovida sua reabilitaÇão
perentê a própria eutoridade que eplicou a penalidadêi f - s írÍq-rltenêamênte r qualquêr das
penalidadês cabiveis fundàmêntadas na lei 8.666,/93.
B.2,Se o vâ1or da mufta ou indenizaÇão devida não for recolhido nô prazo de 15 dias após â
comunlcâÇáo ao Contratado, será autooâticâmênte descontado da primeira parcela do pagamento a
quê o Contratado vaê. â fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 13 (um por cento) ao nês,
ou, quândo for o caso, cobrado judicialmêntê-
8.3.Após a aplicâÇâô de quaisquêr. das penalidades prêvistas, reallzar-sê-á comr.micaÇão êscrita
ao Contratado/ e publicado na imprensa oficiàf, excluídas as penalidadês dê âdveltência ê
multa dê mora qu.lndo fo. o caso, constando o fundamento leqa1 da punição/ informando ainda que
o fato será registrado no cadastro correspondentê.

Mamanguape PB, 20 de Novemb.r o de 20-3,

l
CLEONISON CASS 1A.T']O DA STLVê.
Di rêtor:
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÀMAXÀ MUNICIPÀI DE I.'AMA}.IGUÀP!

REEEPGNIE: PESOUISA DE PREÇOS

1.0 _ DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da respectiva solicitaçâo: Aquisiçào de equipamêntos de info-rmática ê
ar condicionado diversos, destinados as atividades da Câ&ara l"tunicipaf de Mamalguape -

2.0 DA PESoUTSA DE PRXÇOS
2-1 - Com base nos custos para êxêcuÇão do objeto da contrataÇão em te1a, obtidos mêdiante
pesq.risa de prêÇos realizada êrrtrê rrô minimo três e(§)rêsâs do ramo pertinente, relacionamos
abaixo o mênor preço encontrado-
2.2 - l'Í,ês que serwiu de base para elaboraÇào da refêrida pesquisa: Outubro de 2013,

cóDrGo DrscRrMrlIAÇÀo uNrDÀDE euÀlrrrDÀDE p.uNrrÀRro p. TorÀt
i CCI'i!UTA|CR aCR[ 13,]E 15'. hD 5!l MEMOiTIÀ LIE 1cB, UND 2 2-1.)i:tr.) 4.-tcalrCú

col{ TE!!Àfo, ltoüsl E aA]}lq DE sct{.
2 Tl'.1FRES:lLlirÀ LÁSER ?RETA MULTIFUNC]OIIÀL HP ilill12 UilD : 1.16!,ttt 'r.a)a)a,a)i)

8.ijat l|]NÂs yEtisAIS colLcTtvrDÀla pADRÀo.

3 ÀR COÀ"DIaIONA|IO SPI,IT 1t.rjOrr 3TUS- corn ..r.tr.le UN! 'j ).691,t1) B.0BZ,arl_l
ren.l:.r. ÀLinertaçã. (Yolts)::2! C.rre.Le L1é._rrcl
Ce F.e lrigÊ rrçã.. (,4.rnperês):5.1 Eirclêr,.i;
i-nercéiiira EER iI,!/It) :,r-21 F.têncra Ce Refrr.ternÇ;l
lr,l::i9ó Ci.l.:ERIo ren-,ilàçãc:Siu Sleep:srl{
Swir,g:SIl1 Turiô:SIM !.iitr. àr,ti-L,â.réria:SI)1
Des'rrLrdi ficação: SIM funçã. L,risa:-cll,l

Total t4.tlt.00

3.0
3.1

DO VÀIOR
o valor totâl é equivafente a R$ 14.718,00-

4.0 - DÀs coNDrÇÕES DÀ coNTRÀTAÇÀo
4.1.o prazo máximo para a execução do objêto dêsta contrataÇão ê quê admite promogâção nos
casos previstos na legislação \r-igêntê, está abaixo indicado ê será considerado a partir da
emissào do Pedado dê Comprâ:

Enlrêqa:5 (cinco) dias
4.2.Os preços contratados são fj-l<os pêl"o pêriodô de urB a.$o, exceto perà os casôs previstos rro
Art. 65, §§ 5" e 6o, da Lêi 8.666193.
4.3.ocoEendo o desequilibrio êconônico-f inancêiro do contrato, poderá ser restabêlêcida a
relaÇão que as partês pactuarâm inlciafmênte, nos têrnôs do A.t. 65, Ínciso II, À-Iinéa d, da
Let 8.566/93, mêdiantê comprovaçáo docr.mênta1 e rêquêrimento expresso do Contratado.
4.4.o pag nento será realizado mediante processo regular e êm observânciâ às norrras e
procedimentos adotados, da seguintê manêira: Àté trintâ dias após a ent.eqa total dos produtos
s ôl i ôi tâdôs -

Mamanguape PB, 20 dê Novêmbro de 20L3.

CL ISON CASS TÂNO DÀ SI
Di re tor



ESTADO DA PARAIBA
P R EFEITU F'A M U N' CI PA, L DE MA frI' A N G IJAPE

Diário Oficial do NIunicípio
FLTNDADO PELA LEI N' ,ll DE 16 de JLILHO 197,1

ESTADo DA PARÂíBA
CÂMARA MUNtctPAL DE MAMANGUapE

CÂSA SENÀDOR RUI CÂRNEIRO

PORTARIA N' 023n0í3 MainaÍlguape - PB, O/t dê Janeiro de 2OÍ3,

o PRES|DENTE oa CÂMARA MUNtctpaL DE MAMANGUAPE, EsraDo DA PARAIBA, no uso
das atÍibuiçô6 que lhe sáo conÍeridas pela Lei Orgânica do Municítüo e pela Con§ituiÇâo Federal e, êinda,
pêla legislação em vigor apljcáyel a 6péciê, R E S O L V E ;

Aí. 1'- NOMEÂR o senhor João Rodrjgues da Silva, Severina dê Aquino Costa Femand6, e Maria
José Gomes para comporem, sob a PÍesidência do pímeiro, a Comissão Permanerte de Licitação, tendo os
demais como memtros, nos termos da Lei Federal no 8.666/93.

Aí. 2'- Esta portaria entra em vigor a na data de sua publicaçáo, revogadas as disposiçôes em
contrário

CÀMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO OA PARAiBA, em IN de JaneiÍo de 2013.

EMERSON FERREIRÁ VIANÂ DÂ SILVÁ
- Presidente -

NIES: 07 D[ JANEIROANO:20IJ
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
cÁuÀRÀ MUNrcrPÀt DE uAlÍANêuÀpÊ

REE. : PROCBSSo r,rcttatónro
oBJETo: Àgulsiçâo de êquipamentos dê informiitica e ar condicionado divêrsos, destinados as
atividades da Câmarâ Mr:nicipal de l4anaDgiuape.

DECr,ÀxAçÃo

Conformê solicitado, dêclaramos hâvêr
relativo à contrataÇão êm tê1a:

disponibilidade orÇamentária pa-ra exêcuÇào do objeto

Recursos Próprios da Câma.a Municipâl dê Mamanguape: 01.01 01-031.0001.1002 4490.52.00

Mamangua PB 25 de Novembrô rlê 2013-
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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ

cÂl.ÍARA Mt NrcrpÀr DE MÀlrÀltGUÀpE
GÀ3INEIE DO PRESIDENTE DÀ CÀ}TARA

ÀuroRr zÀÇÀo

Autorizo a comissão Pêrnanente de r,lcltaÇão, a realizar procêdimento licitatór:ro,
modalidade exigida pêla legislaÇão em vigo.r, destinadà a:

na

AquisiÇáo de êquipamentos de infoü0ática e ar condicionado divêrsos, destinados as ati\ridâdes
da Câma.ra }tunicipal de !{amanguape.

Confomê infôimaÇões do setor contábi1, êxistê disponibilidadê de dotaÇão específicà no
orÇaoento vigênte pâra execuçào do objêto a eer licitado.

Mamanguape PB, 25 de Novembro de 2013-

EMEF,SON FERRE]RA VTANA DA S

Presidêntê da Câmara
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ESTÃDO DÀ PÀFÀIBÀ

cÁIrARÀ Mt NrcrpÀL DE IíÃI,IAIIGUApE
colfi ssÀo pER}rtNENrE DE LrcrTÀÇÀo

PRCII@OÍO
PRocEsso rrcrrÀTóRro

objeto: AguisiÇão dê equlpamentos de infor:nÉtica e ar condicionado divêrsos, destinados as
atividades da Câmâr:a Municipal dê Mâmânguape.

obselvado o disposto na fegislaÇào pertinente no que concerne à môdalidade dê 1t-citaÇão
emprêqada em rêlaçào ao valor previsto do certame ê as ca.racterísticas e particularidades da
despesa, bêm cotno o que já foi rêâ1izâdô âté a preseDte dâtâ côm objeto sêmêfhântê ao quê sêrá
licitado ê ainda o que consta dos efenentos de p1ânejâmênto da adrLina st-ração, eú espêcial o
orçamênto vigêntê, esta CoIILissão protocolou o paocesso em têfa:

coNrrrTE Nô 00008/2013 - 25/La/2OL3

OAO RODRIGÜES DÀ LVÀ
Presadente da CoÍLlssão

srlm
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
cÁuÀRÀ Mr.rNrcrPÃt DE ríÀl.aNGUÀpE

coMr ssÀo pERla.NE}IrE DE LrcrTÀçÀo

TERMo DE ÀrrruÀçÃo DE pRocEsso r,rcrtl,ónro
PROCESSO À.DMIN]STRÀTIVO NO 13112sCCOOO08

objeto: AquisiÇão de êguipamêntos de informática e al condicionado divêrsos, destinados as
ativadades da CâmÂra Mlmicipal de Mâmanguape,

I - RECEBIUENTO
Nêsta dâta recêbemos a documêntâÇâo inêlente à execuÇão do objeto acima indicado, coÍlposto
pêlos seguintês ê1êmêntos: soliciteção pârà rêâ1izâção de p.rocesso licitâtóriô na modelidâde
exigida pela legislaÇâo vigêntê, com justificativa para a nêcêssidade da contrataÇào, pesquasa
dê preÇos côlrêspoodente, a autorizaÇão dêvida ê declaração dê êxistir a respectiva
dasponlballdàde oIÇamentá r i a -

Ír - EROTOCOTO
observando o disposto na legislação pêrtinentê no que concerne à modalidade de licitação
empregada em relaÇão ao valor prêvisto do cêrtame ê as caracteristicas ê particularidades da
despesâ, bem como o que já foi rêallzado até a prêsênte data com objeto sêmêlhantê ao que será
llc1tado e ainda o quê consta dos elemêntos de planej amento da adrlinrstrâÇão, em especaal o
o-rça&êntô vigênte, esta CoJrjssâo protocolou o procêsso em tela:
Coarritê Do O0OO8,/2013 - 25llv2ol3.

III - TI,EtrdEIT'IOS I)o PROCESSO
Após devidameDte autuado, protocolado ê numêrado, contêndo a autorizaÇão rêspêctiva, a
rDdicação sucinte dê sêu objêto e do recu-rso apropriado parà a despêsa, nos têrmôs do Àrt- 38
da Í,ei 8.666/93 e suas altêraÇôês, sêrão juntados postêriormênte o instnunento convocatório e
seus elementos constitutivos, inclusivê a corrêspondênte rLinuta do contrato, os quais serão
submetidos à apreciaÇão da Assessoria Jurídica.

Prezados senhores,

IV - PROCEDI},'EIIIO
Remeta-se a Assessoria Jurídica.

Minuta do
Minuta do

instnmento convocatório e seus elementos constitutivos;
contrato colrespondente -

25 de Novê$bro dê 2013.Mamanguape PB,

OAO ROD GUES
da

DAS LVA
Presidente Colllissão
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submêtemôs à âprêciação dâ Âssessoria Ju.ridicâ, nêstâ datâ, os elemêntos do processo ora
autuado para a devida análise e aprovaçào, consoante Art. 38, § único, da tei Pederal 8.666/93
e suas altêraÇõês postêriores:
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PROCESSO ÀDIfiNI SIR,ÀTIIIO NO

LrcrraçÃo rlo. oo0o8,/2013
MODÀ]-f DÃDE i CONVITE
TIPO: }ENOR PREÇO

ESTÀ.DO DÀ PÃRAIAÀ
CÁMÀR,A }..ÍUNI C I PÀi DE I',À},{ÀNGUÀPE

COMISSÀO PERI'IANENTE DE LICTTÀÇÀO

131125CC00008

pB.

Órgâo Rêalizador do Cêrtame:
CÂ]4ARA MUNICIPÀI DE ]"A}A.NGUÀPE
RUÀ DUQUE DE CÀXTÀS, 123 - CEN?RO }íA}'ÀNGÜÀPE
CEP: 58280-000 Tel: (083) 3292-2'786.

O Órgão Realizado.r do Certame acima qualiflcado, rnscrito no CNPJ 12.'l20-256/00AL-52,
doravante denorlinado simplesmentê oRC, tôrnâ púb1ico para corürecimento dê quantos possâ]n
inte.ressar que fârá reaTizar atiavés da com-issão PerÍianente de LicitaÇão, dorâvante denominada
simplêsmente Comissào, as 10:00 horas do dia 04 dê DezeEúro dê 2013 no endereço acima
indlcado, ficitação na modalidadê Convitê n"- O0OO8/201-3, tipo menôr preço; tudo de acordo com
este instrumento e em observânciâ a tei Federal n". 8.666, dê 21 de junho dê 1993 e suas
aftef:aÇôes posteriorês ê â Lei Conplementar n" 123, de 1.4 de dêzêrüro dê 2006, conformê os
c.ritérios e procêdirlentos â seg,Lrir defirridôs, objetivando obtêi â &ê]hor proposta pâ-ra:
AquisiÇão de equipamentos de informática e ar condicionado diversos.

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presentê licitâÇão: AqulsiÇão de equipamentos de informática e ar
condicionado diversos, dest.inados as atividades da CánEra Mu.njcipâ] dê Manânçruape.
1.2,4s especiflcâÇôes do objeto ora licitado, encontram-se devidaEente detalhâdâs no
coüespôlldeEte Termo de Referência - Anexo Í dêste Instrumênto-
1.3,À côntratação acima dêscrita, qlre será procêssada nos termos dêste instnmento
convocatório, espêcificaÇôes técnicas e informaÇõês coüq)lementares que o acomparüam, quando
for o caso/ just.ifica-se; Pe.1ã necêssidâdê dê dêser}vol-vimento de âÇões corrtinuàdâs parâ â
promoÇão dê atividades pertinentês, visando à maxirrização dos rêcursos êm relaÇão aos
ôbjetivos proglamados, considêradas as diretrizes e metas dêfinidas nas feffamentas de
planej amento aprovadas -

2- o.DO IOC,AT E DÀTÀ E DÀ It@U@nçi{O DO Co{\IrlE
2.1.Os envelopes contêndô a dôcumentaÇão relativa à habilitaÇão ê a proposta de preÇos para
êxêcuÇão do objêtô desta licitaÇão, deverão ser entreguês à Coaissão até as 10:00 horas do dia
04 de Dezerüro de 2013, no êndêreÇo constrante do preâmbulo destê instrumênto. Neste mesmo
1ocal, data e horá.rio será rêalizada a sessão pública para aberturâ dos rêfêridos envelopes.
2 .2.I,r'foÍrÀaÇôês ou esclarecime}}tos sob.re êste licitãÇão, serão prestados nos horá!iôs normâis
de expedlente: das 08:00 as 12:00 hor:as -

2.3.Qua1quêr cidadãô é parte leg1tiúa para irpugnar o ato convocatório dêstê certame por
irregul-âlidade na aplicação da LeL 8.666/93 e lêgisfaÇão pêi.tinente, se nanifêstada pôr
escrito e dirigida a CorÍLissâo, prôtocolizândo o or:iglnal até 02 (dois) dias útêis ântes da
data fixêdâ para realização da r-^spect.lva sessão pú-b1ica para abertura dôs envefopes de
habilitação, nos horários de êxpêdiênte acima indicado, êxclusivamente no seguinte êndêrêÇo:
Rua Dugue de Caxias, 123 Cêntro - Mar.anguâpe - PB-
2.4.Caberá à CoÍrLissão, auxifiada pê1os setôres responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório ê sêus ânêxos, decidlr sobre a respectiva iq)ugnação, respondêndo ao cidêdão
interessado no pÍazo de até 03 (três) diês útêis, cors-ide-ràdôs da data em quê foi
p.rotocôlizada a petiÇão.
2.5. Dêcairá do dirêito de impugnar as falhas ou irreg:ularidades quê viciariam o ato
convocatório deste cêrtame, o licitante que não o fizer por escrito e dlrigida a CoÍLissão?
protocolizândo o o.riginal até o 2' (segurldo) dla útil que antecedêr a abe-rtura dos erwelopes
corn es propostes, nos tro-rá-ri os de êxl)êdiêDtê ãcima indicâdo, exc]usiváinêntê no sêçruinte
êndêrêço: Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mananquape - PB.

3-0.DOS ELEMEIII1cS pàRÀ LrCrTÀÇÀÍ)
3-1-Aos particlpaltes, serào fornêcidos os sêglrintes êlêmêntos:
3.].1.ANEXO I - TERHO DE REFERÉNCIÀ - ESPECI E'I CAÇÔES,.
3-1.2.ANEXO IÍ - MODELOS DE DECT.ARÃÇÕES,.
3.1.3.ÀNEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIÀ,.
3.1.4.ANEXO ]V _ MINUTA DO CONTRATO;
3.2.4 obtênÇáo dô instnrEerrto convocatório sêrá fêita junto a Comissão, ê quândo for o caso,
mediántê o recolhi&ento da quãntia ãbâixo lndicâda, correspondêntê ao custo dê reprodução
gráflca dos êlêmêntôs: fornecido gratuitamêntê-
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4. O.DO SI'IDRIT I;EGAI,
4-1.Esta licitâção rêqer-se-á pela Í,ei
â1teraÇõês posteriores, Lei Complementar
pêrtrnênte, guê ficam fazendo pârtes
transcricão -

8.666 de 21 dê junho
14 de dêzembro de 200
deste instrumento, i

Federal n",
no L2 3, dê
intêqnântes

o

:)-
o

5. O.DO PRÀ-ZO E DO4àçÃ,o
5.1.o prazo máxi-mo para a execução do objeto ora licitado. conforme suas caractêrísticas e as
necê33idades do oRC, e que adlllite proffogação nos casos previstos peta Íei g.666/93, está
abê1xo indicado e será considerado a partir da elrllssáo do pedido de Compra:

Entrega: 5 {cinco) dias
5.2.Às dêspesas decorrentes do objeto da prêsênte licitaÇão, comerão por conta da sêguinte
dotaÇão:
Recursos Próprios da Câr$ara ttunicipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001.1002 4490.52-00

6. O.DÀ:I COI{DTçõES DE PÀRTICIPÀçÃO
6.1.Pôdêráo participar deste certame, a1ém dos licitantes convidados, os dêmai s interessados
dêvidamente cadastrados no oRC/ na correspondênte especiâfidade pertinênte ao sêu ôbjeto, quê
manifêsterêm interessê com antecêdência de a,té 24 (winte e quetro) horas da aplesentâÇâo das
propostas. Os proponentes dêvêrâo eDtregar a CoÍLissão dois envelopes fechados indicando,
respectivahentê, Docul,ÍENTAÇÀO e PRoPosTÀ DE PREços, devidarBentê identificados ]]os têimos
definidos neste instrumênto convocatóaio -
6.2-Não podêrâo pârticlpar os interessados que sê êncontrem sob o regirde falimêntar, empresas
estrangeiras que náo funcj.onêm no pais, nem aquêIês que terüram sido declarados i.nldôneos pala
licitar ou contratar com a AdministraÇâô púb1ica ou quê estejam curprindo a sanÇão de
suspênsâo do direito de licltar ê contratar coln o ORC.
6.3,Os licitantês que desejarêm enviar seus ênvêlopes DocumêntaÇãô e lroposta de preÇos via
postal - com Aviso de Rêcêbimento ÀR -, dêvêrão remetê,los êm tempo hábil ao endereÇo
constaÍ\te do prêâ(üulo deste instrlmtento, aos cuidedôs do Presidêntê da Co«Lissão - João
Rodrigues dâ Si1va, Não sêndo rigorosamênte obsêrvadas as êxigências deste item, os
respectivos envelopês não serão acêitos e o ficitante, portantô, desconsidêrado para êfêito de
particlpaÇão no ce.rtamê.
6-4.Quando obsêrvâda a ocorrência da eartrega apenas dos envelopês junto a CoELissào, sem a
perl!ãr!ência de reprêsentante credenciado na respectiva sessão pública, é fâcultado ao
llcltantê, nâo sendo condiÇão para sua habilitaÇão, â inclusão no envêIope DocumêntaÇão, da
declaração expressa dê rênunciar ao dirêito dê interpor recurso e ao prazo cotrespondênte
relativo à Pase de Habilitaçào, concordando com o prosseguimento do certamer previsto no Àrt.
43, III, da ],ei 8,666193, confoime modelo - Anexo IIf.
6.5.É vedada à participecào êm coosórcio-

7. O.DA REPRESETSTÀÇÃO E rlo CREDEI{CI.AI.{EIII1o
7.1-O licitante deverá sê âprêsentar, para credênciamêntô junto a Comissâo, quando for o caso,
atravás de um rêpreserltante, com os documentos quê o credenciam a participar dêstê
procedimento llcitatório. Cada licitante credenciará apenâs um representantê que será o úrtico
adrtritido a intêrvir nas fases do cêrtãmê na fôrma prevista nêste instrumento, pôdêndo ser
substituido posteriôrmente por outro devidamêntê credêDciado.
'1 .2-Pa!:a o credenciamento dêvêrão ser apresentados os sêgulntês docr.unentos:
? . 2 .1- Tratendo-se do rêpresêntante legal: o ínstrulnento constitutivo da ernplesa na forma da
lea, quando for o caso, dêvidamente reglstrado no órgão compêtênte, no qual estejâm expressos
seus podêres para êxêrcêr direltos e assullLir obrigaÇões êm dêcoirência de ta1 invêstidura;
1.2.2.'Irata].Ido-sê dê procuiàdôr: a procr.Lraçâo por instrumênto público ou particulàr da qual
constêm os nêcêssá.rios poderês para, firmar declarações. dêsistir ou aplese!1tar as razôes de
rêcurso ê platicar todos os demaí s atos pertinerrtês ao certaRe; acompa!üada do correspondente
instrumento dê constituiÇáo da empresa, quêndo for o câso, çlue comprove os podêrês do mandantê
para a outorga. Caso a procuaaÇão seja particular. dêvêrá têr firúa reconllecida por cartôrio
compêtêntê.
7.2.3.O representante Lêqal e o procurador deverão identificar-se exibindo docúnênto oficial
quê contêrüa foto.
?.3.Estes documentos dêvêrão ser apresentados - antes do inicio da sessão púllficâ - em
original, por qualque.r processo de cópia autenticada por cartório compêtêntê ou mehb.o da
Comi ss ão -

7.4-A não apresentaÇào ou ainda a incorreção insanávê1 de qualquêr dos documêntos dê
cledenciaÍrerrto inEledirá e participação ativa do lepresentantê do licitante I1o presênte
cêrtâ.mê. Esta ocorrência não inabifitará o concoüênte, apenas perderá o direito a manifestar
se nas cor.rêspondêntes fases do processo licitatório- Para tanto/ a CPL recêbêrá regularmentê
do referido conco.rrente seus envelopes, declaraÇões e outros elementos necêssários à
participâÇão no ceatamê/ desdê quê aprêsêntados na foma definidâ nêste instrr.unento.

8.0.DÀ HÀBIIITàçÀO
8.1-os docr.mentos nêcêssários à hatlilltaÇão dos licitântes,
(uma) via/ dent-ro de envelope lac-rado, contendo as segm.intês

NOI,ÍE PROPONENTE
ENDERXÇO B CNPJ/CPE DO PROPONENTE
DOCUI4oMIÀCÃO CONVTTE N3. 000 08 /2 013

deverão ser apresêntados em 01
indicacões no ânversô:
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O ENVELOPE DOCUI,ÍENTAÇÀO dêverá conter os seguintes elementos

tânt

8.2. PESSOA JURÍDICA:
8.2-1.Prova de inscriÇào no Cadastro Nacionaf de pessoa Juridica CNPJ.
I .2.2 - Regularidade para com a Fazenda Eederal - certidão conjunta nêqati
relativos a Tributos Eederais e à Divida Ativâ da União.
B.2.3.Certidões negativas das Eazendas Estadual ê l,turricipal da sêde do lici

8.3

L23

I .2. 4. ComprovaÇão de reg-ularldade rêlativa à seguridadê Social INSS-CND, apresentando a
correspondentê certidâo fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
B.2.5.Prova de inêxistênciâ de débitos inadimplidos pêiante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
âpresentaÇão de Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A dâ
consolidação das Leis do Trabarho, aplovada pelo Decreto-l,ei. n" 5.452, de 1. de maio de 1943.
B . 2. 6. Dêc1araÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Àr:t. 7", rnciso xxxrrr? daConstltuiÇão Eederal - AÍt. 2'l , lnciso V, da I,ei 8.666,/93,. de superveniência dê fatolmpeditivo no que diz respê1to à particlpaÇão nâ ltcitaÇáô; e de súmeter-se a todas as
cláusu1âs e condiÇôes do presentê instnmento convocatório, conforrnê modero - Anexo rr.
B'2.7.Têrmo de Renúncia, caso o participante envie apenas sêus envelopes, sem reprêsentante
credenciado e desejâr lenunciar ao dirêito de interpol recurso e ao prazo rêspectivo relativôà Easê de Habifitação, côncordêndo com o prosseguimento do certame licitatório, conforme
modelo - Ànexo If I.

. Docu&entação espêcif ica:

.1. conprovaçào de que o licltante se ênquadra nos ternos do A.rt. 3ô dâ Lei complementar no.
, dê 14 dê dêzenbro de 2006, se for o caso, sêndo considêrada microempresa ou empresa de

pequeno portê e recebêndo, portânto, tratamênto diferenciado e simplificando na forma definidapela lêglslaÇão viqente. Tal comprovaÇào poderá sêr feita através da aprêsentação de qualquer
\.rrs dos seguintes documêntos, a critêrio do licitante: â) declaraÇáo expressa, assinad,a teloresponsáve1 1êgat da empresa e por profissional dâ área contábil, dêvidamentê habilitado; b)certidão simplificada emitida pêfa junta comercial da sede do licltante ou equlvalente, na
forma da leqislaÇào pertinêntê. A ausência da refêrida declaraÇâo ou certidâo simplificada não
é suficaentê motivo para a inabilitaÇão do licitante, apênas perdêrá, durânte o prêsente
certame, o direito ao tratamento diferenciado e sirrplificado dispensado a ME ou Epp, previstos
na Lei Compl êmentar I23/A6.

8-4-os documentos de HabilltaÇão deverão ser olg'anizados na ordêm descrita neste instnimento,
precedidos poL um índice correspondente/ podendo ser apresêntados em or:iqinal, por qualquer
procêsso de cópaa autenticada por caltório co[§)etênte, medbro da Co(i-ssão ou F\üIicaÇão em
órqâo da iEprensa oficial, quando for o caso. Estàndo perfeitamente 1êgivêis, sem conte.r
borôes, rasuras, ê&endas ou êntrelinhas, dêntro do prazo de validade. e enceÊados em
ênvelope devidamente lacrado ê indevassáve1. Por ser apênâs uma formalidade que visa facititar
os trabalhos, a ausência do índice dê que trata estê item, não inabilitará o licitante,
8-5.A falta de qualquer do«Nlertto exigido, o seu vêncimênto, â ausência d.as cópj.as devidamênte
autênticadas ou das wias originals para autenticaÇão pela CoÍLissão ou dâ publicaÇão em órgâo
na imprensa oficial, â apresentaÇáo de docrmentos de habilitaÇâo fora do envelope especifico,
torna.rá o respecti-vo licitante inabilltado. Quando o docr.rmêntô for obtido via Internet sua
legaladade será comprovada nos êndereÇos eletrônicos corrêspondentes. podêaâo ser utilizados,
a crltério da CoRissão os dôcu$entos cadastrais de folnêcedores, constastes dos arquivos do
ORC, para coÍrplovaÇão da autenticidade dê êlementos aprêsentados pêlôs licitêntes, quando for
o câso.

9 - 0.DÀ PROPOSIÀ DE PnEçOS
9.1.4 proposta deve.á ser ap-rêsentada em 01(umâ) via, dentro dê eDvelope lacrado, contendo as
sêguintes indicaÇões no alverso:

NOME PROPONE}TIE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENTE
pRoposTA DE PREÇOS - CONVTTE N". 00008/2013

êquivalentê na forma da Lea

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS devêlá contêt os seguintes êlehentos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com as êspecificações constantes destê instrumênto e
sêus êlêmêntos - Ànexo I -, em papel tiÍürrado da empresa quando for o caso, devidarnênte
asslnada pôr seu representânte, contendo no coEêspondente item cotado: discairlinaÇão, marca
ê/ou Rodelo e outras calacterísticas sê nêcessário, o quantitati,vo e os valores unitário e
total êxprêssos em algarismos.
9.3.Sêrá cotado r]In único preço, narca, modêlo para cada item, com a utilazação de duas casas
decimais. IndicaÇões em contrário estão sujê1tâs a corrêçÕês observando-se os seg-uintes
cratérios:
9.3.1.EaIta de dígitos: setáo acrescidos zêrosi
9-3.2.Excesso de dígitos: sêndo o primeiro dlqlto excedentê meno! quê 5r todo o êxcesso sêrá
supri[Lido, caso contrário ]ravêrá o arredondamento do dígito anterior para mais ê os demais
itens excedênLes suprimidos,
9.4,No caso de aquisiçào dê bens, a quantidâdê rninima de unidades a ser cotada/ por item, nào
deverá sêr inferior a 1009 da estirl.itiva dêtalhada no corrêspondente Terno de Referência
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.respectivo iten será dêsconsiderado,
9.5.À proposta dewerá sêr redigida em lingua portugtlêsa e

AN l!
Ànexo L DisposiÇão em contário nào dêsclassifica automaticamênte a propo apena

{4" .o6
clarêzâ, sem altêrnativas, rasuras, emendas e/ou entrêl1nhâs. suas folhas
ú1timâ dâtada e assinada pe]o rêsponsável, com indrcaÇão: do vâlôr totat proposta

lidade
não poderá ser inferlor a 60 dias, e outràs irforeaÇões ê observações pêrti
licitante julgar necessárias.

tes o

êm môêdâ nacional,

algtarismos, dos prazos de êntrega ou exêcuÇâo, das condiÇóes de pagamênto, da su

9.6.Exastindo discrepância entre o preÇo unitário e o valor total, resultado da multiplicaÇão
do preÇo unitário pela guantidade, o p.reÇo unitário prevalecerá.
9.7.fica estabelêcido que havêndo divergência dê preços unitários para um mêsmo produto ou
serviÇo, prevalecêrá o de úenor vâ1or.
9.8'No caso de alterações nêcêssárias de proposta íeitas pêIa Col(tissão, dêcorrentes
exclusivamente dê incoEeÇõês na urlidade de mêdida utalizada, observada a devida
proporcionalidadê, bem como na multiplicaÇão e/ou soma de valorês, prevalecêrá o valor
corrigido.
9.9.À nào indlcaÇão na proposta dos prazos de êntrêgâ ou exêcução, das condiÇões dê pagamento
ou de sua validadê, ficará subentêndido que o licitaRtê acêitôu i,rlteglalmêntê as disposiÇôes
do instrumênto convocató.rio e, portanto, serão considêrâdas âs determinaçôês Dele contidas
para as referidas exigências não sertdo suficiêntê motivo para a dêscfassificação da respectiva
proposta -

9.10.É facultado ao licitante, apresênta! a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRC,
desdê quê êsteja devidãroentê ptêenchido-
9.11.Nas llcltações pa-ra aguisiÇão de mercadorias o paraicipante indlcará a orlgem dos
produtos ofêrtados- A eventual falta da rêfêrida lndlcaÇão não dêsclassifrcará o licitante,
9.12-Serâo desclassificadas as propostas que dêixarem de atendê.r as disposiçõês dêste
instrumento.

10. O.DO CRITÍNO PÀR,A JI'ICÀI.{E}ÍI1C
10.1.Será declarado vencêdor deste certamê o licitante que, atêndidas todas as exigências do
presente inst.nmento, apresentar proposta com menor valor unitário no correspondente item
cotado, relacionadô no Ànexo 1 - Têrmo de Refêrência,
1o.2.Havêndo iguâl.dade de valorês êntrê duas ou nais propostas, ê após obedecido o dispôsto
nos A.ts. 44 e 45 da Lei Complemêr,taÊ a23/06 ê no Art, 3", S2", da Lêi Federal 8.666/93, a
classificaçào se fará através de sorteio.
10.3.Na prêsente licitaÇão sêrá assêgurada, como critério dê desempate, preferêncla de
contrataÇão para as ruicroenpresas e empresas dê pêqueno porte.
10.4.Para êfeito do disposto nêstê instrumênto, entende-se por empatê aquê1as situaqõês êm que
as propostas apresentadas pelas microerq>resas e empresas dê pêqueno poate sejêm iguais ou até
10? (dez por cento) supêriores à proposta mais bem classificâda.
10.5-ocorrendo a situaÇão dê êmpate confôrme acima defanida, procêdêr-se-á da segulntê forma:
10,5.1.4 microeÍq)resa ou êmprêsa de pequeno porte mais bêm ctassificada podêrá apreseDtar
proposte de prêÇo inferior àquê1e considêràdâ vêncêdora do cêrtaBre, situâqãô êm que sêrá
adludicado em sêu favor o objeto licitado,'
10-5-2.Não ocorrendo a contrâtação da rricroempresa ou ernpresa dê pêquênô porte, na forma dô
item antêrior, sêrão convocadas as demais rêmanescêntês que por ventura se ênquadrem na
situaÇâo de empate acima definida, na ordêm de classiflcaÇão, para êxêrcicio do mesmo direito,.
10.5.3.No ceso dê êqui-welênci.a de walores apresentados pelas microempresas e e!§prêsas de
pequenô porte que sê êncontlem no intervalo estabelecido como situaÇâo de empate, sêrá
realizado sorteio êntrê êlas para gue se identifique aquê1a que primerro poderá aprêsêntar
melhor ofê.rta,
10-6.Na hipótese de nào-contrataçáô nos termôs acina previstos/ êm que foi observada a
si.tuação de elllpate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e eRpresa de pequêno
portê, o objêto ficitadô será adjudicado em favor da p-roposta originalmente vencedorâ do
ce.rtame.
10.7-A situação de eÍs)ate, na fornã acima dêfrnida, somente se âplicaiá quando a melhor oferta
inicial não tivêr sido aprêsêntada por nricroenpresa ôu empresa de pequêno porte.

11.O.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀIIIOS
11-1-Para o rêcêbimentô dos envelopes e inlcio dos trabafhos será observada uma tolê-rância de
15 lqainze) minutos âpós o horário fixado. Encêrr.ado o prazo para recebimênto dos ênvê.lopes,
nerüum outro será aceito.
11.2.Declarâda aberta à sêssão púb1ica pelo Presidente, será efêtuado o devido credênciãnento
dos interessados. somentê participará ativamênte da reunião um representante de câdâ
llcaLante, podendo, no entanto, sêr assistida por qualquêr pessoa que se interessar.
11,3.o não comparêcimênto dô rep.rêsêntânte de qualquer dôs licitantês não ilaped.irá â
efetivaçào da reurião, sendo que, a siÍrp1es participação neste certêmê implica na total
aceltação dê todas as condiçôes estabelecidas neste lrrstrunento Convocatório ê seus anexos.
11.4.Em nêrüuma hipótêsê será concedido prazo para a aprêsêntaÇão de documentaÇão ê/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exlgido e não apresentado na reunião
dêstinâdâ à hati litação.
11-5.4 Colrli9são leceberá de cada iêpiêsêntântê os ênvêlopes DocumentaÇào e Proposta de PreÇos,
ê rubricará juntamente coro os participantês os fêctros do segundo-
11 " 6. Postêriormente abnirá os envelopes Docr.mentaÇão7 rubricará o seu conteúdo e soficitará
dos licitantes que êxaminêm â documentaÇão neles contidas. Quaisquêr impugnaÇóês levantadas
deverâo ser comlnicâdâs â Colrlissão/ que as consig,nará na Àta dê -rêuniâô-
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11.7 . Prosseguindo os trabalhosi à Conissâo analisaiá
íormuladas pelos licitantês, dando-lhês ciência,
Habiliteçãô. Entretento,
rêuniãô, regi strando- se

os documênros e as impugrraÇ
em seguida, do

se âssim julga! necessário, pode!á di\,'ulgar
na Ata, ou mediantê publicaÇão na imprênsa oficial ou

resultad
o rêsul

aviso por escrito, obsêrvada, nêstes casos, a devida aatecedência necessária -
48 (quarenta e oito) horas.
11.8 -Ocorrendo à dêsistêncla exprêssa dos licitantes âo direito dê recorrer
HabrlitaÇão, corlfolmê previsto no Art- 43, III, da l,ei A-€66/93, tLa mesma sessão po
a abertura dos ênvefopes propostas, caso contrário será marcada nova data, com observânciâ ao
prazo recursal estabêlêcido na legislaÇão pêrtinente.
11.9.o envelopê Ptoposta de PreÇos, devldamente fechado e laclado, sêrá devolvido ao licitantê
inàbllltado, desde quê não tenha havido rêcuiso ou apôs sua dênêgação.
L1.1o.Encerrede a Eàse de HabilitaÇáo ê observados os ditêmes deste instnmento, a CoÍLissão
procederá então à abertura dos ênvêlopes Proposta dê Preços dos proponentes dêclarados
habllitados, rxbricará o sêu conteúdo e facultará o exame da documentaÇão neles contidas a
todos os participantes, os quais podeião êfetuar j-Ípug:naÇôês, devidamente consignadas na Ata
de rêunião, quando for o eâso,
1L.11.A co«Lissão exarRirrará os elêsrentos apresentados, as obsêrvaçôes eventualmente apontadasl
declârândo. em seguida, vencedor o licitante quê, atendidas as êxigências e considêrados os
cratérios definidos neste instrumênto, aptesentar proposta Ioàis vantajosa paia o ORC.
11.12.Da rêmiâo lavrar se-á Ata ci rcurrs tanci ada r na qual serão rêgistradas todas as
ocorrências e çF-rê, âo final, será asslnada pê1a Conissão ê licitantes presentes.
L1.13.frn dêcorrância da tei Complêmêntâr: 123/06, a comprowação de regularidedê fiscal des
microdlipresas e emprêsas dê pequeno porte someBte sêrá exiqida para efeitô dê asslnatura do
contrato/ observando-sê o Seguinte procêdimento:
11-13.1-As microempresas ê êmpresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
licataÇão, deverão ap.êsêntar toda a docrmêntaÇão exigida para comprovação dê rêgularldade
fiscaL, dêrrtrê os docu$entos enumêràdos nêste instlrnsento para êfeito de ftabilítaÇão e
intêgrantês do ênvelope DocumentaÇão, mesmo que esta apresente al guma restriÇão,'
11.13.2.Havendo alg!fiâ rêstlição na coÍU)rovação de rêgllaridade fiscal, será asseg"urado o
prâzo de 02(dois) dias úteis, cujo têrmo inicial co.responderá ao momentô êm que o licitante
for declarado vêncêdor, prorrogávêis por igua-l pêriodo, a critério do ORC, para a
regulâlj-zação dâ dôcrnnerrtação, pagâmento ou parcêlamênto do débíto, e emissão da eventuai s
certidões nêqaiivas ou positivas com êfeito dê cêrtidâo negativa,.
11.13.3,4 não-regulaii zaÇão da documentaÇão, no prazo acima prêvisto, inplicará dêcadê.cra do
d1rêito à contlataÇão, sem prejuizo das sançõês previstas no À-rt. 81, da Lêi 8.666,/93, sêndo
facul-tado ao ORC convocâr os licitantes remanescentês, na ordêm de classifacaÇão, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitaÇão.

13-O.DOS RECTTB.SOS

13.1-Dos âtos dêcolrentes deste procedimento ]icltatório, caberào rêcu.rsos nos temos do Art,
109 da I.ei Federal n." 8.666/93, dê 21 de julho de 1993.
13-2.O rêcurso será dj-rigido à autoridade superior do ORC, por intêrmédio da Côflissão/ devendo
ser protocolizado o original, nos horários nôrmais dê expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no sêguintê êndereçô: Rua Duquê de Caxias, 123 - Cent.ro - Mamanguape - PB.

14. O.DÀ rrorÕrocÀÇÃo E ÀD.rrrDrcÀção
14.1.Conclu1do o julgalnento das propostas aprêsêntadas, a Comlssão emitirá relatórao
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame/ renetendo-o a autoridade supêrior do oRC,
j untamênte côm os êfemêntos constitutivos do procêsso, nêcessáriôs à Homologação e AdjudacaÇão
da respectiva llcitaÇão, quando for o caso.
l1 , À rlrt^y1Àrâô <rrhêri^r -^Àô,; l-ôhÀ^ ôm iriel-: aômh,ô r âêíôê. ,4^c !^fêrêqeêq

do ORC, discordâr e dêixâr dê homolôgar, total ou parcialmênte, o rêsuftado âpresentado pela
Comissão, revogar ou considerar nula a l,icitaÇão, desdê que apresente a devida fundamealtação
exigida pela 1êgisfaÇão wigente, resguardados os dineitos dos licitantes-

15.O.Dô COr[fRÀTo
15.1.Após a homologiaÇão pê1â Autoridade superior do oRC, o licitantê vencedor sêrá notificado
para, deatro do prazo dê 05 (cinco) dias consêcutivos da data dê rêcêbimênto da notaficaÇão,
assinâr o !êspêctivô côntrato, quando for ô caso, elaboradô êm contofaidade com as modalidadês
pêEnitidâs pela tei !'ederal n." 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alte.rações na forma definida
nê'l â rôfêrl Àâ Têi

15-2,Nâo atêndêndo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validadê dê sua propôsta, o licitantê perderá todos os direitos que porventura têrú1a obtido
como vencedo! da -L rcitaÇào.
15-3-É perloitido ao oRC. no caso do licitantê vêncêdor rrão comparecer para assinâtura do
contrato no prazo e condiÇõês êsta.bêlêcidos, convocâr os licitântes renanesceDtes, na ordem de
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12.0.Do cRITÉB,ro DE ÀsErràBrrÍDàDE DE mEços
12.1.Havendo proposta com valor unitário supêrlor ao êstirádo pelo ORC ou manifestardênte
inexegüivêl nos termo3 do Art. 48, II, da Lei 8,666/93, o mesmo será desconsideràdo. Êsta
ocorrência nâo dêscfassifica automaticaaente a proposta, quando for o caso, apenas o ltem
coEespondente, relacionado no Anêxo I Têrmo de Rêferência -, na coluna código.
L2-2.O walot estimado que o ORC se propõe a pagar pê1o objetô ora licitado - Valor dê
Refêrência -, está indicado no lespectivo ê1êmêntô deste instrumento - ÀNEXO I.



classificaÇão, para fazê lô em igual prazo e
inclusrve quanto ao preÇo, ou rêvôgar a presentê
L5,4.O contrato quê evêntualmentê venhâ â ser

A E to
nas mêsmas condiÇôes do licitan vencêdo
lici tação.
assitrado pêLo licitantê vêncedo

o
altêrado, rDilàteralmêntê pêlo Contratante ou por acordo êntrê âs partes, nos Ftêê{í,, ser Í
no Al.t. 65 ê será rescindido, dê pleno dlreito, conforme o dlsposto nos Ãrts. 7
LeL A - 666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a acêitar nas mesmas condiÇÕes contratuais, ôs

'l

o
B ê 79 de!Y,

conr" Qjíf,7ac
suprêssõês que se fizêrerR nêcessários, até 258 (\rinte e cinco por cento) d.o valor- -ii.icial
atuafizado do contrato, e, rlo caso de refoEBà dê equipamento, até o 1iÍúte de 5Og (cinquenta
por cento) pêra seus acréscimos-

16.0.DÀS SÀNçOES Àrtr{DIISIts ATr S
16.1-À recusa injusta em dêixar dê crlrrtprir as obrigaÇões assuÍLidas e preceitos lêgais,
sujeitará o Cc,Dtratado, garântida a prêwia defesa, às seg1lintes penalidades previstas nos
A.rts. 86 ê 87 da Lei 8.666/93. a advertênciâ,. b - multa de mora dê 0,58 (zero virgrrla cinco
por cento) aplicada sobre o vàlor do contrato por dia de atraso na êntiega, no inicio ou na
execuÇão do objêto ora contratado,' c - multa de 10t {dêz por cento) sobrê o valor contratado
pela inexêcuÇão total ou parcial do contrâto,' d - suspensão temporária de participai eúr
licitâção e i3rpedimento dê cootratar colB a AdrRinistração, pôr prâzo de até 02 (dois) anosi e
dêclarâÇão de inidonêidade para licitar ou contratar com a AdÍLinistlação Púbfica enquanto
perdurarêm os motivos detenrlinantes da puniÇão ou até que seja promovida suâ reabilitaçâo
perairte â própria autorj-dade quê aplicou â pênafidade; f - simultanêamêntê, qualquer das
penalidadês cabívêis funda.Bentadas na Lei 8.666/93.
16.2.5ê o valor da multa ou i.ndenizàção dêvidâ não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇâo ao Contr:atado, será autonaticamente descontado da prineirâ parcela do pagamêntô a
quê o Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratóriôs de 1ts (um por cento) ao mês,
ou, quando for ô caso, cobrado judicialmente.
16,3.Após a apl1caÇão de quaisquêr das pênalidadês previstas, realizar-se-á coml]nicaÇão
êscrita ao CoÍltratado, e publicado na imprensa oficial, êxcluidas âs pênê.lidades de
advertêDcia e snrltê dê mora quando for: o caso, constando o fundamento 1êgaf da pirniÇão,
infomando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondeDte-

18.O.DO PÀGÀüETTTO

18-1-o pagamênto será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte m;ineira: Até trinta dias após a êntrega total dos
produtos solicitâdos.
18-2-0 dêserbolso máxiEro do periodo, não se.á superior ao vafor do rêspectivo adin{)lêmênto, de
acordo com o cronogrârtle eplovado, quendo for o caso, e sêmpre êtÍr confoBn:idade com e
disponibilidade dê rêcu.rsos financeiros -

18-3-NêDhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquêr obrigação
financeira quê thê for imposta, em virtude dê pênalidade ou inaditnplência, a qual podêrá sêr
compensada com o pagaunento pendênte, sem que Ísso gerê dÍrêito a acréscimo dê qualquer
natureza.

19. O. DO REàJÜSTàI.'E}ITO
19.1.os prêÇos contratados sâo fixos pêlo pêr:iôdo dê r-m ano, exceto para os casos previstos no
Art- 65, §§ 5' e 6", da Í,ei 8.666193.
lg.2.ocorrendo o dêsêquilibrio êcônô(Lico financêiro do côntrato, poderá ser restabelecida a
rêlaÇáo que as pârtes pactuaram lrliciâlmente, nos termos do A-rt. 55, lnciso If, ÀIinêa d, dâ
Lei 8.666/93, mediantê comprovaÇâo documêntal e requerimênto exprêsso do Contratado.

20. O.DAS DrseOSrçõES emArs
20.1.Não será derrida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentaÇão de docr.mêntaÇão
lelativa ao certame, qualquer tipo dê indenização-
20.2.Nenhuma pessoa física, alnda que credencrada por procuraÇão lega1, poderá .rêprêsênta-r
mais de u]na T,icitante -
20.3.À preseote ficitaÇão somentê poderá vir a sêr rêvogadâ por razóês de interesse público
decorrente de fato superveniente dêvidamente complovado, ou anufada no todo ou êm parte, por
ilegalidadê. dê ôficio ou por plovocação de têrcêiros/ mediêÍltê parêcer escri"to e devj-darsente
fundâmêntado -

20-4-Caso as dâtas p.evistas para a realizaÇão dos eventos da prêsentê licitação sejam
declaradas fêriado, ê nâo havendo ratificação da convocaÇão/ ficam trânsfeaidos
automáticamênte para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local ê hora arlterio]atênte
previstos.
2o.s.OcoEêndo a supressâo de serviços, se o Contratado já houver adguirido os materiais ê
postos no 1oca1 de trabalho, os mesmos dewerão ser pagos pelo ORC, pelo prêço de aquisiÇão
reg.ulaImente complovado, desdê quê sêjam dê boa qualidadê e aceitos pefa fiscallzaÇão-

17-0-DO RECEBIUEIIFO q' CO@8O\rÀçÃO DE EICCUçãO DO OBarErO
17.1.0 recebimênto ou a cotlprovação de êxêcuÇão pelo ORC do objêto licitado, obsêrvadas suas
càracteristicas, se fará mediante recíbo ou equivalente eiÍ!Ítído por: funcionário ou conissâo
êspecifica devidamente designados, após a verificaÇão da quantidadê, qLrâlidade e outros
aspectos ioêrentes nos termos destê instrumênto, das norrnas téclticas e legislaÇão pertinêntês,
e consêqúente acêitaÇâo,

d



20-6.Os preços unltários para a realizaÇâo de novos sêrviços surgidos durante a
contrato, serão propostôs pelo Contratado e submêtldos à aprêciação do ORC- A

irregularidedes que o wicierâ(L hipótese em que tâl colll}rni-cedo não terá efeito dê recurs
20.9-Nos valores apresêntados pêIos licitantes. já dêvêrâô estar incluldos os custos com
aqulsiÇão dê Dâtêriâl, mão dê-obra utilizada, impôstos, êncargos, fretes e outros que venhêrn a
incidir sobrê os respectivos preÇos.
20.10-Este instrumento convocatório ê todos os sêus efementos constitutivos, estão
di'spoRibilazados em meio magnético, podendo ser obtidos junto a Comissão, obserwad,os os
procedimentos definidos pelo oRC -

20.11.4s dúv:idas surgidas apôs a apresêntaÇão das propostas e os casos omissos nestê
instrumettto, ficarâo única e êxelusivamente sujeitos a interprêtaÇâo da CoIrLissâo, sendo
facultada a mêsma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fasê da ficitaçào, a p.oooÇão
de dil1gência destinada a esclarêcêr ou a coBq)IeRentar e irrstruçáô do processo.
20.12.para dirimir controvérsias deco.rentes destê cêrtame, excluidô qualquer outro, o foro
coÍrpêtênte é o da Conârca dê Mamanguape, Estâdo da Paraiba.

Mananguape - PB, 25 de Novslbro de 2013.

serwiços não prevj.stos sêrá regulada pêlas condiÇões e cláusulas dô corltrato ori
20-7-0 oRC por conveniência adÍrinistratlva ou técnica, se rêsêrva no dirêito
qualquêr tempo a êxêcução dos serviÇos, cientaficando devldamentê o Contratado.
20.8.Dêcairá dô direito dê iÍrpugnar perantê o ôRC nos têrmos do presênte inst

Presidente da
DA SILVA

Comi s s ão

quê, tendo-o aceitado sem objêÇâo, vêrüa a apresêntar, depois do jul-gamento,
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EsrÀDo DÀ pÀs.ÀiBÀ
CÂ}ARÀ III,NICIPÀT DE MÀMÀNGUÀPE

coMrssÀo PERITANENTE DE LrcrrÀçÀo

l

ÀNETOI-CON\,IITENO

TERMo DB REEERÊNCIA -

1.0,DO OBiTETO
1,1,constitui objeto
condicionado divêrsos,

00008/2013

ESPECTFTcAÇÕEs

desta licitáção: Aguj.siÇão de equipaEentos
destinados as atí\.idades da Câmãra !'lunicipal de

de infornática
Uamanguape .

2 . 0. irusrrErcarnrÀ
2 . 1. Considerândo as necessidades do oRc, têm o plesênte termo a finalidade de definir, técnica
e adeguadamente, os procediEentos necessários pâra viabi.lizar a contrataçào êm te1a. As

carectêrístices ê êspecificaÇões do objeto ola lic1tâdÔ são:

coDIso
1

DI6(ruM:NAçÀO
COMPUTADOR CORE 13 DE 15". HD 5OO MEMORIA DE

COI{ TECLADO, MOUSE E CAIXÂ DE SOÀ{.

IMPRESSOF(A LASÊR PRETA MULT] EUNCIONAI, HP

8.000 PGNAS MENsArs coNÉcrrvrDADE PADRÂo.

AR CONDIC]ONADO SPLIT 18.OOO BTUS.
com controle remoto.

Allnrentação (Vo1ts ) :220
Côrrêhte ElétrÍêã de Refrigêração (l\mpêrês):5
EfÍciência Energética EER (w/w) :3.21
Potênciâ de RefrigeraÇão lw):1096
Ci cl o: FRlO
ventilaçáo: SIM

Swing: SIM
Tu-rbo: SIM
Eiltro anti-bactéri a: SIM
Desumidi fi cação: sIM
Eunção brisa:SIM

UNIDÀDE
IJtiD4 GB,

M1132

P

I,ÍND

U\!

3 . o. oBIRrcÀ@Es Do colÍrnÀrÀDo
3.1.Substituj-r. arcando coB as de3pesas decorrentes, os Dateriaj-s ou serviços que apresentarem
alteraÇõês, deteriorações iryelfeiçóês ou quaisquer irregmlaridades discrepantes às exigênciâs
do instrunento convocatório, ainda gue constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.2.Manter, durante a \rigência do contrato, em cotnpatibilidadê com as obrigaçÕes assr&idas,
todas as condiÇões dê habifitação e quâlificação exigidâs no respectivo procêsgo licitatórjo,
apresentando ao oRC os documentos necessários, seÍq)le quê solicitado.
3.3.Náo tralsferir a outrem, nô todo ou êm parte, o obieto da contratação, salvo mêdi-ante
prévia e exprêssa auto.rizaçeo do oRC.
3. 4. Emitir Nota Fiscal correspondênte à sede ou filial da êÍpresa quê apresentou a

documêntação na fâse de habifitação.
3.5.Executar as obrigaçóe9 assuÍLidas com observância a melhor têcnica vigente, enquadrando-se,
tigorosamente, dêntro dos p!êceitos lêgais, rtornâs e especificações técnicas corlespondentes .

,I.O.DO CFJTÉBIO DE ÀCEITIBILID,âDE DB PREçOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pêlo ORC ou mãnifestemênte
.rnexeqüíve] nos temos do À-rt. 48, II, da Lei 8.666/93t o meslno será desconsiderado. Esta
ocorráncia náo dêsclassifiqa automaticamente a plopogtâ, quando fol o caso, apenas o itern
correspondente, relacionado oestê anexo, na coluna códiqo-
4.2.O và1or estimâdo que o oRC se propõe a pagar pelo obieto ora licitadÔ - velor dê

Referência -, está aciDa indicado.

5 - 0 -l'oDEIO DÀ PRoPosIÀ
5 - 1. É parte integrante
corresportdente, podendo o
desdê que sej a devidamente

deste Termo dê Referência o Dodêlo de prôpostâ de p!êÇos
licitante apresentar a sua proposta no prôprio modelo forrrêcido,
preenchido, confornê faculta o instrumento convocatório - Àrexo 01.

Presidênte da CoÍti ssâo

*)tn

'(

4
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ESTÀ.DO DÀ PÀRAIBÀ
cÁItARÀ uuNrcrPÀr DE },À)ÃNGUÀPE

coMrssÀo PERMãNENTE DE LrcrrÀÇÀo

ANExo 01 Ào gBr04o DE BtsrBÊrcrÀ - pRoposEÀ

colwrrE N" 00008 /20t3

PROPOSTÀ

REa. I ooNrrrrE rÍ' ooo0a/2o13

oBJETo: Àquisição de equipanentos de infortrÉtica ê ar condiciorrado divêrsos,
atividades da CãJtrara l,tunicipal de üanan$rape.

PROPONENTE:

Prêzados serüores,

Nog terBos da licj-taçâo em eplgrafê, apresentamos proposta conforme abaixo:

destinados as

P - TOTÀIDISCRIMI§ÀçÀO I{ÀRCÀ/MODELO UNIDÀDB
COI'IPUTAT}oR CORE 13 DE 15'. HD 5OO UND
MEMOR]A L]E 4 GB, COM TECLADO, MOUSE E

CAIXÂ DE SOM.

II4PRESSORÀ LASER PRETA I4ULT I FIJNC I ONAL HP UND
Ml].32 g.{TOO PGNAS MENSAIS CONECTIVÍDADE
PÀDRÃo.
AR CONDICIONADO SPLIT 18.OOO BTUS. UND

com conLrol ê rêmolô.
AlimêntaÇão (Vôlts) :220
Corrente EIét,rica de RefrigeraÇãô
(Àmperes):5.1
Eficiênci a Energética EER (w/w):3.21
Pot,ência de Ref-rigerâção (W) :1096
Clclo: FRÍO
venli I ação: SII!1
S 1eep: SIM
Swing: SIM
Turbo: SÍM
Fi ltrc ant i -bactéri a: SlM
Desumidificaçãô:SIM
Função brisa: SIM

VAI,OR TOTÀI DÀ PROPOSTÀ . R§

CODIGO

1

2

3

Elc....

q,JÀI{TIDÀDB P. T'NITÀRIO
2

3

PRÀZO - Item 5.0:
PAGAMENTo - ltem 1.8. 0:
VAI.IDÀDE DÀ PROPOSTÀ - ItêTn 9.0:
ORIGEI'Í DÀS I'ÍERCADOR I ÀS OEERTÀDAS Iten 9. 0:

de de

lct (
Fl: tJ õ

ANE

. CPL.

o

.l

a

a
o

CNPJ

Responsáve1

I
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

CÂT,ARÀ MI,NICIPÀI DE I'IA}.-ÍAN6UÀPE
COMI SSÀO PER}'ÀNENTE DE LICITÀÇÀO

.L 0 Àrt.27, Inca so

3.0 - DECLÀBAÇÃo dê submêtêr-se a todas as c1áusu1âs ê condiÇôês do correspondente instrumênto
convocatório.

Local e Data.

ÀN§ro rr - co}{IrIrE No 00008/2013

MODEI-OS DE DECI,ARÀÇÕES

REF- : CONYITE N' 00008,/2013
cÂ]trARÀ MUNICTPAI DE MAMANGUAPE

- DECIÂRAÇÃO dê cumprimento do dispostô no À-rt - ?o, Inciso XXXlIl, da CE
da Lei 8.666193.

NOME /AS S TNATI'RÀ/ CÀRGO

Representante fêgal dô proponentê

o proponente acima qualificado, sob pênas da l,êi ê em acatarnento ao disposto no Àrt. 7o inciso
XXXIII da Constltuição Federal, l,ei 9,854, de 27 de outubro de 1999, dêcfarâ nào possuir em
seu q\radlo de pessoal, funcionários mênores de dezoi,to anos em trabalho noturno, iBsalubre ou
perigoso e nerB menores de dezessêis anos, em qualquer trabalho,' podendo existir mênorês de
quatorze anos na condiÇão de aprêndiz na forna da Iêgis1âÇão vigente-

2.0 - DECf,ABÀÇÃO de superveniência de fato inpêditivo no quê diz respeito a participaÇâo na
lrcataçáo.

Conforme êxigência contida na Le\ 8.666/93, AÍt. 32, §2", o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditlvo no quê diz respelto à
habi]i taçãolparticipaÇâo na prêsente .licitaÇão, não se encontrãndo em concordatâ ou êstado
falimentar, êstando ciêntê da obriqatoriedade de informar ocoffências postê.riorês. Ressalta,
ai4da, não estar sofreado penalidade de declaraÇáo de idoneidade no âmbi:o da adninistraÇãô
Fedêrâl, Estadual, Municipal ou do Distrito Fêdêrâ], arcando ciwil e criú:inalmente pela
presente afirmação.

O p.roponente acima qualificado declara ter corüecamento e aceltar todas as cláusulas do
respectivo instnnnento convocatórlo e submeter-se as condiÇões nele êstipufadas.

o
FLLT

d)

. CPL.o

(
o

NEs
q

oBsERx/ÀÇÃo:
ÀS DECI,ÀRÀÇÔES DET,ERÃO SER EI,ABORADAS B'{ P.APE], TIMBRÀDO DO ],I CI IÃÀTTE, QUÀNDO FOR O CÃSO.

PROPONENTE
CNPJ

. zt)

Á
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁtIÀRÀ ut NrcrpÀr DE l,tAr,ÍANcuÀ.PE
coEssÀo PERr'GNE}ITE DE LrcrrÀÇÀo

ÀIrEr(o rrr - coNr,lITE Nô 00008,/2013

MoDEtos Do rERIro or rutinrcra

REE, : CoNVITE N' 00008/2013
CÂMARA MUNrcrPÂt DE IGMANGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0

Local e Data

TERMO DE nnlfÚf,fCfa ao .rêcurso confo.me previsto no Art. 43, Inciso 1II, da Lêi 8-666,/93.

O proponente acirna qualificado, decfara. nâ forrnâ do disposto no Àrt- 43, ÍfI, da l,ej
8.666/93, aceita. o resultado dlurlqado pê14 Com-1ssáo, que analisou a docr.mentaÇào preliminar
do processo êm epiqrafê, efetuada nos têrmos do respectivo instnLarênto convocatório.
dêsistindô, assim, expressamênte de quâlquer interposiÇão de recurso previsto na legislaÇào
vlgente, bêm com ao prazo correspondente e conco.rdando, portantor com o prossêguimento do
certaEe. Dêc1arâ â1r}dâ guê, êm havendo a ocorrência de qua.lquêr iguâIdâde dê va.1orês ent.ê suã
proposta ê a dos dêmais licitantes e após observado o disposto no .A-rt. 3ô, § 20, da I,ei
8.666/93, fica autorizado a realização do sortêio para dêfiniçâo da respectiva classificaÇão,
não sêndo necessário a sua convocâÇào pêra o corrêspondente ato púbfico, conforfte previsto Íro
Art. 44, S 2", do rêfêrido diploma 1êqal-

No}m /Às S ÍNATURÀ/ CÀ.RGo

Representantê lêgaf do prôponente.

oBSERVAÇÀo:
O TERMO DE RENúNCrA DEVERÁ sER Er,ABoRÀDo EM pÀpEr, TrMBRÀDo Do LlcrrÀNTE, euÀNDo EoR o cÀso.

I
I
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ

cÁlrÀBÀ MIrNrcrPÀr DE lrA!,rANcuÀpE
coMrssÃo PERIdANENTE DE LrCrTÀçÀO

ÀIIEI(O rV - COTTIITTE lÍo 00008,/2013

MINUIA DO COIVIRATO

CoI[IRÀTo ]Ió: -.../2013-cPL

TERMO DE CONTÊÀTO QIJE ENTRE SI CE].EBRÀM A CÂ}G.RÀ l4IJNICIPÀI DÊ
MÀI.ANGUAPE E ........., PARÃ FORNECII.,ÍENTO E/OU PRNSTÀÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORI,ÍE DISCRIMINÀDO NESTE INSÍRUMENTO NA FORI.íA ABÀIXO:

Pelo presêntê instr]-unerlto particular dê contrato, de um lado Câmaia Municipal dê Mamanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB, CNPJ t'\" 12.'720.256/ 0001-52, neste ato
reFresentada pelo Presidentê da Câúara Emerson Eerreirâ Viana da Silva, Brasileiro, Solteiro,
Profêsso.r, residênte e domlciliado na Rua Marques de Herval, 329 - Cêntro - Mê]nanguàpê - pB /
CPF n' 039-842-4L4-45, , Cartêira de Tdentidade D" 2.269.'722 ssP-PB , doravante simplêsmente
COI{:IRÀrÀ.}rIE, ê do outro lado . .. CNPJ no

.sl':-:.::u1
rf;i.E-rã1,I&:

E!àffi

ô
t

,D

ô
o

rIL'

doravante siÍrplesmênte CONTRATÀDO, decidiram as partês contratantes assinar o p-resentê
contrato, o quâl- se regerá pelas cfáusulas ê cônd1Çôes seguintes:

CLÀU$,IÀ PRIüEIRÀ - DOS I'T'}IDà}'EI{IOS DO COII"IBÀTO:
Este contrato decorre da licitàÇáo modâlidade Convite no 00008/2013, procêssada nos termos da
Lei Federal na A.666/93 e ruar alteraÇóes, Irei CoÍq)lementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

CI,ÀI'$'LÀ SEGT'NDÀ - DO OB"'ETO DO CONIRÀTO:
o prêsente contrato tem por objeto: AgrlisiÇão de equlpamentos de informática e ar condicionado
divêrsos, dêstinados as atj-vidades da Cânara Municipal de Mamangiuape.

O fornecimento ê/ou prêstaÇão dos serviÇos devêrão obêdêcer rigorosamêntê às condaÇões
êxprêssas nestê instrumento, proposta apiêsentada, Convite n" 00008/2013 e instruÇões do
Côntratante, documentos essês quê ficâm fâzendo partes integ,aaDtês dô p.esentê colltratol
indêpêndênte de transcrição.

crÀusurÀ rERcErRÀ - Do vÀroR E pREços:
O vàl-or total deste contrato. a base do prêÇo proposto, é de R$

nestê ato representado por .. . . rêsidente e domiciliado na
- ., CPP no . , Ceiteira de ldentidadê 11" . . . .,

no À-rt.
CIÀI'$EÀ QI'ARTA - DO REÀi'USTÀ}'E}III):
Os preços contratados são fixos pelo pêriodo de um ano, exceto para os casos previstos
65, SS 5" e 6", da Lei 8.666/93.
ocorlêndo ô dêsequilíbrio econômico-financêiro do contrato, poderá sêr restêt,êfêc1da a
quê as partes pactuaram iniciafmentê, nos termos do A-rt- 65. Inciso II, ÀIinêa d,
B-666/93, ediante comprovaÇão documental e requerlmento expresso do Contrâtado.

relaÇão
da Lêi

cráusura oúrrl.TÀ - DA DorÀção:
Às despêsas corrêrão por conta da sequinte dotaÇão, constantê do o!Çâmento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Murlicipal dê Mamânguâpê: 01-01 01"031.0001.1002 4490-52-00

CIJAI'SIIÀ STETÀ - DO PÀGàüEIÍfO:
O pagamênto sêrâ efêtuado na Tesoura-ria do Contratante, mediantê procêsso regular, da seguintê
maneira: Até t.rinta dias após â entrêga total dos produtos solicitados.

cr,iíusrrra sÉrna. - Dos gnAzos:
O prazo máximo para a êxêcuçâo do objeto orâ contratado, conformê suas caracteristicas, ê que
adlrrlte p.orrogaÇão nos casos previstos pela ],ei A.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a part.ir da êmissâô do Pedido de CoÍpra:

Entrega:5 (cinco) dias
O prazo de vigência do p.rêsente contrato será determinado: até o final do exercíciô financêlro
de 2013, co[siderado da data dê sua assinatura.

cuiusuta orrÀrrÀ - DÀs oBRrGÀ@Es Do coI*rRÀTAttrE:
a - Efetuar o pagamênto relativo ao fornecimento ou prestaÇão dos
realizados, de acordo com as rêspectivas c.láusulas do presente contrato;
b - propolcionar ao Côntratado todos os meios necessários para o
prestaÇâo dos serviÇos contratâdos;

serviços efetfvamentê

fiê1 fôIllecimento ou

1.



c Notifica.r ô Contratado sôbre qualquer irregularidâde encontrada quanto
produtos ou serviços, exêrcendo a mãis arq)la e completa fiscalizaÇão, o
Contratado de suas resporrsâbil idades contratuais e lêgais.

a
guê

cüiu$rtÀ NotrÀ - DAs oBRrcÀ@Es Do cot+TRÀEADo:
a - Executar devidamêntê ô fornecimento ou sêrviç
prêsêntê contrato/ dentro dos melhores pa-râ$etros de qualidâde estabelecidos pâra
atividade relacionâda ao objeto corrtratual, coEi observância aos prazos êstipulados;
b - Responsâbilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇÕes concernentês à leqlslação fiscal, civil,
t.ributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assunidos/ a qualquer
titulo, perante seus fornêcedores ou terceiros êrn razão da execução do oblêto coatratado,.
c - Mântêr preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Cont_ratante, quando da êl<ecuÇão do
contrãto/ que o reprêsêntê intêgralmente em todos os seus atos;
d - PêEniitir e facilitar a fiscallzação do Contratantê devendo prêstar os infoImes ê
e s cl ar ecrÍrentos soli ci tâdos,'
e - Será rêsponsável pelos dânos causados diiêtamente ao Contratantê ou a têIcellos,
decorrentês dê sua culpa ou dolo na êxêcuÇâo do contrato/ não êxchlindo ou reduzindo essa
lesponsabilidade a físcalizaçãô ou o aconqrarüamento pelo órgão interessado,.
f - Não cederT transferir ou su-b-contratar, no todo ou êm parte, o objeto dêstê instrumento,
sem o conhêcimênto e a devida autorizaÇão êxpressa dô Contratantê;
g - Mantêr, durante ê vigência do contrato, en compatibilidade com as obriqaÇôes assurLidas,
todas as condiÇõês dê habilitação e gualificaÇâo êxlgidas no respectivo processo licitató.rio,
apresênterrdo ao Contratante os documêntos necessários, se(q)re que solicitado.

cü{u$IIÀ DÍ:cna - DÀ ÀI1mÀÇÃo E RBscrsÁo Do colqrRÀtro:
Este côataato poderá ser a1têrado, unilàteralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes? nos casos prêvistos no Artigo 65 e será rescindido, dê pleno direito, côaforme o
dr-sposto nos Artigos 71 , 18 e 79 dê ].ei 8.666/93.
o Contratêdo fica obrigado a aceitar nas mesmas coltdiÇõês cont.ratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necêssários, atá 253 (vinte e clnco por cento) do valor lnicial
atualizado do contrato, er no caso de leforma de equipamênto, até o litrLite de 50? (cinguenta
por cento) para seus àcréscimos-

cuiu$rrÀ DÉcüiÀ mnfirRÀ - DÀs PENAJ,TDÀDES:
À recusa injusta êm dêixar de cumprir as ob.rigaÇões assr]nridas e prêceitos legais. sujeitará o
Contratado, qaraltida a prévia defesa, às sequantes penalidades previstâs nos Ârts- 86 e 87 da
Lei 8.656/93': a - advêrtência,' b - muLta de mora de 0,5? (zero vir:guLa cioco por cênto)
aplicada sobrê o valôr do contrato por dia de atraso na êntrega, no j-nicio ou na execuÇão do
objeto oIa contratado,' c - multa de 103 {dêz por cênto) sobre o valor contratado pela
inexecuÇào total ou parcial do contrato; d - suspênsão temporária de participar êm licl-taÇão ê
impedimento de contratar com a Àctrlinlst.aÇáo, por prazô de até 02 (dois) anos; e - dêc1araÇão
de inidonêidade parâ licitar ôu contaatâr corB a AdninistraÇão Pública enquanto pêrduralem os
motivos deterninantes da puniÇão ou até que sêja promovidâ sua rêâbllitaÇão perante a própria
autoridade quê aplicou a pênalidadê; f simultâneêmêntê, quâ1quer das penalldades cabíveis
fundamentadas na I,ei 8.666193.

C1i(USUIÀ DÉEDO, SE@IDÀ . DO !ORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes e1êqem o foro da Comârcâ de
Mamânguape, Estado da Parâiba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pel-as partes e por duas testemurüas.

os descritos na Cláusula cor.re

TESTEMUNHAS

Mananguape - PB.

PELO CONTRÀTÀNTE

de

EIARSON FERREIRA VIÀNA DA SI].VA
Presidente da Cârnara
039-842.414-45

?ELO CONTRÀTADO

dê 2013.

t?
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Origen: CoNVITE N." 00008/2013
coMr ssÃo PERI'G.NENTE DE rÍcrrAÇÃo

ÀêsuatorÀguisiÇão dê êguiparnentos de informática e ar
condicionado diversos, destinados as atividades da
Câmara Municipal de Mamanguape

Àtlexo: Tnstrumento Convocatório corrêspondêntê ê seus elementos,
inclusive a rLinuta do respêctivo contrato.

PÀRECER

Ãnalrsada a mãtéria, nos termos da Lêi Fêderal n" 8.666/93 ê suas alteraÇõês, e considerando o
têor dos documêntos e informações aprêsêntados, êsta Àssêssoria Juridica considera regular o
respêctivo instrunênto convocetório e sêus elementos constitutivos referente âo procêsso em
te1a, os quais estão em consonância com a legislação pertinente -

Mamanguape PB, 25 de Novenibro de 2013.

ESTÀ.DO DÀ PÀXÀIBÀ
cÁuARÀ Mt NrcrpÀL DE !úql.aNcuÃpE

ÀssEssoRrÀ .ruaiorca

oümn r&rc
ÀIBERDÀ}I 

'IORGE 
DÀ SII,IIA CP15À

Assessor Juridico
oÀB PB 17 6?
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ESTÀ.DO DÀ PÀ.RÀIBÀ

CÂ}ÔXÀ MI,NICIPÀI DE I'íAiaNGUÀPE
COMISSÀO PER}ANENTE DE LICITÀÇÀO

coNrIrTE Ir. 00008/2013

DECÍÀRÀÇÃO - PUBIICIDÀDE

Declaro para os devidos fins de direito, quê Lüna cópia do instrumento convocatório e seus
elêmêntos constitutivos, correspondente ao processo licitató.rao Convatê no 00008/2013, foi
devidamentê afixada no Ouadro dê Dj.vu-Lgação deste Órgâo, nesta datà, em obsêrvânciâ ào
daõposto 

^o Art- 22, §3", da ],ei federal n" 8.666/93 e suas aftêraÇôes posteriores.

Mamanguape - pB, 25 de NovêÍLb.ro de 2013.

DECLÀRÀçÃO

s:!,ru
RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Corli ssào
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ESTÀDO DÀ PÀXÀTBÀ
cÂr,íÀRA MuNrcrpÀr. DE l.alaNcuapE

coEssÀo PERIÃNElrrE DE r,rcrTÀçÀo

coNrr:IrE N' 00008,/2013

DE cr.AnÀÇ,Ào - PUELTCTDÀDE

Decla.ro paia os devidos fins de direito, que uma cópia do instrr.rmento convocalório e seus
elêmêntos constltutivos, correspondênte ao procêsso lrcitatório Convite n" 00008/2013, for
devidâmênte afi)<ada no olr.adro dê Dilru1gãção deste órgão, nesta data, em ôtrservârrcia eo
dlsposto no Àrt. 22, §3", da Lei federal n" 8.666/93 e suas afteraÇões posteriorês.

Mamang.uâpe PB, 25 dê Novâibro de 2013.

Q\ô*rtn^. Q-s,r*,r*. \s Sn\n
CLEONTSON CASSTANO DA S TLV}
Dir:etor
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÁuA3,a tíuNrcrPÀr DE lelaNGUÀpE

COMTSSÀO PERI'{ANEMIE DE LICITÀÇÀO

coNvrTE No 00008/2013

COMPROVÀNTE DE ENTREGA

INTERESSÀDO: Conquista Comércio ê Equipamentos Ltda

CNP,r: 10. 609. 902 /OO0l-83

ENDEREçO: Àv. Slnêsio Guimaráes, 465

BAIRRO: Torxe

CfDÀDE; João Pêssoa

ESTÂ-DO: PB

D

OI
TODOS

DAS

RECEBIDO

ASSI

I}A OI'AIIT'TCÀ'O DECIÀIA HA.I/ER RECEBIDO O RESPECTTVO INSTRUMENTO CONVOCÀTÓRIO E
OS NECESSÁRIOS A PÀRTICIPÀÇÃO NBSTÀ IICTTAÇÃO, BEM COI{O TO},TADO CON1IECIMENIO

EXIGÊNCIÀS DA MESMÀ.

5/tt/201,3
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂlrAxÀ r.ÍuNrcrpÀr DE r{À}iANGUÀpE

cotG ssÀo pERIÀNElrrE DE rJrcrrÀçÀo

coNÍrIrE No 00008/2 013

COMPRO\ãNTE DE BNTREGA

INrERESSÀDO: Nadja pêreira Sãntos falconê

1NPJ : 10. 226. 284 / OOO1,-92

ENDEREÇO: Av. l,laxiÍÍLiano de Figueiredo, 308

BÀÍRRO: Centro

CfDADE: Joâo Pêssoâ

ESIADo: PB

DECI,ÀP.ÀCAO:

O INTERESSÀ,O ÀCI}44 QIIÀ.LTFICÀ.DO DECI,ARÀ }IÀVBR RECEBIDo o RESPECTIVo INSTRIJ}'ÍENTo CoNt/oCATóRIo E
ToDos os ErEMEl.l:tos t{scrssÁRros A pARTÍcrpÀÇÃo NEsrÀ rrcrrAÇÃo, BEu co}.,to rot,,q,Do coN}tEcrMENro
DAs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DA L.tEsl.tA.

RECEBIDo E]4: 25 / 1"1/2013
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ESTÀDO DÀ PÀRATBÀ
cÂr'aRA MrNrcrpÀL DE l[llaNGUÀpE

coEssÀo PER}íÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

coNvrrE No 00008/2 013

COMPROIANTE DE ENTREGA

INTERESSADO: Papelaria ê Magazinê Silva Ltda

CNPJ: 13. 639. 39'7 / OOOI,-08

ENDEREÇO: Rua Waldemar Galdino Naziazeno, 446

BAIRRO: \roào Paulo fI

CIDÀDE: Joãô Pês.sôâ

ESTÀDÔ: PR

DEclÀrÀÇÀo:

O TMIERESSÀDO ÀCI}A QUAI,TT'ICÀDO DECI,ÀRÀ IiÀVER RECEBIDO O RESPECTTVO INSTRU}.íENAO CONI/OCATÓRIO E
ToDos os ELaMENros NEcBssáRros A pARTrcrpÀÇÃo NEsrÀ rrcrrÀÇÀo, BE!.t coMo rol,ÍADo CoNHEC ,ÍENIo
DÀs coNDrÇÕEs E ExrGÊNCrAs DÀ MES}.ÍA.

RECEBIDO EM:. 25 / Ll/2073
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15110113 Cornpro\6nte de lnscrição ê de Situação Cadastrâl - lnpressão

§rwra feder$

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

o
FL: b ô
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D. CPL. o

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍcação da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer di\ergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúM--1DE tNscRtçÁo

10 .9020001-83
MA.rfrz

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO DATA DEAAERÍURA

30/0í/2009CADASTRAL

NOMEEMPRE§ARIAL

CONQuSTA COMERCIO DE EQUIPAMENÍOS LTDÂ . ME

TÍTULo Do ESTABELECTMENTo (NoME DE FANTAS|A)

coNQutsTA

cóDtco E DEScRTÇÃo DAATT!1DADE EcoNôMtcA pRtNctpAL

47.61-0-03 - Comércio varerista de artigos de papêlaria

cóDtco E DESCRTÇÃo DAs AT|VIDAD Es EcoNôMtcês sECUNDÁRp6

47.63-6-02 . Comércio varejista de artigos,ápo,;ivos
47,63-6-01 . Comércio varejista de brinqüêdos e'artigos recrealivos
47.51-2-01. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.42-3-OO - ComéÍcio varejista de m aterial elétrico
47.53-9-00. Comércio varejista especializâdo de ê lêtrodom ésticos e equipamêntos de áudio e vídeo
47.89-0-07 - Comércio varêjista de equipamentos para escritório
47.,14-0-03 - Comércio varêjista de materiais hidráulicos
47.U.7-02 - ComéÍcio vâÍejista de artigos dC cotchoaria
47.55-5-0í - Comércio vareiista de tecidos
47 ç-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.--,;-O1- Comércio vareiista de calçados
47.55-5.02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47,56-3-00 - Comércio vareiista especializado de inslrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio vareiista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

côDtco E DESCRTÇÃo DA NATURFzA JURIDicA

206.2 - SOCIEDADE ENll PRESARA LIMITADA

LOGRADOURO

R SIN6IO GI,lMARAE
r NÚMERo

465
COMPLEMENTO

CEP

58.040-400

struAÇÀo cÁDASTRAL

ATIVA

BAIRROlDISTR]TO

TORRE

ívtoTlvo DE struaÇÃo caDAsÍRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\,lr!\^]v'.receita.íazeMa.govbr/prepararlrrpressac/lrÍprinEPag ina.asp

MUNtcÍP o
JOAO PESSOA

DATA 9A stTUAÇÂo CADASÍRAL

30/0í /2009

DATA DA SITUAÇAO ÊSPECIAL

§

0

PB

{
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

. CPL. o

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tnbutos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situaçâo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, nâo abrangendo as
contribuições previdenciárras e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especíÍlca.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.Íazenda.gov. br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov. bÊ.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 02105/2007
Emitida às 16:23:45 do dia 0311212013 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 0110612014.
Código de controle da certidáo: 83F3.í 30D.7DC8.2E55

Certidáo emitida gratuitamente

AtenÇáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

J
.)

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConiuntalnter/Emite... 0311212013

Nome: CONQUISTA COÍllERClO DE EQUIPAMENTOS LTDA - tlilE
CNPJ: 10.609.902,000'l.83

#F'



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

CODIGO: 7550.40BD.OAGD.E6F2

Nome Empresarial:
CONQUISTA COMERCIO OE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço:
SINESIO GUIMARAES

Bairro: l\ilunicipio:
TORRE JOAO PESSOA

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:
r6.15e.865-0 ATIVO

CERTIDAO

Número
465

CNPJ/CPF:
10.ô09.902/0001.83

Emitida no dia 3011012013 às 14:34:03

Complemento

CEP:
58040-f00

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

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a F azenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo reíerido contribuinte.

Certidão de Débito emitida via 'lnternet'.

Á

lÍrt
c

C

CPL.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.
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trrXIÉ
GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS
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t""yFIcHA DE tNSCRtÇÃO OO CONTRTBUTNTE

NúÀ,{ERo DE tNscRlÇÁo

16.r59.865-0
FIRMA OU RÀZÁO SOCIAL

CONQUISTA CO[,4ERCIO DE EQUIPAI\,4ENTOS LTDA

CONOUISTA

10.609.S02l0001-83
NSC JL]NTÁ CO[IERCIAL

2520049352-4

AV SINESIO GUli\TARAES
NÚMERo

465

rORRE

58040400

4761-0/03 COIVERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4761-Ot03

DENOMINAçÀO

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA
OENOIíINÀÇÃO

coÀrERcto
co[.4ERCrO

coÀ/ERclo
CO[,lERCIO

COMERCIO

col\,4ERClo
cotíERcro
COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EOUIPAt\.4ENTOS E SUPRI[.4ENTOS DE INFORi\,4ATlCA

DE ARTIGOS ESPORTIVOS

DE BRINOUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

DE MATERIAL ELETRICO

ESPECIALIZADO DE ELETRODOI'ESTICOS E EQUIPAI\,IENTOS DE AUDIO E VIDEO
DE EOUIPAt\íENTOS PARA ESCRITORIO

DE MAIERIAIS HIDRAULICOS

DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
DE TECIDOS

DE ARTIGOS DE CA[,4A, MESA E BANHO

T PO DE ESTÀBELEC MENTO

I\,4ATRIZ
REGI[,IE OE RECÔLHIMENTO

SIÀ,4PLES NACIONAL

IN CIO OEAT]VIDÀDE

03t0212009

4751-2/01

4763-6102

4763-6/01

4742-3t00

4753-9i00

4789-0t07

4744-Ot03

4754-7102

4755-5i01

4755-5/03

RESPONSÁV€L LEGÀL

CRISTINA DE FATIMA DE LIMA MARQUES 205.719.U4-87
RESPONSÁVEL LEGAL

MARIVALOO LEANDRO I\,{ARQUES 237.313.384-S'1
VAL]OADE

a7105t2014

20131 107 1202216945

DATA DE EMISSÃO

O711112013 12:02121

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL ilB

FL: ff

MUNICiPIO

JOAO PESSOA

,?



PR§F§ITURA I'UNICIPAL N§ JOÂO P§SSÕA
§ECREÍARIA OÀ RECEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

C§RTI§ÀO §EGÂT}VÂ DE §É§ITO§ MUISICIPÂI§

N{i{rerE da Ceílidáô
2013 / 071688

tlõ dê Con&rtâ dâ Àut6nri.cidade

478.584.482.540

al;PJ.ilÊF . Xcm* ae Ccr'i,ruirrB 
-

rs.6ôs.9§2t0001-83 eo§Qur§ÍA cOMERCIO §É EqUtpAMEr{l0§ tToÂ
EÍdeÍeso

UA §INE§IO GUIMARÀE§
Nrlrns.o lApto,;§ata ' ollco
46§

§aç,a

Í§RRE
eÊp ieidâdê

§â!40400 JOAO PES§OA
u

4?61003 - eomércio yarêjista dê ârtigo8 dê pâpê,aria

Rsssal!âdo § diÍei{o d€ â FaIêndã Públicâ Municipâl }Ançar e Jflscrêyet Euâisquet dividâs qre vieíêm a ser âputadãS. ílcâ cêdücâdo q!te,

alê a píe§ônl,e dats, náo coo§tâí1 êfi .ome d. req1rerente asima qrâtlicâds perdências relativas às .ec.oitas muíliapa§, inctüsrve as de
natu,çr! t,butâfiâ gu nâ§, insÇritâs ou não no RcAl§Íô da sivida Âttvâ do Muniçipa,.

,N§§RrçÔ€§ yl cutÀâÀ§ Áô nEal,JÉR§§ÍE
lrEncAN t-l§ 1!463{-!

,,iroBlLrAR.Âs.

AÍlvtDA§ã(§! sÊcüNDÁRâ§
416360? - CríúÍr,o !9rêisia de a,lrgo6 êspoírve
47ô3611 ' Csn*Íriô vâíe,,§ta de bdÍlqued$ eerlis§3 rêcrsât,eas

4751210 - CtnéíCio ],§rsjkla êsÉaiali:ado ds sq&pâfieíbs e cuprimentss de intôrmática

474?30C - Ccmêrôo vâíêj§a {ê ínalêúatelsi.ô
4:t390, - Cdlltri§ !".êi,§à e3pesl;rii.ads de sle8odsúé6ttcos ê êqurpanên16s dê áúiô e lideo
a;8eú§7 " §oméício vôí§jr§iâ ds §q.jp*nênto§ ,aiê §3§Í16íio
.4744ÕCA 'Ô&r1ê,üô larejislâ dê &atêÍâis lrdíáut'co3

4i5470? Cornéísro irãrq15l3 dê artr{os de aol.rroaoã

,7i5501 - Cornércô vêrêljstã Ce têetdos

{755503 - CoÍnercà vârêiiga ab âítigêt alê ôãná_ mê6á ê bánn§

0ts§rRvAÇÔÊ3

, §íê ôeúdàô * r,alidâ por 60 {§ç§3eÍ,ta) diô§, 6on oíme o a{íEô '138. §1ú. dâ L€i Conrplementar no 53. de 23 de dezembre de 2008 lcódiso
líblr1áds Mu&icipâl).

: Â âceit§9âo de§aa cenidão sstâ côndiciôradi á iíexislén.ia de e.nenCas 0u .asurâ§, beff cqmo à leriÍicaçás ds §lJa âijlêoticidadâ oã

r_tene! nO erdAreço loâopesgoe pb.8€|! bÍ

Cêltid§o smilid{ gíâlriitarrrêntê em 1?h 112013 1 1r3g:40,
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0655-1
57

FrúTENTICíiÇâO Dt6tTfl_

Núme.o do Alvará

20091000284

Via

Nünêí§ts)
46§

Data ds inscriÉo

ALVÀRÁ DE L'CENçA PARÁ LOCALIZAçÃO E FUiICIONAMENTO

Niríheío do PÍocesso

2009/008660
Validtde

lndeterminãda
Côncedido a:
CONQUISTA COMERCIO OÊ EOUIPÁMENIOS LÍDA

CNPJICPF

10.60s.902/000 r -83
lnscriÉo Municipal

104634-9

Logradouíg
RUA SINÉSIO GUIMAFAES

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE JOAO PES
SECRETARIA DE PLANÊJAMENTO
DIRETORÍA DE CONTROLE URBANO

Erocds) Sala(s)

Complemento

BaiÍÍo
TORRÊ

CEP

58.040.400

Atividade Ec.nómica PÍincipêl

DescÍiÉo
Comércio varEisia de artigos de papelalia

Alilldadê{s) Êconômicã(s) Secundaíâ(s)

Códago

4142300

DescÍhào

Coméício varojisla de mateíial elétrico

4?44003 Comêíc,io vareiisE de materiais hidráulicos

Comércio vareiista gspecia,izaúo de equ,pâmênlos e supÍimenlo§ da ralormálrca

Comércio varejista especializado dê detíÕdoméslicos e equipâme.,to§ de áudio e video

Comércio varejista dê artigos de colc.rcanâ

Corné.cio varejislâ de tecidos

Comoício varejisl,â dê aíligos de camâ, me§â ê bânho

CoÍnàcio varejista de brinquedos e aítigg§ recreativos

4789007 Comércio vareja$a dê equipamentos pa€ escritório

4763602 ComéÍcio vareiasla de artilos esporlryos

AUTORIZAÇÃO

IMPORTANÍE:

ES1E ALVARÁ DEVE SE R COLOCAOO EM LOCAL DE DÊSTAQUE. EM CONTORMIOAOE COIú O OISPOSTO NO ARÍIGO 218 DA LEI

COMPLÊMÊNTAR NO 7, DE 1t DE AcosÍo oE 19e5 {coclGO OE POSTURAS),
pêrmane§êrá ênqúanlo o licenciado satisftze r as exigências legais.

a?

Q

4751200

4753900

4754702

4755501

4755503

47ô3ôô1

04$2nc0ô 12:46.17

saaíaune diResponsável

A aulôúzaÉo apenas
A autedicidade d6ste alvaíá pode §er ve.ilioâd a alr.vés do sítio ioaop€ssoa.pb.gov'br

N

ry;

,YL'

Cod

I

lcódrgo 
I

I rzeroor 
I

I

I

I



REPUBLICA FEDÊRATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax. (83\ 3244-54U

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

CERTIDÂO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de lvliranda Cavalcanti, OÍiciai do Píimeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e PÍivativo de Casamentos, lnteÍdições e Tuteles com atribuiçáo de autenticar e
rêconheceÍ firmâs da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado dâ Paraíba, em virtude etc...

Certiflca com base na Lei 8935i94 - aft.7' - inc. V, que o(s) documento(s) êm anexo é
reprodução fiel do original que me Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autênticidade através
do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O rêferido é verdade, dou fé.

00005b 1 d 734fd 94f057f2d 6gfe6bc05 b3384f0401 63d 7 76Íbc7 bd 9 184c9285a97 22Í37 1b2ce886499a3a24827
ba2Ç1e4062ddb6c727 310e76b6200b7c71f63b54cff517e4365333a 1553cc36d4452d08

A chave digital acima, gaÍânte que este documento Íoi gêrado para CONQUISTA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de âcordo
com a Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10". § 1". da MP 2200i01.

Esta certidão tem a sua validade até: 02/01/20í4 às 03:53:39 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 123047

Código de Controle da Autenticação:

107717í2í21559010655-1

A autenticidade desta certidão poderá seÍ confiÍmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Este documênto foi emitido em 19/03/2013 às í3:45:09 (hora dê BÍasilia).
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MINISTÉRlo DA FAZENDA
SecretaÍia da Recêita Federal do Brasil r)

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBrros RELAT|vos AS coNTRtBUtÇoES pREVTDENCTÁRrAS E

Às DE TERcEtRos

N 000462013-13001902
ttome: CONQUISTA COMERCIO DE EO UIPAI\4 ENTOS LTDA - ME
CNPJ:'10.609.902/0001-83

Ressâlvado o diíeito de a Fazenda I'lacional cobrar e inscrever quaisqueÍ
díüdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é ceíificado que não constam pendênciâs êm seu
nome relativas a contribuiçÕes administÍadas pela Secretaria da Receita
FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Ativa da União (DAU).

Esta certidáo, emitida em norE da matriz e válida pâra todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiçoes previdenciárias e às
contribuições deüdas, por lei, a teÍceiros, inclusive às inscriias ern DAU,
não abrangendo os demais tribúos administrados pela RFB e as demais
inscriçôes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFr\üRFB.

Esta certidáo é valida para as finalidades previstâs no art.47 da Lei n"
8,212 de 24 de jultn de 199'1, exceto para:

- averbação de obra de constÍução ciül no Registro de lmóveist
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou tÍansÍormação de entidade ou de
sociedade sociedâde êmpÍesária simples;
- baixa de firma indiúdual ou de empresário, conforme deÍinido pelo art.931
da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ciü|, extirção de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitâçáo desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificaçáo de sua aúenticidade na lnternet, no endereço
<http://www.receita.fazendâ.govbr>.

Emitida em 1510712013
Válida até 1510112014.

Certidão emitida gratuitamente

. CPL.o

d

ldel l9/07/2013 09: l0

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFI.IiRFB n" 01, de 20
de janeiro de 2010.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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?ODEF, JUD] CIÀR]O
JLTST]ÊA DC T1iÀ31.!LHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: CONQUISTA COMERCIO DE EQUI PAIVIENTOS LTDA - ME (MATRIZ E
F ILlAI S )

cNP,f : 10. 609.902/ OO07-83
Certidão n': 38103329/2013
Expedição: 05/!7/2013, às 17:17:30
Validade: 03/05/20].4 - 1BO (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão -

Certifica-se que CONQUISTÀ COMERCIO DE EQUIPÀüENTOS r,TDÀ - ME (MÀTRIZ E
PILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n. 10.609.902lOOOj.-83, NÃO CoNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela l-ei n. 1,2.440, de 7 de julho de 2OlL, e
na Resolução Admínistrativa n. l47O/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosLo de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de respons abi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No casô de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais-
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à werificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
rnternet (http: //www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

TNFORMAçÃO IMPORTÀ!ÍIE
Do Banco Nacional dê Devedores Trabalhistas constam os dados
necessáríos à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
ínadimplentes perante a .lustiÇa do Trabalho quantô às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenat.órià transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prewidenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenlos determinâdos em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púb1ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão préwia.
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DECI,ÀRÀÇÔES

PROPONENTE: Con$aista CorÉrcio ê EqlaipaêDtos I,tda
CNPJ 10. 609. 90210001-83

1.0 DECIARÀÇÃO dê clmprimento
v, da Lêi 8 - 666/93.

Àrt. 27l Tnci so

na

aceitar todas as cláusulas dô
nê1e estipulâdas.

do disposto no Àrt. 7o, Inciso XXXIfI, da CI'

O proponênte acima qualificado, sob penas da Le
XXXIII da ConstituiÇão Federal, tei 9-854, dê
sêu quadro dê pessoal, fuicionários menorês de

a ê eItr acatâtnento ao disposto no À-rt, 7o inciso
27 de outubro dê 1999, decfara nâo possui! em

insaluble ou
a pêrtix de

dezoito anos êm trabalho noturno,
perigoso e nem menores dê dezessêis anos, em qualquer taabalho,- podendo existir
quatorze anos na condiÇão dê ap.endiz. na forna da lêqislaÇão vigentê -

2.0 - DECLÀRj\çÃO dê
licitaÇão.

supervêniência de fato impêditivo no que diz rêspeito â participação

O prop cina gualificado declara ter conhêcimento e
ns rumento convocatório e submêtêr-se as condiÇôes

1A .609 .902 / 0 01-83

'lI

,1 \ê/!

/
FT 39

REF. : CoNVITE N" 00008,/2013
CÂIGRA MUNICIPÂT DE MAMANGUÀPE

rêspectivo

&.-l

conformê êxigência contida na Lei a.666/93, A-rt. 32, s2", o proponênte acima qualaficado,
declara náo havê!, até a prêsentê data, fato irq)editivo no que diz rêspeito àhâbili tação,/pá-rtic.iPeção na prêsêntê licitâçâo, rrão sê êncontrândo em conco.rdeta ou estado
falimentar, estando ciênte da obrigratoriêdade de inforloar ocorrências posteriores, Ressafta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaraÇâo de idoneidadê no ânbito da a&rinistraÇâo
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Fêderal, arcando clvil e crininalmente pàla
presente afi rmaÇào.

\3.0 - bEcrÀxAÇlo de submêter-sê a todas as cláusulas e condições do corrêspondêntê instrLmento
convoca!ôr1o. I

.""-,.J&'. "-,,:-.""":."."
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2íll3t';3 Corpíai\drle de lrscriçãê ê de stuâÇãô Cadaslrâ! - lÍnp.essão

â*ecita §*der*l

eomprovante de lnscriçâo e de situaçâo Cadastrat

CÕntritlu;ntê,

ConÍrâ ô§ dâdÕ§ de Ndenti{tâçãô da Pessoa Jurídicê e, se hou\€r quâlquer dhergência, prolidencie junto á
RFB a sua dtualrzâÇáo Ládastral.

R§PUBLICA FENERÂTII/A DO BRASIL

EAüA§TRÔ NACICINAL DA PE§§OA JURiDICÂ

COMPROVANTE §E II',|SCRIçÀO E DE §IT1.'AçÃO
CADASTRAT

:!airi fjrPi{f§;Rt4.
l1rÂ§JÂ P§§RÂ $Âtitl]s FALCOTç , ti E

,lÍi.ll-? : rO r:§ fi{r: a.lirM E{ fi iNSU E 9! ijÁN I AslÁi
AEIM§VES

jacrcar[ úÊlictiriAt tA 
^{&1D,§a:aosôtdcÁ 

pRt ctp t
47,§4"7-ê'! - Côrl1érôiô varêiistê dê móyeis

;o3rêar i niÍrrljç.rli a;.rJ rir lr.r»lte s ãcôr!ôv,!ls sÊfilNDÁilÂs
47,§?.1-§0 - tÕr'!é.eio varejigta aspeeializâdô dê equlprmêntôs dê têlêfoôiâ e comuniôâção
47.5§-8'9!, ' côfiercio Yêrêiistra dê oulros arlisos dê uso pêsso"l ê óomástice nâo ê s pê ciícàdos sntêriormênte
4?.61-O-83 . Co*rórciô varêiista dà aítigôs de pãpêla.iâ
4?.82-2-ü2 " lo,}]ércio yâr§,istá dê artigôs de úágsm
ó7.63-&M ' Conlérêio vôrêiistâ ds ârlígôs dê caçã, pêsca e câÍnpirg
{?.4â-3-ê0 - Cômé.cio yâreiistâ dê mãlôriâl slétriro
4?'§3-E-80 ' co,*{irôiô vârçjista rspeciâlirâdo dê êlerrodo''ástisos . sEuipãmênr§$ de áudio e vídeo
4?,51-3-t1 - {:$m;íciô yareiista ê6peciâlizõdo de êqsiprmentss ê snprirranlos dê l.lrsrmát,câ
47.8§"r-C? - üô,.:rórcio yãr&jlsts de equiparôênlos pârâ êscritório
33-2§-5-cl " §sryi$s§ de morilâgsm de móvêlô de qualquêr matêÍial
a§11(i.. ! t: a sa) i:1tcAi tA .! Àiuii Ê;Á iLtRi§,aa
213-§ . Eirpn§§Âsu§ {t §v§xJÂL}

\ai!,1íÊ.) :i ia,Js,:,i1ariai

10,22{.r.28{100§1-*?

MÀÍRIZ

58.01:,.t71)

:il i L, Aç .ri ,:lÂj,..ri - ,..r.:

À1tvÂ

!'li,L!EÊg

3§8

JOÁO PÊS§OA

côt Pl;MÊNiôr

,AÍA AÉ ÀBFRÍI]§A
3§107/?008

DÂrÂ !Àsll!ÀÇÃc c^tÀsÍRÀ
30107/2003

Àv M À.{r*1 tÂl{ú x}Ê Ft{:{.,üa&§

i§.nRô

!!O r:!í' , § Sf:Lrli.r Á.: ) i).iürtjIXAL

aÁi4 fÀ §iilrçtr) r§:lialn

Âpro\êdc pêlâ lssiri.,çâo ,',lorínati!â RFB n§ 1.193, de 1g de agoslô dê 2011

Enlilidc no dia âSlú81?013 âs §9:55:4§ (data ê hôrâ dê Brásiliâ).

§-6
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&{r§,t§l€§to oA FÀZEN§Â
,)rôcuradôriâ-§êra I da Fazêndâ sacional
§sôrêtaria da Rêccita Federal dô Brasl

CE§TIOÃÕ §ONJU§TA NEGÀTIVÂ
DT }E§;TÜS RÊLAI]VC§ AüS TRIBUTO§ FEO§ÊAI§ E À §íVIDA ATMA DÂ UNIÂO

ljr:;ne; §,{,1}JÂ P§.§§lRÂ §ÁIITO§ FALCONE - !E
CítF"l: "! l).Í?S. ?&âlô§01 §2

:less..rl\ãdc c direjlÕ de e razendâ Nacional cobrar e inscrerer quaisquer di\,idâs dê rasponsabilidade do
s.r:eii3 i-.à§:i:.* .?ci.r*â ,Cênlifcâdo que lierem a sê. ,pLlaadâ§, é Õer11fiôâdô q{]ê nãô cônstam
penié*iiã§ efi §Êir noÍ1"1ê. íelativas â tribuios âdmini$tradôs psla §ecíelariâ da Receilã Federal do
Bía§ii (RfB) e a irseíiçôês êm üiüda Àtira da Uniâo jrnlÕ à Procurâ.loria-Gerai da Fazenda Naciona!
iPGtr:r)

[§ia :ed'Cáí]. em:tldâ ern nome da matriz e válida para todas as suas filiais, r-eíere-se exclüsiyamênte à
:i1ra:à3 (ô :u;eito passilo no âmbitÕ da RFB e dâ PGFN, nãc) ábrBnsendô as contributçÕes
pr3lj.en.iáriâ§ * as contribuiçôes deüdas, pôr lei, à lêrieiros, inclusi\ê âs inscritâs em Díüda Atiw da
h$titrlc ..,,â.iÕrêl dc Seguro §ôcial {lN§S), objeto de ôôrtidãô êspecíÍca.

À âcâliaiác i*s1a cerlidão está cc,ndiciônada à wrificação dê sua aL{ânticidade na lnternet, no;
ÊnCe!rçor <hilp;l/Y,lfulr. rôceiia.íazênaiâ.gov.br> ou <ht{p:liwww'psÍr.fazêndâ.9ôv.br>.

Irrliriir erniliCa com basa na Portaíia ôonjunta PGFNIRFB ns 3, de 02/0512007.
§mi1rCã ás 15:-,tg:41 dô diâ 0311212013 <horâ Ê data de §msiliâ>.
Válidâ âte ]1rü5/2C14.
Có;1iq:* rle mrlrole dâ cedidãc: 402S,§758.26ÂC.63Ê8

CÉriiaà.r 3la!iid, creluilamÊnte.

Àter],.r*i]: qualqler .asura Õu êmerrda jn1€lidará estê dÕcumênto
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â;oi G_OVERNO DO E§TADO DA pRRaÍnA
.-q>*-{ SECRETAR|A Ds §STADü DÂ REC§iTA _ SER

§§RTtnÃo

CCil!§O: 3i8D.630D.S§92.:s1A
Emitida no dia t8l1 112C13 às 1 1 :16:4&

Complêmeniô

CEP:
5ô013-470

Númerô:
0308

CNPJ,ICPF:

10.?2§.284/!0Ê1.!2

cerrific.' cbservadas as dispo§iÇôe§ da legisrâçãô vigente e de acordo com osâssentsn,, nros sxistênrês neste órgâo. quu-o .ãntnoJi'niã .i,,p* i*intinca*à estíeã Jruaçac§§GuÍ-,ôiR psrantê a FazencrJ pübtica e srrJ*i,-co* .êtãçãs a débitos íiscaísãdmini§irativâs ê inscritos em Dív!da etl""l- ' uv'r' I'Io9d(,, á seorros ?l

Â presents Cedidâo náo compreende dêbitos cuja exigibilidade esieja suspensa, nernexctui s cireito de a Fãzsníâ púbriia gstaoral, iq",iãqr*, lêrnpo, cobrãr var,rss â erâ,oÍvenl,lra devrdos pelo reÍerido contr;Duinte

ãsla ceÍlirião é ur,'Íu^,1,::,!^9.{^r-":::_lrql dias a partir da dãta de sua emissâo,ceve:rdc ser rcnfirmada a suâ aut€nricrdade ar,"avss üo serviÇo va dâr Çeúidãa de üébito naOa! j,:ij,YrÁrw.rÉCe'lA.pb.gov br.

i§§rliJJi^ 
ri.§ r*R'tos Do ÀR,Go 81§ §o Rictlt§, Ap*ovÁpo pÊLô ôEeRÊr' N6 18§30 DE

nr 42

o

(
o

NA

o
a
o

. CPL'

Cêrlidáo dô nêbitô síi.litida yia,lntrãnê1,.

c
t(

\

Ncn1e fn:f,rgsêriâl:
NÀOJÁ FERâ'§A §ANÍOS FALCÔ§E
Endereç:c:
Í!4ÀXIMIA§o FIGUEiRÉDo
Ba r'ç Muric,oio
CENTEO JOAO PESSOA
lnscf. Fsliro iti: situãção Câdâsiral:r6.1§7.4eÍ-1 ÂTilo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RÊCEITA

PROCURADORIA GERAL OO MUNICíPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número dâ Cedidão

20131072422

No de

5'í 7.672.588.433

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C,N,P.J./C.P,F,

102262A4000192

Nome do Contribuinte

NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE

Endereço

AV MAXIMIANO FIGUEIREOO

N úmero

00308

Apto/Sal Bloco Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

58013470

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

Ressalvado o direilo de a Fazenda Pública N,lunicipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierêm a sêr apuradas, flca certificado que, âté a
presenle data, não constam êm nome do requerente acima quêllficâdo pendênclas relativas às receitâs municipais, inclusivê as de nalureza
lribuiária cJ ráo lnscrilas ou não no istro da Dívidê Alivê do lVunici

INSCRIçÕES VINCULADAS AO REQUERÊNÍE

i\/IERCANTISi 103092-2

oBSERVACOES

Ésta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o aÍtígo 138, §1o, dâ Lei Complementar n'53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Íributário
L4unicipal).
A acêitação desta cert dãc êslá condicionadâ à inexistêncra de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua âutenticidade na lnternel, no
endereço httpr//wv,w.ioaopessoa-pb-gov.br.
Cenidão emitida gratuitamênte em 18/11l20'13 10:57:06

111

ffi

ffi ll""" (,[r*,*e

ll 
n"'"' Kf..r.-.

,toBtLtÁRtAS:

+
c



(. r.rriidar )'icgrlir :t Jr: llrlitr-r

f rn,tidâ ân 13/0612013
Vá!!dâ 3tê 10/1212§i 3.

CêÉidàÕ êmilida grãlJilalnente

halp:,','ltrr1! l) l0.dstapre v.gov br'.rCiWS,,B lN,rcr s

SI&Ii§T§RIO §A TÂZ§NDÀ
§€erôtãriâ da Rê6sita Fsdêra, dô Erasil

C§RTIDÀO NEGÀTMA
DI DÉBiT0§ REtATtVA§ ÀS CO$trRtEUtÇÕES PREVIDENaIÂRtAS

E ÀS DE TERCEIROS

§ r003a2ü13,'i30ü1284
Ncarer NIAOJÂ PEREIRÀ §ANTOS FALCON§ - ME
Cl'iPJ: 1i].22§,234/SüC l -92

Êessâlvâds c dirâitÕ de â Fazenda l.lâcionai ôobrar ê inscrevea
quâisqirê: diviCãs Ce respon$biiidade do suleito pa$sivo aciÍna
ldàntlÍiüadc qi,]ê vierer,.t ã ser âpurãdas é cêrtificado quê nãÕ constãm
pe!-rdêncles enl seu rômâ rêlativâs a contribuiçôês âdmiílistrâdas pêla
9:eíêlãÍià da Rêcêitâ Fêderal do Bíâ9il (RFB) e â insÕriçóes em Divjda
Alivâ üe Li:1â0 a§ALIJ

ãstã cêúidâÊ, âmitids em some da mãtriz ê válida para todãs âs suês
íilai§, rêferô-se exclusivêmenlê às ccrúribuigÕes prâvidênciâíiâs ê às
{:ôntiibüaçÕês dêüdâs. pÕr !ei, a târceiÍos, inclxsive às inscritâs em
DÀU. ràú abrângêndc os dernais tribulos adminislradôs pelà RÊB â â§
dêma,s lnsc.;côÊs em DAU, adm,nistradas pela Prosuràdoria-Gêral dê
F,:zBndã §âü!únai iPGFN). ÕbjêtÕ de Ceítidâo Cônjunta pGÊt{RFB.

fsi* csrÍÍdá} ê validâ 0ar3 âs finâlidãdês previsies no art. 47 da Lei no
ê 242 c. ?.4 jÊ ,.JÍho de 1991. excelo paÍa:

- averbaçâÕ d§ obrâ de constÍuçãô civjl nô Registro de in*vêis,
- rsdi&áa ds râpitêi soôiãl. trânsíêrênciã dê côntrôle dê côtâs de
soÕreclãda linitâdâ ê c;sãO pãrctal ôu transÍôrmêçâô de enlidade ôu de
sôclâdaCi, sô(:iedade emprêsária siÍnpl*s;
- baixa de firmâ indi,,riduâl ou dê êmpíesáÍio, cônfôrrne dêfinido pelo
4r"1.931 ea LÊi no i0.406, de 10 dÊ Janêiro de 2ü02 - Códiso Civil,
âàtinçàn dÉ *riidadç ou s§.iedâde smpresária ou simples.

Â âxeilâçâô JÊsta câ{idãô êstá eotdicionadâ à finalirlade pâra a ql.êl
fôi efiitidâ e á'/ârifacãçáô de sLâ aiiênticidãde nâ lntêrnet. Õ ênderêçô
<:lliprli$iww.receita fazêtdê sov,br>.

C6{!dàü §miti§a .úm bâsê nã Pô aÍia Coniunlã PGFhyRfB no 01, de
2, Cê Jãr*iío dÊ 20'10.
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBAI'HISTÀS

EALCONE ME (MATRIZ E EI LIAI S )

Certifrca-se que NÀDJÀ PEREIRÀ SÀNToS FÀLCONE - t'E (MÀTRIZ E FILIÀIS) '

rnscritc (a) no cNPJ ;;; ni 
'o ':z"' '"4/ooor-92' lrÃo coNslÀ do Banco

:::::::: :;rH:":"';""J"'..""'.'""'.".'.' ;l:-1.:' consoridaçáo das t'eis do

rrabalho, u"tu"t"t't"oã'n"tt-"ti "" !?:!!l'dê I de iulho de 2011' e

na ResoluÇão aa*i"iiltã;;;t "" r41o/Zoi.l do Tribunal superior do

ii':1i::; i'. i;i'. ""'""J"';"'ã. 
Íiil;" ".u: 

o" re spo n s ab i L i dade do s

Tr ibr-rnais ao trarairiJ"l- ""t'o 
ar--ualizados até 2 (dÔis) dias

t;::":;'": 
"3""1f 

i,lioi":: :T'"'1',:::^?""'" a empresa em relação

a todos os seus ""t;;t;;;;;entos' 
asências ou frliais'

.L aceitaÇão Ot=tt ãt"tt'ãao condiciona-se à verificaÇão cle sua

autenticidade no n"=t;-;" 
-tribunal- superior do TrabalhÔ na

;;;;;;.; (h*'tp: / /www'tst'ius'br)'
Cerlidão emitida gratuitamente '

NOME: NÀDJA PEREIRA SANTOS

CNPJ: 10 .226 '284 / 00OL-92

Certidão n'' 33714378/20L3
Expedi ção : 0I / 0 8 / 2 013 ' às

rraiidade : 03/02/20L4 - tga

de sua exPedição '

rNroruaaçÃo TMPoRTÀNTE

10:13:58
(centô e

Ihimentos determinado

oitenta) dias, contados da data

hlstas cÔnstam os clados

Dc Banco Nacional d

necessários à ident
inadimPientes Perant

tabelecidas em sent
accrdos judiciais t
:ecc Ihimentos Prev
er,ô I umento S Ou a reco
-,^ ^..-^rr r-À o cle acord
Trabal ho Õu Comi s são

e Devedores Tr abal
i f i cação das Pessoa
e a JustiÇa do Trabal
ença condenatória tra
rabalhistas, inclus
idenciários, a hon

s naturais e juridicas
ho quanto às obri
nsitada em julgado olt em

ive no concernente aÔs

orários, a custasf a

i ou de cor rente s
ério Público do

gaçÕes

s em lei
o Mrnistos firmados Perante

de Conciliação Prévia '
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DECI.ARAÇÔES

REE. : CONVITE N" 00008/2013
CÂMABA MUNICIPÀI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: Nadja Pêreira Sa[tos Ea]-coaê
CNPJ 10.226.284/OOO1-92

0 - DECIÀRAÇÂO de cump.rimento do disposto no A-rt. 7ô, Inciso XXXIII, da CE
da Iêi 8 - 666/93.

1- A.rt. 27, Tncl so

7" incisoO proponente acima qualificado, sob penas da Lê
XXXIII da ConstituiÇão Eederal, lei 9-854, de
sêu quadro de pessoal, funcionários menores de

i e e$ acatamento ao disposto no Àr:t.
27 de outubrô de 1999, declara não

insalubre
a partir

eln

de

possulr
dezolto anos em trabalho noturno,

perigtoso e nêm mênores de dezesseis anos, em qualquer trâbalho; podendo êxistir
quatorzê anos na condiÇão de aprendiz, na forma da leqislaÇão viqente.

2.0 - DECIÀRAÇÃo de
licitaçào.

supêrwêniência de fato impêditivo no quê diz lespeito a participaÇão na

Conforme exigÍência contida na Lei 8.666/93, À-rt - 32, 52", o proponente acima qualificado,
declara não havêr, atê a p-rêsêntê dâta, fato iq)editivo no quê d.íz respêitô à
hebili tâÇão/pâtticipaÇão nâ prêsente licitaÇão, não sê encontrándô em concordâtê c,u estado
falimêntar, estando ciêntê da obrigiatoriêdadê dê informar ocor!ências postêriores, Rêssalta,
ainda, não êstâl sofrendo pênalidade de declaração dê idoneidade no ânbito da administração
Eêdera1, Estadual, Municipal ou do Dlstrito federal, arcando civit e criminalÃente pela
prêsêntê afirmâção.

3.0 - DECrÀXAÇÃO de
convocatóaio.

submetêr-se a todas as cláusulas e condiçôês do corresponderrte instnmento

O proponênte acima qualificado declara têr conhêcimento ê aceitar todas âs cláusulas do
respectivo instrumênto convocatório e submêter-se as condiÇôês nele estipuladas.

Na Pereira Santos Ealcone
26 .284 / AOOF9210.

t?I

c
o
a
o

oPL t

á-ANe\- i"\
FL, 4É tnY

\l

João Pessoa - PB, 04 dê DêzeEücro de 2013.
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(
oCffipro\ãte de lrscriçâo e dê si Câdasfd - lrlr€ssão FL: 47

c. CPL,o

Contribuinte

Gonfim os dados de ldentifcação da Pessoa Jurídica e, se
RFB a sua atualização cadastral.

qualguer di\ieÍgência, pÍo\idencie junto à

iÕ";
'I

REPÚBLICA FEDERATIV DO BRASIL

SOAJURiDICACADASTRO NACIONAL DA P

CoMPROVANTE DE TNSCR|çÃO DE STTUAçÃO
CADASTRAL

NÚMERo oE INSCRIÇÃo

1 3.639.397/0001 -08
MATEZ

NOIüE ÉTIPRESARIII.

PAPE-ARA E MAGAZIIG SILVA LTDA . PP

TTIU Lo Do ESIÂBELECIMENTo (NoiIE DE FA}.ITAS[A)

PAPE.AruA E MAGAZIIE $LVA

cóolco E DÉscRtçÁo DÂ arMoaDE EccI{ôMlcA pRtNctpÁL

47.61-0-G! - Comércio vârêliste dê artlgos de papelaria

cÔDtco E DÉSCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÔIúICÂS SÊCUNDÁR|ÁS

/f.89{r-07 - Comércio varorlsta de equipamentos para êscritório
47,63-6-01 - Comárclo varêlista de brlnquedos ê artlgos rscre
/t7,61-{l-01 - ComéÍclo varerlsta de llwos
47.51-2.01. Comércio varejlsta êspecialhado de equipamantos e

cóDrco E DÊscRlçÀo DÂ NATUREZA JURIDIoA

206-2 . SOCIEIATE Ei PREAÍüA LIMITATIA

LOGRÁDOTJRO

R WALEIIAR GALDI]{o l,lAzlAzEtlo

CEP

58.075-000
BA'RRO/DISTR'TO

JOAO PAT,LO II JOAO

sÍruAÇÀo cADAsrRÂt
ÂTtvÂ

Morvo DE srluÂçÂo cADÀsrRAL

snuÂçÃo EsPEcrrcL

uprimantos de infoÍmática

NÚM

446
CoI']lPIEMENTO

TERREO

UF

PB

DAÍÂ DA sfTUÂç,TÚ CADASÍRAL

12J0512011

DÀTÀ DA SfiUAçÁO ÊSFECIÂL

Aprorado pela lnstrução Normati\a RFB no 1.183, de 19 de agos

Emitido no dia O4l1ll2013 às í0:3í:09 (data ê hora de Brasília).

r Voltar

de 2011.

Página: í/1

O Copyright Receita Federal do Brasil - 04/11/20'13
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MIÍ{ISTÉFIO DA FAEI{DA
Procuradorla€eral da Fazenda l{a
Secretaria da Receitâ Federal do Brad

CERTIDAO
DE DÉBTTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FE

Nome: PAPELARIA E MAGAZNE SILVA LTDA - EPP
CNPJ: í3.6i19.397/000í.08

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
sujeito passiro acima identificado que üerem a ser
pendências em seu nome, rêlati\as a tributos admi
Brasil (RFB) e a inscrições em Dh,ida Ati\â da União
(PGFN).

Esta certidão, emitida em norne da matriz e wlida para
situâção do suieito passiro no âmbito da RFB e
preüdenciárias e as contribuiÇões deüdas, por lei, a
lnstituto Nacional do Seguro Sociâl (INSS), obieto de

A aceitação desta certidão está condicionada à \erifi
endereços <http://vt/ww.receitâ.Íazenda.gov.br> ou <http:

CeÍtidão emitida com base na Portaria Conjunta PGF
Emitida às 16:25:19 do dia 2410912O13 <hora e data de
Yâlida até 2310312014.

Código de controle da certidão: E355.5AÉ1.761í.5F7'l

Certidâo emitida gratuitamente.

AtenÇâo: qualquer rasura ou emenda in\6lidaÉ este

. CPL.

48FL:

o

ÀNE fllt
q

o
o
o

í

NEGATIVA
RAIS E À DfuIDA A]IVA DA UNIÃO

quaisquer dhidas de responsabilidade do
apuradas, é certificado que não constam

pela Secretaria da Receita Federal do
à Procuradoria-Gerâl da Fazenda Nacional

as suas filiais, reíere.se exclusi\amentê à
PGFN, não abrangendo as contribuiç6es

ros, inclusiw as inscritas em Díüda Ati\E do
especÍfica.

de sua aúenticidade na lntemet, nos
.ffi.hzenda.gov.bn.

ne 3, de 020í2007.
Ília>.
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tud
GOVERNO DO ESTAD
SECRETARIA DE ESTADO D

CERTI
I
P

cóDtGo: 37so.D8ED.23í B.BB7A

Nome Empresarial:
PAPELARIA E iIAGAZI NE SILVA LTDÂ
Endereço:
VALDE AR GALOII{O NAZIAZENO
Baino: Município:
JOÂO PAULO JOAO PESSOA
lnscr. Estadual: Situação Cadasbal:
16.18/í.6556 ATUO

Certifico, obsêrvadas as disposições da
assentamentos existentes neste órgão, que o contri
REGULAR perante a Fazenda Pública Esta
administÍativos e inscritos em Dívida Ativ

A presente Certidão não compreende déb
exclui o direito de a Fazenda pública Estadual
poryentura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessen
devendo ser confirmada a sua aútenticidàde atra
página www.receita.pb. gov.br.

CarÍidãa da Dáhlrrr arnlÍld viâ'lnlêrttêt'

Á-o í'
FL: ,J õ

N E

q

/,

oPC L

o
a
o

DA PARAíBA
RECE]TA - SER

446

Emitida no dia0411112013 às 09:31:32

Complemento:

CEP:
58075-t 00

CNP
í3, .397/0001.08

legislação vigente e de acordo com os
uinte supra identificado está em situação
ual, com relação a débitos fiscais

ta)

cuja exigibilidade esteja suspênsa, nem
qualquer tempo, cobrar valoÍes a ela

dias a partir da data de sua emissão,
do serviço Validar Certidão de Debito na

(

Ão

,r

Â3í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÂO PESS
SECRETARIA DA RECEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

Númêro dâ CeÉidão

2013 I 071011

IDENÍIFIcAÇÃo REQUERENTE

A

Data:
Horai

CERTIDÃO NEGATIVA DE D BITOS MUNICIPAIS

No de Controlo dã Autonücidâde

529.427.420.614

Gomplemento

TÉRREO

UF

PB

Ressalvsdo o dir€ito de e Fazenda Públice Municipal tânçar e inscrever qua Í dlvidas que vierem a ser apuradas, Ílca cêÍtiÍicedo quê,
eté a presênte data, não constam êm nomg do reguerente acima qualilicado relativas às recêitas municipais, inclusive as de
neturezâ tributária ou nào, inscÍitas ou nâo no Registro da DÍvida Ativa do

tNscRtçóEs vlNcuLADAS REQUERENTE
MERCANTIS: 112716-1

I[/!oBILÁRAs:

ATIVIDADE(S} SÊCUN
475470í - Comércio varejista de móveis
4763602 - Comércio va.ejista de artigos espoúvo§
4789007, Comércio vaÍêji§tã cto equipaÍnêntos peía e§critório
4763601 - Coméício valejista de bÍinquedos ê aÍtigos rccrêâtivos
4761001 - Comércio varrjigtra de livros

4772500 - ComéÍcio vaaejista dê cosmêlicos, produtG de pê.fumade e dê higaêne pessoat
4755502 - Comêrcio varejista de artigos dê áímainho
4782201 - Cotnércio \aiêjistã de cetçâdos

4751201 - Coméícto varejista esp€caali2ado dê equipámenlos e suprimentos dê informáticâ

o

'1
C

,trfu â

ENA
^/

t1 I 31201
r)

C,N,P.J,/CPÊ
í 3.639.397/000í-{r8 PAPELARIA E MAGAZI}IE SILVA LT

Nomedo Contribuinrê

AV VALDEMAR NAZIAZENO
ndereço

NÚ

446
Aptc/Sala gloco

JOAO PAULO II

BâiÍo CEP

58076003 JOAO PESSOA
idade

4761003 - Comércio vârejiste de âÉlgos dê papêlaria
Atividadê Píincipat

Ésta certidâo é valida por 60 (sessentâ) dias, coniorme o arligo j gg, 
§1o, da L

TÍibutário Múnicipal).

A ec€itação destâ certidão está condicioneda à inexistência de Emendes ou re
intêInet, no endereço jgaopêssoa.pb.gov.br

Certidáo êmitida gratuitamente em O7l1,lDO13 09:4?:46

Complementar nô 53, de 23 de dezembro de 2O0B (Código

ras, bem como à veÍificeção dê sua autênticidâde na

/^«

*"#

I

I



Pedido CND

sêct t íe Íh R.celb Fêdsrtl do Btãdl

CERI|DÃO l{EGAflVA
o€ oÊBrÍos RELATTVOS ÀS COMTREUçóES PREV|DENC|ÁRrAS E

l{e 0006920131300.13s7
Nomê; PAPELAR!,{ E MAOÂZNE strVA LÍDÂ. EPP
cfPl í 3.639.397/m0.t 48

Rásá€do o diÍpito ê a Fa6ía t{acloíC cobràr ê lÍ}sôrss $ÍnBqueí diidê dê í€spoosdÍId*
a ss âF.!-áda6, é csÍtficâdo qrr. rÉ coílsr!ín srr ser ,ldns ddil6 3 cdúibdçõ€s
d0 AlaSE (RFB) ê e insE içaês €ín Dhlda Aliâ ê uniáo (DAU).

Eslá c€rtidlb, €íniti(h €,n ndiê da matdz e Éllda f'4ir todaS as sua§ íll€ls, lttuê6ô
cdrthJiçõêB deúdss, por lei. â t€íseiÍ6, inclusl,ô à lrscitãs €ín DÂU, náo árang€ndo o§
inscÍiçóB 6m DAU, admtnbrr.dâs pdâ Píocuradoíis.c6râl da Fâzsndâ Nâcional (PGFN), ousro de

Estâ cônldáo é,6tidâ pErE as ínêlldade6 pnústas no aÍt.47 dz kÀ * a,212 de 24 de julho do íssí,

C€.iidão ênitida qrâtuitâmême.

Atenção:qualquer râsure dJ êménda in\Blia,aÉ esta dooumeílto,

- a,ãhâÉo dê obÉ de construÉo ctÍt no R€gist.o de ,nóÊlB;
. rêduçáo dê c4itá soalá|, trâBft.hcle d€ coíttÍdo dê cotss de soct6d6dê tjmh€ds ê cisáo flâIciat
sociêdáds érnpíEs&iâ simd6s;
- b€ixâ dê fíma indüdlal ou de €.npí€âálq cdúoÍm€ d6fnido p€lo âÍt.gií da Ld no 10.406, dô
ônüded6 ou sociêdad€ ênpEsária ou slmdês.

À scdteÉo destâ cstldào €stá coídlctoiads à fndldád6 pala s Stât Íot eÍnítde 6 â \€rifcaçb
<htE/t^r$.w.r.ccft !.lbz6.dagov.bê.

C€Ítdáo emlüdâ coín bssê m Pstaíiâ Coôjuna pcFÚRFB n" 0í, dê 20 de jsnêiB t ê 20í0.

Emitidâ ám 19/11/2013.
váüda 4é 1A10512011.

lnlerôel

OE IERCEIROS

suiÉito pa$i\o adíra id€nttcádo qüe r_erôÍn
pdô sadEraiâ d6 R6dta F€derd

às cÍfltrihicõas DÍÉüd€iciáies e âs
Íihnos adíninistrêdos pdã RFB e ás dernais

Coítjufltâ PGFMRFB.

párà:

transftmáçáo dâ ênüdâô ou dê soêiêdâde

dê Jan iro de 2002 - Código ôü1, €xtinçáô dê

sua aúenticidedo n€ lntemêt, no endêrBço

FL: 5l

o

NA E

' cPt-

o,(
a
o

,\'
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PODER JTJD
JUSTIÇA DO

CERTID^IO NEGÀTIVÀ DE

Nome: PAPELARIÀ E MAGAZ INE SILVA L
CNPiI: L3.639.397lOOOL-Og
Certidão n": 32685757 / 2Ot3
Expedlção: t5/07/2Al-3, às 07:50:55
Validade: t0/oL/20t4 - 1BO (cento e
de sua expediÇão.

Certifica-se que pÀpELÀRIÀ E
FIr,IÀIs) , inscrito (a) no CNPJ Eob o
do Banco Nacional d.e Devedores Tr
Certidão êmitida com base no art. 6
Traba1ho, acrescentado pela L,ei n.
na Resol"ução Administrativa no 14
Trabalho, de 24 de agosto de 2011
Os dados const.antes desta Cerei
Tribunais do Trabalho e estão
anteriores à data da sua exped
No caso de pessoa jurÍdica, a Cert.
a todos os seus estabelecimentos,
A acêitaÇão desta certidão condi
autent.icidade no portal do Tri
fnternêt (http: / /www.tst. jus.br)
Certidão emit j,da gratuitamente.

rNFORlrÀçÃo rüPoRrÀlÍTE
Do Banco Nacional de Devedores
necessários à identificação das
inadimplentes perante a JustiÇa d
estabelecidas en sentença condenat
acordos judiciais t.rabalhistas,
recolhimentos previdencj.ários,
emolumentos ou a recolhimêntos dêE
de execução de acordos firmados p
TrabaLho ou Comissão de Conciliaç

Dúvidas ê sug€srõee ldt ôtsc, jus . br

L:. JA

ENA r
a

o (
.<{

F ôo
oa

oPágl

CIÁRIO

ITOS TR.,ÀBÀLEISTÀS

- EPP (MATRIZ E FITIAIS)

oitenEa) dias, contados da data

INE SXLVÀ I,TDÀ . EPP (!{,ÀTRrZ E
nâo cousteno 13 .639.3 97 /Ooo]--lí,

alhistas.
2-A da Coneolj.dação das Leis do
2.440, de Z de julho de 2011, e
O/20L1 do Tribunal Superior do

o são de responsabi I ídade
ua1 i zados
ão.

at-ê 2 (dois)

sua
na

dos
dias

dão at,esta a enpresa em relação
gências ou fiLiais.
iona-se à verificação de
nal Superior do Trabalho

rabaLhi-stas constam os dados
peÊeoas naturâis e j urÍdicas
Trabalho guanto às obrigações
ia transitada em julgado ou em

inclusive no concertlent.e aos
a honorárioe, a custas, a

ou decorrentesinados em 1ei;
rante o Ministério púb1ico do
o Prévia.
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DECI.ARÀÇOES

REE. : CoIIVITE N' 00008/2013
CÂMARA MI'NICIPÃI DE MAI\ÃNGUAPE

PROPoNENTE: Papêla].ia e lÍagazj-De sillrà Ltda
CNPJ 13- 639. 397/0001-08

0 - DECÍÃRÀÇÀO de cr.lloprj-Eento do disposto no Àrt. 7o, Inciso »«III, da CF
da ],ei 8.666193.

1 Art,27, Inci so

o proponente acima gualificado, sob penas da Lei ê eln acatamento ao disposto no Àrt. 7o inciso
xxxrII da ConstituiÇáo Federat, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, dêcla.a náo possui! em
seu quadro de pessoal, funcionários meno!ês de dêzoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perig:oso e nem menores de dezesseis anos, em quafquer trabalho; podendo êxist1! a partir de
quatorze anos na condição dê aprendiz, na formâ da lêgis1aÇão vigentê.

2.0 - DECÍÀRÀÇÃO de superveniência de fato inpeditivo no que diz rêspeito
licitação -

a pa.rticlpaÇáo na

conforme exigência contida na Leí 8-666/93, Àrt. 32, §2". o ploponentê acima qualificado,
declara não haver, até a presentê data, fato j-nPeditivo no que di.z respeito à
hãbi litaçào/participâção na prêsente licitaÇão, não sê êncontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciêntê da obrigatoliedade de inforEÂr ocorrências postêriorês. Rêssa1ta,
ainda, nâo estar sofrendo penalidade de dêclaração de idoneidade no â.Dbito da adEinistlação
federal, Estaduâl, Municipal ou do Distrito Fêdêral, arcando civil e c.im.inalmente pela
plesênte afi rmaÇão.

3.0 - DECIÂRAÇÃO de slúmete!-se a todas as cláusulas e côndiÇóes do correspondênte instnrmento
convocatório.

Jôão Pês soa PB, 04 de DezeÍüro dê 2013.

Papêf ê Mâdâzinê silvâ Ltdâ
13 . 639. 397 /0 001- 0B

j
(l

c"\
o
ãrr
o
\/t-

:L-)

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as c1áusulas do
respectivo instrumento convocatório e suboêtêr_se as condiÇôes nele êstipufadas.

qrr/

@
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A

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE . PB

coNVtTE N0 008/2013

DATA/HORA: 04/12/20í3 ÀS 10:00 HRS

PRoPOSTA DE PREç0S

VALOR
TOTAL R$

02 2.006,00 4 U2,40

02 1 119,00 2.238,0A

03 2.550,00 7.650,00

VALOR TOTAL R$ 13.900,00 (ÍREZE trilL E NoVECENToS REATS)

COND'COES GERÁ'S;

TÉRMINO DA PROPOSTA: 60 DIAS CONTADOS APARTIR DA ABERÍURA DA PROPOSTA

5?

Q

AV. Sinesio Guimarães, 465 - Torre - João Pessoa - PB - CEP: 58040-400 - Fone: (83) 3241-6414 18802-7257
CNPJ.: í 0.609.902/0001 -83 - INSC.EST.: 1 6. 1 59.865-0

Çorrq LJ istaecl Lr i pa rnerrtos@ l'aotrrrai l - co rr-l

CONQUISTA

DESCRTçÃ0 QTD VALOR
UNITÁRIO

R$

01 COi,IPUTADOR CORE 13 DE 15',
HD 5OO MEI\4ORIA DE 4 GB, COI\,,I

TECLADO, MOUSE E CAIXA DE

sot/l.

MARCA: AGES

02 II/PRESSORA LASER PRETA

MULTIFUNCIONAL HP I/,1 132

8,OOO PGNAS MENSAIS

CONCTIVIDADE PADRÃ0,

MARCA: HP

03 AR CONDICIONADO SPLIT 
,18,OOO

BTUS,

com controle remoto.

Alimentação (Volts):220

Conente Elétrica de Refrigeração
(Amperes):5.1

Eficiência Energética EER
(WM):3.21

Potência de Refrigeraçâo
(w):1096
Ciclo:FRl0
ventilação:SlM

Sleep:SlM

Swing:SlM
Turbo:SlM
Filko anti-bactéria.SlM
DesumidiÍicação:SlM
FunÇão brisa:Sll\.4

MARCA: LG

L rrEM 
I

I

I



CONQUISTA
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ENTREGA: OS PRODUTOS SERAO

O EDITAL,

LOCAL INDICADO, DE ACORDO COIV

ORIGEM DOS PRODUToS: NACIoNAL

PRocEDÊNcÁ: NACIoNAL

IMPOSTOS: NO(S)CUSTO(S) FORNECIDO(S) ESIÃO INCLUSOS OS II\,IPOSTOS LEGAIS, IRETES,

ENCARGoS SoCIAIS. E OUAISQUER DESPESAS QUE EVENTUALI\,4ENTE PoSSAM REPRESENTAR ÔNUS

PARA ESTE ÓRGÃo,

PAGAMENTo: DE ACoRDo CoM EDITAL

DAS GARANTIAS: 12 l\,4ESES A PARTIR DA ENTREGA D0 |\,'IATERlAL

DADOS D0 REPRESENTANTE LEGAL: MARIVALDO LEANDR0 MARQUES, CASADO, RG: 382.095 SSP/PB,

CPF: 237.313.3E+9í, FUNÇÃO NA EMPRESA: REPRESENÍANTE LEGAL, TELEFONE: (83) 3241.6414,

ENDEREÇO: AV. SINÉSIO GUIMARAES, 465 .ÍORRE - JOÃO PESSOA - PB, E-

i,4AlL:conquistaêquipamento@hotÍnail.mm

À EMPRESA ISÍA COMÉRCIO DE E AMENTOS LTDA CNPJ n' 10.609.902/0001-83, DECLARA,

SOB AS PENAS DA LEI OUE OPTA PELO SIMPLES NACIONAL. QUE ENQUADRC.SE COMO

IVICROEMPRESA/EIVPRESA DE PEQUENO PORTE E QUE SE ENCONTRA DEVIDAI\,,IENTE REGISTRADA NO

REGISTRO DE EI\,,IPRESAS I\,IERCANTIS OU NO REGISÍRO CIVIT DE PESSOAS JURiDICAS {CONFORI\íE O

cASO).
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERqL

AG: 0037

OP: 003

clc.712-5

JOÃO PESSOA 04 DE DEZEI\,4BRO DE 2013

ATENCIOSA

MARIVALDO UES

RG: 382.095 SSP

CPF: 237.313.384-91

REPRESENTANTE LEGAL

ió,

4
!

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES

ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

\

t?

AV. Sinésio Guimarães, 465 - ToÍe - João Pessoa - PB - CEP: 58040-400 - Fone: (83) 3241-6414 I 8802-7257
CNPJ. : 1 0.609.902/0001 -83 - INSC.EST. : 1 6. 1 59.865-0

corrcl Lt astaeq Lr a pa rÍ-terrtos@ trotrna i l - corrr
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flnrMóv"F,.l§
Nadio Pereira Santos Falcone

o
t)
.o

ry1 56 (6

(e.irel

pnoposrl oe pnecos I cÂulal muxlclplt oE mamntreulpe'pg
CARTA COilVITE No 00812013

DAÍA/HORAT 04t12t13ÀS tO Xns

PROPOSTA

ITEM oescnçÂo

Oí COMPUTADOR CORE 13 DE

15'. HD 5OO MEMORIA DE 4
GB, COM TECLADO, MOUSE E

CAIXA DE SOM.

02 IMPRESSORA LASER PRETA
MULTIFUNCIONAL HP M1 132

8.OOO PGNAS MÉNSAIS
coNcrlvlDADE PnonÁo.

03 AR CONDICIONADO SPLIT
18.000 BTUS .

@m controle remoto.
Alimentaçáo N oltsl,220

Conente Elétrica de

ReÍnger aefi o (AmPeres ); 5' 1

Éficiên qa Energética EER

$'lN):3'21

Potêncía de Refrigeraçáo
(W):1096

Ciclo:FRIO

venülaçâo:SlM

QTD

02 1 .150,00 3.300,00

MARCA
xtooELo

MEGAWARE
coREl3

HP
MULTIFUNCIONAL

PREçO
uxnÁnto

RI
2.030,00

PREçO
TOTAL

R3
4.060,0002

LG
18,OOO BTUS

03 2.650,00 7.950,00

CNPJ: 10.226.284/0001'92' lnsc. Est. 16.157.497-1

Av. Maximiano Figueiredo, 308 - Centro - CEP 58013-470
Fone: (83) 322'l'9493 / 3042-1490 - João Pessoa - Paraíba

E-mail artmoveis.Jp@hotmail'com

I

ny
i



ÂnrMóvrisI movers PARA rscrttótto
. Nadja Pereira Santos Falcone

Sleep;SlM

Swing:SlM

Tuóo;SlM

Fiftro anü{acÍéria:§lM

Desumldlícaçâo:SlM

Função brba:SlM

PREçO TOTAL DA PROPOSTA Rt í5.310'00

PR@OSTAVALIDA AÍE; 60 OIAS

EÍ{TREoA IMEOhTA

óas oARAÍ{rrAs; í2 MESES A PARTIR oA ENTREGA Do MATERIAL

CNPJ

JoÁo PESSoA,04oÉoÉzÉMBRo DE 2013

ovEls

: 10.226.28110001-92 - lnsc' E§t. 16.157.497''t

Av. Maximiano Figueiredo, 308 - Centro - CEP 58013-470
Fone: (83) 3221-9493 13042"1450 - Joáo Pessoa - Paraíba' E-mailartmoveis.jp@hotmail'com
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P^ eLarua e agazuw?I
Proposta de preços destinada a Câmara Municipal de Mamanguape - PB

Câúa Convite n' 008/2013

Data: 04ll2D0l3 Hora: l0:00 hrs

\'Àt.oR IoTAL R$ t4.37ti.00

Vâlidâdê : 60 diâs

Qn) VALOR
uxrrÁnro

R$

VALOR
'TOTAL

R$

oescnrçÀoITE}I

02 2.100.00 4.2(X).000l Computador core i3 dc 15". HD 500 memoria dc 4 gb, com
teclado. mousc e caixa de som.

MÀRCÂ: POSITM
MOD: CORE lJ

l. I 59.00 2.i [t.00Impressora laser preta multifuncional lll' m I 132 8.000 pgnas

mcnsais conctividadc padrâo.

MARCA: HP
MOD: Mll32

0202

7.tt60.0003 2.620.00AR CONDICIONADO SPLIT I8.OOO B1'T]S .

com controle remoto.
Alimentação (voll§):220
Corrente Elétriça de Refrigeração (Amperes):5. I

Ullciência Energética FIER (WW):3.2 I

Potência de Refrigeração (W):1096
CiÇlo:FRIO
ventilação:SIM
Sleep:SIM
Swing:SIM
Turbo:SIM
l'iltro anti-bactéria:SlM
Desumidificação:SlM
lrunçào hrisa:SIM

MARCA: YANG
MOD: HI WÀLt.

e Silva

PAPÊLARIA E MAGAZINE sllvA LTDA. - CNPJ: 13.639.39
Rua Valdemar Gatdino Naziazeno, 44ó - João Paulo ll

.655-ó

Fones: (83) !A4l-2259 / 88í2-8006 19983'6746 - e-mail:
.PB

í

03

Pagâmento: De acordo com o edltàl
Produtos com garantia de l2 mesei.

t n
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÁuÀRA MUNrcrPÀr DE r4A},ANGUÀPE

coMrssÀo PERMANENTE DE LrcrrÀçÀo

ÀTÀ 001 - coN\ralTE lro 00008/2013

Àta dos traba]hos dá Colllissão Permanente de LlcitaÇão, enca#eg,ádâ dê atuar nos procedimentos
relâtivos à licitaÇáo acima indicada, quê objêtiva: ÀquisiÇão dê êquipamêntos de infomática e
ar condicionado diversos, destinados as ati\ridades dâ Câaâra Municipal de Mâmânguapê. Foi dada
a dêvida publicidade ao certame, em obsêrvância a legislaÇão pêrtinente, utilizando-se do
seguLntê meio de divulgaÇão: Quadro de DivulgaÇão do Órgão Realizador do Cêrtãmê ' 25/ll/2013.
Licitarltê,s câdâstredos rreste plocêsso: Conquistâ comércio ê Equipamerrtôs Ltdá; Nadjâ perê-lrâ
Santos Falcone,' Papelarj-a ê Magazine SiLvâ ltdâ. Às 10:00 horas do día 04/12/2073, relmiu-Se a
Comissâo Pêrmânente de LicitaÇão, designada pê14 Portaria n" 023/2013 de 04/0l/2013, composta
pelos servidorês: JoÃo RoDRIGUES DA srlvÀ - Presidentê,' sEvERÍNÀ DE AoUINo cosTA FERNÀNDES -
Me[üro; ].q.RIÀ ;osÉ eOUfS - Membao. Inicialmente, conforme as disposições contidas no
instrueerrto coÍtwocatôrio, o Presidente âbriu a sessâo pública e efetuou o credencia&ento dos
intêressados. l,icitantês qualaficados a participar desta reunj.âo: Nadja Pereira santos Falcone
- Envelope sêm representante: participaÇão vál"ida; Conquista Comércio e Equipamêntos l,tda -
Envelopê sêm representante: participaÇão válida; Papê1âiia e Magazine silva Ltda - Envelope
sem representante: pârticipação vá1ida- Em seguida foraE identificâdos os envê1opes contendo
âs propostas e os docuhêntos de habilitaçào dos .licitentes devidamêntê guâlificados, abrindo-
se os envêlopes Docr.EentaÇão os quais tivêram seus conteúdos rubricados pelos presentes.
Conferidos os eleuentos apresêntado9, pâssou a infornar: Todos ôs licitantes foram
considerados habilitados. Após a divulgação do rêsultado da fase habilitaÇáo, obsêrvado o
prazo reculsa1 ou registrada a dêsistência expressa dos licitantes de apaesentarem qualquer
interposiÇão dê .rêcu-rso, fora& abertos os ênvêlopês contendo as piopostas de preÇos dos
proponentes habilitados, os quais tiverâm seus conteúdos devidamêntê rl.bricàdos. Ànalisadas as
propostas o Presidente passou a informa!: Todos os licitantes apresentala[ propostas, nô
aspecto formaf, em consonância com as êxiqências do instrumento convocatólio- Considerados os
valores ofertados por cada proponêntê, devidamente rêgistrâdos no correspondente Histôrico da
Àtâ, as observaÇóês apontâdâs du-ràDte o processo ê os c-rltérios definidos no instrullel]to
convocatório, ao final da sessáo, produziu-se o seg1r.lntê resultado: Licitante vencedor e
respectivo vaLor total da contrataÇãô: Conquista Comércio e EquipaDentos Ltda - Valor: R$

13.900,00. Os valores unitários constantes das propostas apresentadas, bem coho o lesultadô do
certame coli a devlda classificaÇâo dos licitantes, êstão demonstrados no respectivo Mapa de
Àpurâçâo, que fica Íazer.do partê integrante destâ Àtâ/ .indêpendêntê dê trânscrição, Facu.ltada
a palavra: nenhlma obgerwaÇão foi fêita. Nada mais havendo â constar, favrou-se a presente
Ata, guê dêpois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada-

fu.1 /Ot Slrl"au^- -("
SE!'ERINÀ DE ÀOUINO COSTA FERNÀNDESJOÀO ROD GUES DÀ SILVA

}{o-,'c(q" e,g-ui qo**a
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ESTÃDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÂuÀBÀ uuNrcrPÃt DE lrÀIaNcuÃpE

cot'tr ssÃo PERÀ,ÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

ursrónrco DÀ ÀrÀ 001 - coNvrrE N" 0ooo8/2013

Histórico da Àta dos trabalhos da Conlissão PeraÉnente de LicitaÇão, encarregados dê atuar nos
procêdimentos relativos à ficitaçào acima indicada, guê objetiva:

AguisiÇào de equipamentos dê inforrÉtica e ar condicionado diversos, dêstinados as atividades
da Câmara Municlpal de Mamênguape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

Considerados os valorês apresêntados
processo e os c.ritérios definidos
produziu-se o seguinte resultado:

por cada licrtaÀte, as obsêlvaçôes apontadas durante o
no instnmento convocatório, ao final desta sessào,

- Conquista Comércio e Equipamentos Ltda
Item(s): I 2-3.
valo!: §.$ 13,900,0O

ob-c (-
SE}ERIIÍTC, DE ÀQUINO COSTA FERNANDES

4,.\a A
P.OD GUES DA SILVA

,AI
/^Y

,6O
/o"
Íã rr
lo
\.2.

(

p/

2.O - b TRAT,ÀMENIO DIEEREITCIADO PÀRÀ ME ê EPP _ FÀSE PNOPOSTÀ

- Não há rêgistrô -

MARIA
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oTER}'íO DE REÀIÚI{CIÀ

REP. : CoNVITE N" 00008/2013
cÂtG.RÀ MUNrcrPAr, DE IAIê.NGUAPE

PRoPoNENTE: Colrqlrista cqÉrcio e Eqtaip&atos Ltdà.
CNPJ 10. 609. 90210001-83

1.0 - TERMo oE nflvÚnctÀ. ao recrlrso conforBe prêlristo no Art. 43, Inciso rII, da Lei 8.666193.

o proponente acima qualificado, declara, na forma do dispo3to no Àrt. 43t II7, da Lei
8.666/93, acêitar o resul.tado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliElinâr
do procegso em epigrafe, efetuada nos terEos do respêctivo instru[ertto convocatório,
desistindo assirn, expressâmente, de qualquer interposição de lecurso previsto na leqislaçáo
vigente, bem coÍ[o ao prazo correspondente e concoldando, portanto, com o prossequj.mento do

rt a]nê. Dêc1ârã à.indá que, enl haveDdo a ocô.rrência dê qualquer iguâldade de valores eDtre sua
osta ê a dos demàis licitantes ê após observado o disposto no Art. 3", § 2", da Lei
6/93, fíca âutorizado a realizaÇão do sorteio para definiÇâo da respêctiva classificaÇáo,
sendo necessário a sua convocaÇâo para o correspondente ato púb1ico, conforme previsto no
44, S 2", do referido diplohã lega1.

p
L 6

pe - PB, 04 de Dezerüro dê 2013

a Comércio e Equipamentos Ltda
9.902/0001-83
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TER}iÍC DE RENúICIÀ

REF. : CoNvITE Nô 00008/2013
CÂMARA MUNICIPAI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: Nadja Perqita SaDtos Ea.LcoDê
CNPJ 10 - 226- 284/OOOL-92

1.0 - TERüO DE RENÚNCIA ao recurso conforme pre\risto no Àrt. 43, Inciso IfI, da Lei 8.666193.

O ploponente acitna gua]ificado, declara, na fo rma do disposto no Àrt. 43, fff, da Lêi
8.666/93, âcêitar o resultado divulgado pel-a Comissào, que analisou a documentação preliminar
do procêSso êm epiqrâfe, efetuada nos terEos do respectivo ingtrr.Enento convocatórlo,
desistindo assim, expressanênte. de gualque! interposiÇâo de rêcurso previsto na legislação
vrgênte, bem como ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguj.mento do
cêrtamê- Declara ainda que, em havendo a ocortrêÍrc.ia de gualguer iq'ualdade de valores ent_re sua
ploposta e a dos denais licitantes e apôs observado o disposto no Art, 3", S 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realizaÇão do sortêio parâ definiÇeo da respêctiva classificação,
não sendo necessário a sua convocação para o coüêspondente ato púb1ico, conforme prêvisto no
À!t. 44, § 2", do referido diploma legal.

pe - PBr 04 de Dêzerbro de 2013.

Na a Pereira Santos Falcone
70 .226 .284 / 0001-92



TERIÚO DE R3IÚNCIÀ

REE. : ColWIrE N" 00008,/2013
cÂ]"0,RÀ MUNÍCIPÀI DE MA}ANGUÀPE

PROPONENTE: PapêLaria e líagazile Si.].v-a Ltda
CNPJ 13. 639. 397/0001-08

1.0 - TERMO DE RENÚNCIÀ ao recurso confoEne ple\r-isto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666,/93,

O proponente âcima qualificado, declâra, na for&a do disposto no Àrt- 43, III, da Í.ei
8.666/93, acêitar o resultado divulgadô pela CoEissão, que analj-sou a documentaçâo preliminar
do procê9so em epigrafe, efetuada nos tenros do rêspectivo instnmento convocatório,
desistindo assin, expressamente, de qualque! interposiÇão de rêculso prevj-sto nâ legislaÇão
vigentê, bem cono ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseg:uinento do
certanê. Dec.lara ainda que, erI havendo a ocoEência de qualquê! iqualdadê dê vâloaes êDttaê sua
proposta e a dos dêmais licitantes e apôs observado o disposto no Àrt. 3", S 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio pala definição da respectiva cLassificação,
não sendo necessálio a sua convocaÇão para o correspondente ato púb1ico, conforme plevisto no
AÍ1--. 44, § 2", do referido di-pl-o&a 1ega1.

Mamanguapê - PB/ 04 de Dezenüro de 2013.

Papel ia e Magazine Salva Ltdâ
13 . 639.39?/0001-08

áÁ..NE-DX
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ESTÀDO DÀ PÀIÀIBÀ

cÁr'rÀRÀ MUNrcrPÀr DE uAlaNGuÀPE
col'fi ssÀo PER}IANENTE DE LrcrrÀçÀo

QUÀDRO COMPÀR]ÀTIVO DOS PREÇOS ÀPRESENTÀDOS - }íÀPA DE ÀPURÀçÀO - CINVITE N" OOOOE/2013

RESIÍI-TÀDO ?TNÀI:

Pâltlclpàntes tnid. Oqant. Y1. Unlt. Vl. Total Class. Obs.
1 - Clr.{prrrÀDoR coRB 13 DE 15'. m 5OO MEI{ORrÀ DE { @, C§r.t rECr.ÀDO, }TOUSE B CÀtXÀ DB SOU.

Conquisra Cômélcio ê Equipamentos Ltda UND 2 2.AA6,AA 4.O12,4O 1

f'Jêd j ã Êereira Sâít.s Falccne UND 2 2-)34,..t) .1.464,,-ji 2

Papel3rr3 ê Mâqatrir,e Silvà LtCa UND 2 2.iaú,i-,n q.:L)l,Ll3 3

2 -. r!íp&Esso&À rÀsER PRETÀ LtuL?rFUxcroxAL tp ELt32 a.ooo pcNÀs HBIsÀrs @NEqtrvrDÀDE pÀDRi\o.

conquisra comêrcio ê Equipâmentos Ltdà uNo 2 1.119,00 2-238,t)t) 1

Nadi a Perei ra Sanl/rs Fa1conê UND 2 1.150,00 2.300, rio 2

Papelar:a e Maga:.i:le Silve Llda UND ? i-159tc,ta :.113,1:)ir 3

3 - ÀR CONDICIONÀDO SPLIT 1a.OOO BTUS. cob contlole leDoto. ALirentàçào (Volts):22O Corlente Elétrlcà dê
Refrj.qe!àçào (Àq)erês):5.1 Bflclêncla Energélicâ ER Of,/n:3.21 potêncie a!ê Refriqereqào (lí):1096
Ciclo:mlo wentr,Iâçâo: slll 9Iê€{r:sIU Srrlng:aIN Turbo:SIX Filtlo arrti-bàctérie: SIY DesuDl.difl.càçào: SIX
FunÇào brl.sâ: sllí
Conquisla Cornérci. e Equipamentos Ltda UND 3 2.550,t10 1.C5C,OA I
Papelar.ia e Magazine SiLvâ Lt-da UND 3 2.620,00 1-e6'J,Õi) 2

Nâdj a Perei ra Santos Fa.lcone UND 3 2.650, 00 ? . 950, 00 3

0úD cl,org /q

Á

- conquj.sta cooércio e Eguj-paEentos Ltda.
Item(s):7-2-3.
Vâlor: R§ 13.900,00

RODRIGUES DA SII,VÀ

SEVERINÀ DE NO COSÍÀ FERNANDES

MÀP.TÀ JOS

§,(

§li ",. €,4o r .'-

e.@/

í?,n
Mânanguapê - PB. 04 de Dezernlcro de 2013
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ESTADo DA PARAIBA
CÂMARA MUNtctPAL oE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA . CONVITE N' OOOOS/20í3
OBJETO: Aquisiçáo de equipamentos de informática e ar condicionado diversos.
LIoITANTE DECLARADo VENCEDOR e íespectivo valor total da contratação:
Conquista Comércio e Equipamentos Ltda - Valor: R§ 13.900,m.
Oos atos deconentes do procedimento licitatório, cabeÉo recursos nos termo6 do Art.
109, de Lei Federal no. 8.666/93 ê suâ6 altereções. Mâiores infoímações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Duque de Caxias, 123 - Cenko -
lúamanguape - PB, no horário das 08:00 as'12:0O horas d6 dias úeis.
T eleÍ on e.. (@ 31 182 -27 86.

_ Mamanguape - PB, 04 de Dêzêmbro de 2O13
JOAO RODRIGUES DA SILVA - Pr6idente da Comissáo

Publicado rnêdiânte_ afixação no QUADRO DE
DIVULGAçAO deste OÍgão oesta data.

04 .L2.13

Presidente d Conrissáo

(

I



;[p:..-r:r;*!
.i.{il' ,.,."-"...à'
:t'irlF+-é1,I#l

"ãhd@
ESTÀDO DÀ PÃRÀIBÀ

CÀI'flXÀ MU{ICIPÀÍ" DE I,ÍA},íANGIÍÀPE
col.trssÀo PERMÀNENTE oe r,rcrtaçÀo

NorrrrcAÇÃo - RESULTÀDo EÀsE PROpOSÍÀ - CON1Z[rE lró 00008i/2013

ê Equ.ipafientos ltdaI,ICI?ÀNTE; Conguista Comércio
cNP,r: 10. 609. 902 / oooL-13

1.0 - Do oÀrtro DA úrcrrÀção
AquisiÇão de equipâmêntos de j.nforuática e ar condicionadô diversos, dêstinados as atividades
da Cámara l"{uIlicipa.l de Hâftangnrape.

2.0 - DÀ xo{rFrcÀção
Inforna-se que o resultado da Fase Proposta encontra-sê afixado no Quadro de Dlvulgação deste
Órgão. Saliênta-se que as ocorrências pertinentês ao certame. inclusive com a demonstraçào da
clessifi-cação dos ]icitantes hâbilitados no processo, estão dêvidâÍênte rêgistrâdâs nâ Àta da
correspondente sessâo pública realizada, cuja cópia encarrirüra-se em anexo a esta notificação
para o devido conhêciroento.

3.0 - DOS RECTTRSOS

Dos atos dêcôrrentes do procedimento ficltatório, ca-berão recursos nos têrmos do Art. 109, da
Í-ei Fêdê-râl nó- 8,666, dê 21 de juÍüo dê 1993 e suas âlteraçôes posteriores-

4.0 - DAs nrroroações couprauENriàREs
Maiores infornaÇôes poderão ser obtidas
Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB
Telefonê i (O83) 3292-27A5.

junto a CoElissão Permanente de LicitaÇão. Rua Duque de
no horário das 08:00 as 12:00 hoxas dos dias úteis.

Mamanquape PB, 04 de Dezemlcro de 2013,
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RECEBTDo NESTÀ DÀTÀ, cóprÀ Do REsUtTÂro DÀ I'ÃsE ppoposrÀ
Eu EPÍGRArB, rNCLUsrvE À ÀtÀ. DA coRxEspoNDENTE sEssÃo
CoN}TÊCIMENTo Dos PRÀzos PÀ.RÀ INÍERposIÇÀo DE RxCURsos,

RODRIGUES DA S

Presi"dênte da CoÍLi ssào
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EsTÃDo DÀ PARÀÍBÀ
cÂraRA MuNrcrpÃr DE líAl{ANGUÀpE

co!írssÀo pERttANENIt DE LrcrrÀçÀo
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IiIOTÍFICÀçÀO - RESI'ITÀDO I'ÀSE PROPOSTÀ - CON1TTIE NO OOOOS/2013

ifCfIÀ-NTE: Nadja Pereira Sattos Eafcone
1NPJ | 70 -226 -284/OOOT-92

2.0 - DÀ norrrrcÀçÃo
lnforma-se quê o rêsultado da !'ase Proposta êncontra-se afixado no Quâdro de Di\,1]lgaÇão destê
Órgâo. saliênta-se que as ocorrências pextineates ao cêrtãoe, inclusÍve com a demonstraÇâo da
clâssificãçáô dos licitântes hâ.bilitados no prôcesso, êstão dê\.idamentê regist-râdas nâ Atâ da
correspondente sessão pública reafizada, cuja côpia encanirüa- se em anêxo a êsta notificaÇáo
para o devidô corüecimento.

3.0 - DOS RECURSOS
Dos atos deconentes do procêdj$ento licltatório. caberão recursos nos têrmos do Art. 109, da
Lêi Eederal n". 8.666, dê 21 de j urüo de 1993 e suas altêraçôes posteriorês,

,t. O - DÀA IIIFOBTAç@S COüPLEMENTÀBES
Maiores informaÇôês podêrão ser obtidas jlmto a Conissâo Pernanêntê de LlcitaÇão, Rua Dugue dê
Caxias, 123 - Centro - l,Íatoanguape - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Tê1êfonêi lO83) 3292 -2186.

Mamanguapê - PB, 04 de Dêzênbro de 2013,

ROD S DÀ SI
Presidente da Comi ssão

DECr.AxÀÇÃo

o rNTBR-EssÀDo ÀBÀrxo DEcr,ÀRÀ I{ÀVER RECEBTDo NBsrÀ DÀTÂ, cóprÀ Do REsur.TÀDo DA FÀsE pRopos?À
REFERENTE Ao PRocEsso r,rctretónto El.,Í EpÍcRÀfE, rNcr,usrvE A ATÀ DÀ coRREspoNDENTE sEssÃo
PúBLrcA REALTZADÀ, BEM coliro roMADo collllBcrMErrro Dos pRÀzos pÀxÀ rNTERposrÇÃo DE REct Rsos,
PREVISTOS NÀ LEGISI,AÇÃo PERTINENTE.

RECEBTDO Et,í: 04/12 /2013.

Na a Perei.ra Santos Falcone
ta :225 .2a 4l oooi--92

',

1.O - DO O&,BTO DÀ rrcrÍÀçÀO
ÀquisiÇão de êquipamentos de inforEática ê ar condi-cionado diversos, dêstinados as atj-vidades
da Cáftara t'{unicipal de Mamanguape.
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ES1ÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂirARA Mt NrcrPÀr DE 1{A}aNGUÃPE

cor.tr ssÀo pERlíÀNElrrE DE LrcrrÀçÀo

NoÍrFrcAçÃo - REsuÍ,TÀDo I'ÀsE pRoposrÀ - col rrÍE N" 00008/2013

ItdalfCffÀ.NTE: Papelaria e üagrazinê Sifva
CNPJ: 13.639.397l0001-08

1.0 - Do o&rÊÍo DÀ rrcrrÀçÃo
Aquisição de equipamentos de inforúitica e ar condicionado diversos, dêstinados as ativadades
dã Cáftara Municipal de Mámánguapê.

2.0 - DÀ NorrrrcÀçiio
Informa-se que o resultado da Fase Proposta êncontra-se afixado no ouadrô de DivrrlgaÇâo dêste
Órgão. Salienta-se que as ocouências pertinêntês ao certame, inclusive com a demonstaaÇão da
classificâÇão dos 1ic.itàntes hâbifitâdos no procêsso, êstão dêlridaroente reqistradâs nâ Àta da
corrêspondêntê sessâo pública realizada, cuja côpia encaninha-se em ânêxo a êsta notificaÇão
para o dêvi-do coahêciBentô -

3.0 - DOS RECURSOS
Dos atos deco.rrentês do procedimento licitatório, cabe-rào recursos nos termos do A-rt. 109, da
Lêi Fêdêra1 n". 8.666, de 21 de jurüo de 1993 e suas altêraçôes posteriores.

4.0 - DÀr! rrronrações cot{priBt{EltrâRBs
Maiores informações poderão sêr obtidas jr.mto a CoúLissào Pemánentê dê Licitação/ Rua Duquê de
Caxias, 123 Cêntro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias útêis.
Telêfooê: (OB3l 3292-2746.

Mamânguape PB, 04 dê Dezemb.o de 2013.

R DRI DA 51

DEcLARAÇÃo

o TNTERESSÀDo ÀrÀrxo DEcr,ARÀ HÀVBR RBCEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cópr.Ã. Do RESULTÀDo DÂ FÀsa pRoposrÀ
RaEERE}IIE Ao pRocEsso LrcrrAróRro m.í EpÍGRÀr'E, rNcLUsrvB A ATA DA coRREspoNDENÍE sEssÀo
púBLrcA RnAtrzÀDA, BEM couo roMÀDo coNHEcrr,ÍEMTo Dos pRÀzos pÀxÀ rlrrERposrÇÃo DE REcuRsos,
pREvrsros NÀ LEGrsr,AÇÃo PERTTNENTE.

RECEBTDO EMt 04 / L2 /2013.

Pa
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a e Magazine S1lva Ltda
63 9 . 3 97,/0 001-08

Presidente da coÍLissão
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REI,ATORIO coNvrrB No 0a008 /2013

1.O - DO OR ETTVOi
Tem o presente relatório o objetivo de descrewer os procedimentos da Comassâo Permanênte dê
LicitaÇâo, doravantê dênominâda simplesmente CoIILissão, encarregada de atuar no processo
licitatório acima indicado, quê objetiva: ÀquisiÇão dê equipamentos dê infôinática e ar
condicj-onado dlversos, destinados as ativldades da Cároara Murticipal de Mamanguape.

2.0 - DÀ PI'BLICIDÀDE:
Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a leqislação pertinêntê, utiLizando-
sê do sêgn.tintâ meio de dí.\ úgâção:
Quadro de Divulgação do órgão Reafizador do Certame - 25/11/20f3.

3.0 - DOS nÍIERESSÀDOS:
Í,icitantes cadastrados neste processo: Conquj-sta Comércio e Equipãmentos Ltda; Nadla Perelra
Santos Ealcone; papeleria e Magazirre Silva f.tda.

i!.0 - DÀ EàBTUTÀÇãO:
No d1a e hôra marcados foram recebidos os envelopes contendo as propostas ê os docuneatos de
habj-1itaÇáo dos irlteressados, abrindo-se em segn-rida os envelopês Docr.mêntaÇâo- licitantes
qrrallficedos e perti,cipar do cêlta]Íre:
Nadj a Pêrêira Santos Ealcone;
Conqlrista Comércio ê Equipamêntos Ltda,'
Papelaria e Magazinê Silva Í,tda.

5-0 - DÀ PROPOSTÀ DE pBEçOS

Após a di\ rlgaÇão do resultado da fasê hâ]rilitaÇãô, obselvado o prazo rêcursal ou registlada â
desistência expressa dos Licitantes dê aprêsêntarem qualquer intêrposiÇâo dê recurso, foram
abertos os envelopes Proposta de P.eços dos proponentes habilitâdos- Àna.lisadas as propostas a
CorLissão informou: Tôdos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto formâf, em
consonância com as exigências do instrumênto convocatório.

6.0 - DÀ ccr{cT.usÃo
Considerando os valores ofertâdos por cada proponente, as obsêrvâÇões apontadas durênte o
processo e os critérios defiDidos no instnnnento convocâtório, chegou-se a conclusão de que a
pioposta dô llcitante abaixo reLaciônado, apresenta-se vantaj osa para a Àdlninistração.
Licitante declarado vêncedoa e respectivo valor total da contlataçào:
Conquista Co!(rélcio e EquipaÍ€§tos ttda - Valor: R§ 13.900,00.

Salienta_sê que os valores r]nitários constantês dâs propostas aprêsêntadâs, bem como o
resultado do certâmê coar a devida classificaÇão dos licitantes, estão demonstrâdos no
respectivo Mapa dê ApurâÇão, que fica fazendo partê integ:ránte deste relatórao, independente
de transcriÇào. I'acê ao êxposto/ esta CoRissão, reprêserrtada nêstê ato pêIo seu presidênte/
sugere ao Sentror Presidente da Cámara, a homologaÇâo da presente licitaÇão êm favo.r do
rêfêrido proponente.

ll o re1àto110.

Mamanguapê - PB, 09 de Dezembro de 2013,

EsTÀDo DÀ PÀRÀiBÀ
CÁI,ÀRÀ Mt NrcrPÀ], DE !íA!,ÍÀNcuÀPE

coÀfi ssÀo PERITANENTE DE LrcrrÀÇÃo

L-

o
RO]]RTGIIES DA S LVÀ

Presidênte da Co[i ssão

J^a
,D ,4/4

,/37\Q:sry

Ànalisados os eleRentos apresentados e as exigências constantes do instnnnento côrrvocatório
corrêspondêntê, a CoELissão informou: Iodos os licatêntês foram considerados habifitados.
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Olig€!tr: cowITE N." 00008/2013
CoMIssÀo PERI.&NENIE DE T,ICTTAÇÃo

ÀEtu.rrto, Aquisição de êquipamêntos de informát.ica e ar
condicionado diversos, destinados as atividades da
câmara Municipal de Mamanguape

Ànexo: Processo licltatório cor.resDondente.

PÀRECER

ÀnaIj-sada a matéria, nos termos da I,êi Federal D" 8.666/93 ê suas alteraÇões, e considêrando o
teor dos documêntos e infor$ações apresentados, êstâ Assêssonia Jurídica considêra regula.r o
plocêsso êtE tela, o qual está em consonâncie com a .lêg,islâção pertilêrlte.

Mamânguape PB, 09 dê Dêzênb.ro de ?013.

ESTÃDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÂLrARÀ Mt NrcrpÀl, DE l.tÀl{AtrcuÀpE

ÀssÊssoRrÀ ,ruRiDrcÀ

ÀIBENDT}I üORGE
Assesso.r

SII]IÀ COTTA

OÀB PB
Juridico
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ÉSTÀDO DÀ PÀRATBÀ
CÂMAR,A UUNICIPÀI DE I,ÍAI.ÍÀNGUÀ?E

GÀBINETE DO PRESIDBÍIT DÀ CÁ}íAN,A

Mâlnânq]râpê - PB, 09 de Dezeribro de 2013.
PORTÀRIA No CC 00008/2013

O PRESIDENTE DA CÂIÃRÀ DA CÂ}ÍÀRÀ MT'NICI PÀI DE IA}GNGT'IÀPE, ESTÀDO DÀ PARÀÍBÀ, NO USO dê
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HoMoLoGÀR o resultado da licitaÇáo, dôdâlidadê convite n" 00008,/2013, guê objêtiva:
AquisiÇão de equipámêntos dê inÍoirnática e ar condicionado diversos, destinados a5 ati\ridades
da Câ$ara Municj.paL de líamanguape; com base nos êlemênt:os constantes do processo
coffêspondênte, os quais aporrtam como proponêntê (s) vêncêdor(es):

- conquista Comércj-o e Equipamentos Ltda.
10 . 609.902 /0001- 83
VâIor: RS 13.900,00
Publique-se e cu[q)ra-se.

EMERSON IRA VIANA DA SI
Presidente da Cenara

rt: Vl
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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBA
cÂMARÀ MUNrcrPÀi DE lÍAlÍANeuÀpE

GÀBrNEIE Do pREsTDEITE DÀ cÁInFÀ

Mamanguapê - PB. 09 de Deze bro de 2013-
PORTÀRIÀ N" CC 00008,/2013-01

O PRESIDENTE DÃ CÁI,fAFA DA CÁI,fl.RÃ I'{UNTCIPÂÍ, DE I{AI6.NGUÃPE, EsTADo DA pa.eIÍeA, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ÀDJUDICÀ! o objeto da lic1tação, modalidâdê Convite n" OOOOS/201-3t AquisaÇão de
êquipâtrlê4tos de infô-rmátlca e ar condicionado diversos, dêstinados as atividades da Cârnara
Murricipal de Mamanguape; com base nos e1êmentos constantes do processo corrêspondente, â:

- Cônquista Couércio ê Equipa&entos Í,tda.
10. 609. 902l0001-83
Valor: R9 l3 . 900, 00
Publique-se ê cuinpra- se.

EMERSON FERREIRÀ VTANA DA SI
Pr:êsidente da Câmara

rt:72 t6
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COIITRÀTO N" : 000U,/2013-CPL

TERMO DE CONTBÀTO QUE ENIRE SI CEIEBRÀM À
MAIG.NGUÀPE E CONOUISTÀ CO}ÉRCÍO E DQUIPÀ}.ÍENTO
!'ORNECII{BTIO E/OU PRSSTÀÇÀO DE SERVIÇOS CONFORI'{E

NESTE INSTRUI.{BNTO NA F'OR}4. ÀBÀIXO:

pêIo p!êsêntê Ínstruúrnto particuler de contleto, de um lado câmara ur.rnicipal dê Me.nenguape -
Rua Duque de caxias, 123 - centro - Hamanquape - PB, CNPJ n" 12.120.256/ 0001-52, neste ato
replesentada pelo Prêsidente da Câ.Eara Emêrson Ferleira Vj.ana da Silva, Brasileiro, Solteiro,
Professor, residente e doEiciliado na Rua líarquês de Herval, 329 - centro - l'lamanguape - PB,
CpF n" 039.842.4L4-45, carteira de ldêntidade n" 2-269-722 ssP-PB, doravantê sirylesmênte
CONIRÀTÀ].IIE, ê do out!ô lado Conquista Colrércio e Equipâmentos ltda - Av. Sinêsio Guimarãês,
465 - Torre - João Pessoa - PB, CNPJ n" 10.609.90210001-83, doravante sinpLêsmênte coNTRÀTADo,
decidiram as partês contratanteg assinar o presentê contrato, o qual se !ege!á pelas cláusulag
e condiÇões segruintes:

clJfurslrl,a pFJlrErRÀ - Dos rI mÀumlarcs Do co mÀIo:
Este contrato dêcorre da licitaÇão eodalidade Convite n" 00008/2013, processada nos têrnos da
Lei Fêdêra1 n" 8.666/93 ê suas alterações, Lei conpleEentar n" 123, de 14 de dezerbro de 2006.

Cü{U$'I.À SEq'NDÀ . DO OB.'E!O DO CIIITRÀTO:
o presente contrato tem por objeto: ÀquisiÇão de equipamentos de informátlca ê ar condicionado
di.versos, destlnados as atividades da Câmàra Munici-Pal de líamanguape.

o fornecinento e/ou plestaÇão dos serviÇos deverão obedecer rigorosamente às condiçõe§
expressas neste instrumento, proposta apresentadâ, convite n" 00008/2013 e instruÇÕes do
Contratante, dôcumentos êssês que ficam fazêndo partes lntêgrantês do presente contrato,
rndepêndênte de transcriÇão.

cüiu$,IÀ TERCEIRÀ - m rOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 13.900.00 (fREzE MÍL E

NOVECENTOS REÀIS).

C!À'§,IÀ QI'ÀRTÀ - IX) REÀi'USTÀ'ESTO:
os preços contratados são flxos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos
65, §§ 5" e 6o, da Leí B-666/93.
ocorrendo o desequillbrj.o econômico*financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pactualam inicialmente, nos termos do Art. 65, hciso fI, À-llnea d,
8.666/93, mediantê comprovaçào docleental e requerimento exprêsso do contratado.

cü(ussrÀ Q{rnaTÀ - DÀ rxlrÀÇÃo:
As despesas corerão por conta da seguinte dotação, const.mte do o!çamênto vigente:
Reculsos Próprios da Câmara l,Iunicipal de Uámânguape: 01.01 01.031.0001.1002 4490,52.00

!êIaÇão
da Lei

no Àxt,

CLÁT'SIILÀ SEI(AÀ - DO PÀGSIUEIUO:
O pagamênto sêrá êfetuado na lesouraria do Corrtratante, &ediântê processo regnrfar, da seguinte
maneira: Até trintâ dias após a entrega total dos produtos gôlicitados.

CIáUSUIÀ SÉTI}G - DOS PRÀZOS:
o prazo máximo para a êxêcução
admite prorroqação nos casos
considêrado a partir da enissào

Entrêgia: 5 (cinco) dias
o prazo de vj.gência do presente
de 2013, considerado da data de

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

do objeto ora contratado, confortne suas caracterlsticas, e que
pre\ristos pefa Lei 8.666/93, êstá abaixo indicado e será
do Pedido de coll[)ra:

cúÁu3rrrÀ orrÀvÀ - DAs oBRrcÀçõBs Do @LrRÀTetrfTB:
a - Efetuar o pagamentô relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cl.áusulas do plesente coirtlâtoi
b - proporcionar ao contratado todos os mej.os nêcessários para o fief fornecimento ou
prestaÇâo dos serviÇos contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregnrlaridade encontlada quanto à qualidade dos
produtos ôu sêrviÇos, exercendo a eais q)Iâ ê ccúq)1eta fiscalização, o que não exime o
Contratado de suas lesponsabi.lidades contratuais e legais.

cr,riusut À NorrA - DAs oERrGÀçõEs Do oo fRÀràDo:
a - Exêcutai devidamente o fornecimento ou serviÇos dêscritos na Cláusula correspondente do
plesêntê contrato, dentro dos meltroles parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
ati-vidadê leLacionada ao objeto contratual, co§. observância aos prazos estipulados;
b - Responsâbilizar-se por todos os ônus ê obxigaÇôes concernentês à legislação fiscal, civi1,
t-rr-butária ê trabalhista, bem como por todas as despesas e comprolLissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê sêus fornecedores ou terceirôs êm razão da êxêcuÇão do objêto c

Mênter preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contrâtânte, qualdo
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contrato, que o represerrtê integralúente eB todos os seus atos;
uÇão
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d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devêndo prestar os
ÀNE
Ôumes

rumen. CPL.

esclarecimentos solicitados,'
ê - Será responsável pelos danos causados diretamentê ao Contratantê ou
dêcorrentes dê suâ culpa ou dolo na execuÇáo do contrato, nâo excluindo ou
responsabllidade a fiscalizaÇão ou o aconpanttamento pelo órgâo interessado;

q
o
a p1e,flS"", í;

uzifitRt-ãSBâ:j

f - Nâo cêdêr, tr:ansferir ou stü-contratat, no todo ou em partê, o ôbjeto destê
semocorüecimentoêa
g Manter, duracte a

dêvida autorização expressa do Contratante;
wigência dô contrato, eít cotq)atibilidade co(l as ôbligações as

todas as condições dê habilitação e qualificação exigidas no rêspectivo processo licitatório,
aprêsêntando ao Contratante os documentos necessários, seEu)re que sollcitado.

cü{usIII,À DÉicnn - DÀ Àr,1BÀção E REscrsÃo Do coNrRÀTo:
Estê contrato poderá sêr alterado, unilateralmente pêIa Contratante ou por acordo entre as
partes, rlos casos prewistos no À-rtigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confome o
disposto nos Artigos 'l'7 t 'lA e 79 da Í,el 8-666/93.
o Contxatado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condiÇôês contratuais, os ac!éscimos ou
suprêssõês que se fizerem necessários, até 259 (vinte ê cinco por cento) do valor: inicial
atualizado do contrato, e, Do caso dê rêfodÍa dê êquipaeento, até o Iimitê dê 503 (cinquenta
por cên!o) pa.ra seus acréscÍnos-

Cüfu,sulÀ DÉcDdA mIUBTRÀ - DÀ§ PEIGIIDÀDES:
A recusâ injusta êm deixar de cunq)rir as obrigaçôês ass\ntridâs e preceitos lêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintes penalldades previstas nos À!ts, 86 e 87 dâ
têí 8.656/93: a - advertêrrcia,' b - rr1lta de mora de 0,59 (zero vilgula cinco por cento)
âpl1cada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no início ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - hulta dê 108 (dez por cento) sobrê o valôa contratado pêla
inexecuÇâo total ou parciaf do contrato; d - suspensãô temporária dê participar em licitaÇâo e
impedimento de contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) aDos,. e - dêc1âraÇão
dê inidooêidade pa!ê licitar ou contratar com a Àdministlação Pública enquanto perdulatêm os
notivos deterÍLinantês da prmição ou até que seja promovida sua rêabilltâÇãô perante a própria
autoridade que aplicou a pênalidadêi f - sirultanêaEente, qualquer das penalldades cabivêis
fundêmêntadas na Lei 8.666193.

crÁu$IlÀ, DÉcna, §EG{,DÀ - Do roBo:
Para diritrlir as quêstôês decorrentes deste contrato, as partês elegem o Foro da Comarca de
ManEnguape, Estado da Paraiba.

E/ por êstarêm de pleno acordo,
assinado pelas partes e por duas

foi lavrado o
testêmurüas.

presente contrato em o2(duas) vias, gual vaa

Mainanguâpe PB, 09 de DêzêÍibro de 2013.
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ESTÃDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂ},,ARÀ MT,NICIPÃI, DE I{AI&NGUÀPE

comssÀo PERI4NENTE DE LrCITÀçÀO

cor r:rrE lr. 00008/2013

DECT,A!ÂÇÀO - PUBLICAÇÃO

Dêclaro para os devidos fins dê direlto, que uma cópia dos termos de HomologaÇão e ÀdjudicaÇão
correspondentes ao processo llcrtatório modalidade Convrtê no OO0O8/201,3, forâm devidamêntê
âfi-xadas no Ouadrc) dê Divu.].gação dêstê Órqão, nesta data/ em observâncià as disposiçôes dâ Le1
Eêderal no B-666/93 e suas aftêraÇõês posteriorês-

Mamanguape - PB, 09 dê Dêzenbro de 2013.

DECLARAÇÃO

oÀo Ro R]GUES DA SILVA
Presidente da Comi ssão
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ESTÃDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁ},Àx,A MUNICIPÀI DE MÀ}aNGUÀPE

COMI SSÀO PER}ÍANE}ITE DE LICITÀçÀO

colfirrrE N' 00008./2013

DÊCLA.RÂÇÀO - Pr;BÍ.rCÂÇÀO

Declaro para os devidôs fins dê direito, çflrê uma eópia dos termos de HomologaÇão e ÀdjudicaÇão
corrêspondêntês ao procêsso licitatóiio modâlidadê Convite n" 00008/2013, foram dêv1dâmeltte
afixadas no Otrãdro dê Divu]-gã,ção deste Órgão, nesta data, êm obsêrvância as disposiÇõês da Lêa
Federal n" 8.666/93 ê suas afteraÇôes postêriores-

Mamanguapê PB, 09 de Dezenb.ro de 2013,

DECTARÀÇÃO
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CL NISON CASS IANO DA S]LVÀ
Di retor:
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ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

HoMolocaÇÃo E aoJuDrcaçÃo - cowm No 00008/20í3
Nos termc do relatório final apÍesentado pela Comissão Permanente de Licitação e
observado o pareçü da Ássessor,a Jwidica, re:lererte ao Conv,te Do 00008,2013, que
objetiva: AquÉição de equipamentos de informática e ar condicionado diversoG;
HOMOLOGO o coírespoÍdente p{ocedimeÍrto licitatório e ADJUDICO o se! objeto a:
Conquista Comércio e Equipamer{os Ltda - R$ 13.9OO,OO.

Mamanguape - PB, 09 de Dezembro de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

PUBLICAR

- - QuadÍo de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certame - 09.12.13



ESTAOO DA PARAiBA
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAMAMiUAPE

EXTRATO DÉ CONTRATO
OBJETO: Aquisiçáo de equipamentos de informáica e ar condbionado diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite no 0000812013.
DOIAÇÃO: Recurs6 PrópÍios da Câmara Munrcipal de Mamanguape: 0't.01
01.m1.mor.1m2,#{n.52.00
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguap€ e:
CT N" 0OO1l/2013 - 09.12.13 - Conquista Comércio e Equipamentos Ltda - R$ 't 3.900,00

PUBLICAR

- QuadÍo de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certamê - 09.12.í3
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ESTADO OR ENRRIEA
PREFE'TUF'A MUNICIPAL DE MAMANGUAPÉ

FtrNI).-\ÍX) PEL-\ LEI N" {-1 DE l6 de.ILrLIlO 197"1

ESTADO DA PARA|BA
CÁMARA MUNtctPAL DE MAMANGUaPE

HoMolocaçÃo E aoJUDrcaçÂo - coNvrrÉ N. ooooS/20í3
Nos termos do relatório flnal apÍesentado pela Comissáo Permanênte de Licitaçáo e observado o parecer da
Assessoíia Juridica, referente ao Convitê n" 0000&2013, que obietiva: Aqui§çào dê equipameÍtos dê
informática ê aÍ condiionado diversos; HOMOLOGO o conGpondente procedimento licitatório e AOJUDICO
o seu obrelo a: Conquista Comércio e Equipamênt6 Ltda - R$ 13.900,00.

Mamanguape - P8, 09 de Dezembro de 20í3
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - PTesideTde da CâmaTa

Diário Oficial do Município

EsrADo oA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPÂL DE MAMANGUAPE

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJEÍO: Aquisiçáo de equipamentoê de infoÍnática ê ar condicionado diversos. FUNDAMENTO LEGAL:
Convitê no 00008/20'13. DOTAÇÃO: Recursos PÍóprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.01
01.031.0001.1m2 4490.52.00. vtcÊructn: até o finat do exercicio linanceiro de 20t3. PARTES
CONTRATANTESi Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No mc11l2O13 - 09.12.13 - Conquista Comércio
ê Equipemento6 Ltde - R$ 13.900.00
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