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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBA

CA},ÍABÀ MUNICfPÀL DE MÀIANGUÀPE
COMISSÃO PERIIIÀNE}TTE DE LTCITÀçÃO

PROCESSO LICITÀTORIO DISPENSÀ

DTSPENSÀ No DV00001,/2018
PROCESSÔ ADMIN]STRÂTIVO NÔ 1BO 925DVOOOO1

óRGÃo REALTZÀDoR Do CERTAME:
Câmara Municipal de Mamanguapê
Rua Duque dê Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguapê - pB

CEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2'186-

OB.]ETO:
AquislÇâo de equipêmentos de informática divêrsos - computador, monitor, impressora
estâbilizadorês -, destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape

EI,E!{ENTOS BÁSICOS DO PROCESSO:
SOL]'']TAÇi\O E JUSTTFT'ATIVA DA 'ONTPATAÇÀO

ATO DE DESIGNAÇÃO DA COI'4ISSÀO JU GADORA

DECTÂRAÇÀO DE DISPONlBlL.LDADE ORÇAMENlÁP A

AUTORIZÀÇÃÔ PARÀ REALIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

CONSIDERÀÇÔES DÀ COMISSÃO JULGADORÂ
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERÍOR
PARECER JURÍDICO
ATOS D; Rê-TFTCAÇÀO E ADJLDI'AÇÀO
CONTBATO CORRESPONDENTE
PUBLTCAÇÕES
DOCÚMENTÀÇÃO DO CONTRÂTADO
ANEXOS
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ÊSIÀDO DÀ PÀRÀÍBA

cÂI'íÀRÀ MuNrcrpÀt DE MÀI,IÀNGUÀPE
SECRETÀRIÀ DÀ Câ]'JÀRÀ MI'NICIPÀI DE },íÀ}4ANGUÀPE

Mamanguape PB, 24 de Setenüro de 2018.

Senhor Presidente da Câmara,

,rustificativa para a necessidade da soflcltaÇão:

Solicitamos que seja autorizado à Comissão permanente de LicitâÇâô
procedimênto de Dispênsa de LicitêÇão, nôs têrmos do Art. 24, inciso
B-666/93 e suas alteraÇões posteriotes, desttnaclo a:

deste
II, dA

órgão, realtzar
Lei Eêdêra1 n'

Aquis.iÇâo dê equipamentos de informática divêrsos - computador, mon.itorr inpressora
êstabilizadoies -, destinados as atividades da Câmâra Municipal de Mamanguapê.

A contrataÇão acima descrita êstá sêndo solicitada, nos termos das êspêcificaÇóes técnicas e
infomaÇões complêmentarês que a acompanhêm, quando for: o casô, motivada: PeIa necessidadê dê
devida efetivaÇão de compra para suprir demanda especlfica - Aquisição dê equipamentos dê
infolmática diversos - computador, monitor, imprêssora e êstabilizadores -. considerada
opor.tuna e inprescindívê1, bêm como rêlêvante mêdida dê intêrêssê público; e ainda, pêla
necessidade de desenvolvlmento dê aÇões continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes,
visando à maxinizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos programados, obsêrvadas as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamêntô aprovadas.

Informamos quê existe previsão de dotaÇão especifica no orçamento vigente, apropriada para a
devida exêcuÇão do objeto a sêr contratadoT confor_ine consufla êfetuada ao setor rêspoôsável.

Certos de contaúnos com lmediata aprovaÇâo dêsta solicitaÇão pela sua total relevância e
pertinência, ficâmos a inteira disposlÇão para maiores informaÇôês ê demais esclarec.imêntos
que forem j rlgados r-ecessários.
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ANDRADE MITILENE

LIDIANE DA SILVA ANDRADE

Rua Frederico Chopin, 267 Roger João Pessoa-PB -Cep 58020-120

cNPJ: 24. 23 8. 856/000 I ó8 INSCRIÇÃO ESTADUAL : I 6 267 393 -O

Fones: (83) 99926-6657 I 9867 6-6641

Orçamento

A
CÂMARA MI.,NICIPAL DE MAMANGUAPE

Para lanto, oferecemos a este o preço para os itens abaixo relacionados

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 9 438,00 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais)

Validade da Proposta: 60 Dias
Prazo de Entrega: Imediato
Forma de pagamento: C/Apresentação

João Pessoa, l8 de Setembro 2018

rO
\'t-

\o, nA. CPL.

Item Descriçâo do Produto Quantidade Unidade P.únitario P,total
cl

10 Protetor Eletr Bivolt 1000;

J R$ 1.750.00 R$ 5 250.00

2 Und R$ 359.50 R$ 719,00

11 Protetor Eletr Bivolt 330; J Und R$ 100.00 R$ 300,00

1,2 Impressora HP Mi02W laser

mono I;
2 Und R$ 959,00

t3 Monitor 185 AOC E970SWNL 3 Und R$ 4l 7.00 R$ 1.251,00

ô.^

Gabinete CMI D70 com fonle I

230W I: 
I

PlacaMãe l15lBiostar; 
I

Processador 115l G3900 cel I

dual I NSeries U7JEI40ó01324; I

Memória 4GB DDR-I (D&L). 
I

HD Desktop Seagate 
]

lntemo Pull 500C8 3.5 
ISt3500414; 
I

Gravador de Dvd Asus DR 
I

w24F I MTBLKB NSeries 
IJ2D0CF087e2l 
I

J2D0CF088 I l8l 
I

Teclado USB padrào Preto 
]Maxprintl 
I

Mouse USB OML l0l 800DPI i

PTO; I

R$ 1.918,00 
I

Und

I

I

1

I



Av. Presidente Epitácio Pêssoa, 53í Bairro Dos Estados JOAO PESSOA,
cEP: 58030-000 FONE: (83) 321í-6000
CNPJ: 02.674.088/000í-52

ORçAMENTO
N.82283

Data: 20/09/20í I

04

o

í

l'r

CPL.

9258

Cliente: 51.1 19.292 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - TELEFONE: 83999564085

Endereço: R DUOUE DE CAXIAS, 123 - Bairro: CENTRO - Cidade: MAMANGUAPE

Vendedor: 166 - SAVIo TAVARES DE MELo

Cod tnt Ref Qtde Descriçáo Valor Unit. s/lPl Valor IPI Desconto Total

21156 tN-t3710-41T8-A 3 coMPUTADoR FLYPC INTERMEDIARIo 1.899,00 0,oo 0,00 5.697,0c
tNl3710-4'1TB-A - LINUX - 01 ANO
GARANTIA (90 DIAS LEGAL + 275 DIAS
FABRICANTE) PRAZO TROCA LOJA 48H,

.. MEDIANTE A DEFEITO

tozrs 2 ESTABILIZADOR 1oõOVA SMS 16216 365,00 o,0o 0,00 730,0c

PROGRESSIVE III I.ASER BIV/115 PRETO.
01 ANO GARANTIA (90 DIAS LEGAL + 275
DIAS FÂBRICANTE) PRAZO TROCA LOJA
4qt, i4EDlANrE 4 DEfF[o 

õ,oo o,ootoase 'í5970 3 ESTABILIZADOR 300V4 SMS 15970 PRETO ',105'00

BIVOLT/115V NEW GENERATION .01 ANO
GARANTIA (90 DIAS LEGAL + 275 DIAS
FABRICANTE) PRAZO TROCA LOJA 48H,
MEDIANTE A DEFEITO

21219 DCP-1617NW II'PRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
MONO BROTHER DCP.1617NW 11OV 21

PPM WIFI REDE - 01 ANO GARÁNTIA (90

DIAS LEGAL + 275 DIAS FABRICANIE)
PRAZO TROCA LOJA 48H, MEDIANTE A
DEFEITO

979,00 0,00 0,00 1.958,0C

1s085 E9TOSWNL 3 MONITOR LED 18,5 AOC WIDESCREEIVI
VGA PRETO EgTOSWNL - 01 ANO
GARANTIA (90 DIAS LEGAL + 275 DIAS
FABRICANTE) PRAZO TROCA LOJA 48H,

MEDIANTE A DEFEITO

419,00 0,00 0,00 1 .257 ,0C

Total 9.957 00

0,00

Total Frete 0,00

Total LÍquido 9.957,00

315,0C

lnstruçÕes para Entrega:

Previsão Entrega:

Í"cl' ,,ii&l(;0r i -s:.1
ce lrJormá t:rl; Ltda

$1
oos - CEP: 580'.:( '. rrtlo

I
-!

Í|ri"r i'"-

rlaca-.,nk,irl^r na'' 'r'n-§^fí Tô^n^l^Âio E^íô 1<l'_ <e't<

6fiÁ-N.D\

§t*#r*M
v_

2

Total Desconto

Validade da ProPosta: 10 DIAS

Prazo de entrega:

Forma de pagamento:



q
iTANb ô\

r)

(
ôrl' 05

WDS TIMA COMÉRCIO LTDA-ME
CNP J,:.23.799.54U0001-27 tNSC EsT:16 .264.452_3
Av. Vasco da Gama,3SO Loja 107 Jaguaribe Joãopessoa_ paraíba

Cep:58.015-180

Joáo pessoa, 25 de Setembro de 201g.

Orçamento

Att: Câmara Municípal de Mamanguape

Subtotal:

Detalhes sobre o pagamento:

A vista

Entrega 15 dias úteis

@

Qtde Produto Preço
Unitário

Total
3

3

2

3

2

Estabitizador 3OOVA BMt

Estabitizador 1 0O0VA BMt

!!:plnt"r i3 s11sí 710o,Hd
500cB,p.Máe,Mem 4GB
dd14,Gravador,Fonte
,Gabinete, Teclado e mouse

lmpressora Hp Laser Mono
M13OFW

Monitor 1 8,5 Aoc E970 R$ 646,00

R$ í 15,00

R$ 363,00

R$ 2.290,00

R$ 1.712,00

R$ 345,00

R$ 726,00

R$ 6.870,00

R$ 3.424,00

R$1.938,00

R$ 13.303,00

Validade da proposta até a presente data.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MJNICIPÀI DE I'ÍÀT,ÀNG.T,ÀPE

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objêto da presente contrataÇão: AquisiÇáo de equipamêntos de informática
diversos - conputador, monitor, impressora ê estabi.lizadorês -, dêstinados as atlvidades da
Câmara Municlpal de Mamanguape.

TERMO DE REFERÊNCIA

. JUSTIFICAÍÍVÀ

.A contrataÇâo acima dêsciita, que será processada nos têrmos deste instrumento,
2.0
2.7
especlflcações técnicas e informaÇões complementares quê o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pêfê nêcêssidade da devida efetivaÇão dê compra para suprlr demanda êspecífica -
ÀquislÇão de equipamentos de informática divêrsos - computador, mônitor, impressora e
estabilizadores -, considêrada oportuna ê imprêscindívêf, bêm como rêIêvantê medida de
interesse púb1ico; e ainda, pefa necessidade dê desenvofvimento de ações continuadas para a
prômoÇãô dê alividadês pertinenles, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos
objetivos progranados, observadas as dirêtrizes e metês definidas nas ferramêntas de
planêjamênto aprovadas, As caractêristicas e especificaÇôes do objeto da rêfêrida contrataÇão
são:

OUÀNTIDÀDE
mínimas: processador 2.8GHz

mouse USB padrão.
. 1 ,COMPUTADOR (:om as

2

3

4

dua1, memória 4GB, gravador de DVD, teclado e

l{oNIToR com as segurntes características mlnimas: l-ed 18.5".
]MPRESSOP-A COM AS seguintes caracteristicas mínimas: Laser muLtifunciônal.
ESTÀBILIZÀDOR com as seguinles caracterí sticas mínimas: bivofte 1.000VÀ

und

ESTABILIZÀDOR com as seguintes caracteristicas míninas: blvolte 3 o 9Y-à:................ l

und
und

3.O.DO TRÀTÂMEIOTO DÍBERENCI,ADO PARÀ ME/EPP
3,1,Sa11enta-sê quê na refêrida contrataÇão, não será concedido o tratamênto difêrênciado e

simplificado para as Microemprêsas e Empresas de Pequêno Porte, nos termos das disposiÇões
contidas nos Arts. 4'7 e 48, da LeÍ Compfemêntar: o" 123/2006, por êstarem prêsêntês, isolada ou

s imultaneamente, as situaÇôes previstas nos incisos II e 111, do Art. 49, do mesmo diploma
fegal.
3.2.A participaÇão no certame, portanto, deverá ser abêrta a quaisquer intêrêssado§, inclusive
a5 Microempresas, Bmpre§as de Pequeno Porte e Equiparados, nos telmos da 1êgis1aÇão vigente.

4. O.DÀS OBRIGAçõAS OO CONrRÀrÀNTr
4.1.Efetuar o pagarênto refativo ao objeto contratado êfetivamênte realizado, de

cláusulas do rêspectivo contratô ou equivafente.
4 .2. Pioporcionar ao Contratado todos os meios oecessários para a fiel êxecuÇão
presêntê contrataÇão, nos termos do correspondente instrr.mentÔ dê aiuste'
4.3.Notif.icar. o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à

produtos ou serviÇos, exercêndo a mêis ampla e complêta fiscalizaÇáo, o quê

Contratado de suas rêsponsabilidades pactuadas e precêitos legais'

acordo com as

do objetô da

qualidadê dos
não eximê o

5.0.DÀS OBRIGÀÇÔES DO CONTRÀTÀDO

5.l.Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigações concernêntes à 1êgis1aÇâo fiscal. civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compromissos a§sumidos, a qualquêr
titulo. perante seus fornêcêdores ou tercêiros em razào da execuÇão do objêto contrâtado'
5 ,2. Substituit:, arcando com as dêspesas decorrentes, os materiais ou sêrviÇos que aprêsentarêm
alteraÇões, deterioraÇões, lmperfêiÇôes ou quaisquer irregularidadês discrepantes às

exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recêbimento e/ou
pagamênto .

!.J,uao transferir a outrêm, no todo ou êm partê, o obieto da contrataÇâo, sâlvo mêdiaote
prévia ê êxpressa autôrizaÇáo do Contratante.
5.4.Uanter, durantê a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, êm compat-ibifidade com

as obrigaçÕês assumidas, todas as condiÇõês de habllitaÇão e qualificação exigidas no

respectivo processo licitatório, sê for o caso, aprêsêntando aÔ contratante Ôs docrmêntos
necêssários, sêmpre que solicitado.
5. 5. Enltir Nota Fiscal corrêspôndentê à sedê ou fiIiaI da eapresa que apresentou a

documêntaÇão na fase de habilitaÇão.
5 . 6. Exêcutar todas as obrigaÇõês assumídas com obselvância a melhoI técnica vigentê,
enquadrando,se, rigorosamente, dentto dos prêceiLos lêgais, normas e êspecificaÇôes técnicas
correspondentes .

íÃNF^/}^r
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5.0.DOS PRAZOS
6.1.0 prazo máximo para a execuÇão do objeto desta
casos previstos na legislaÇâo vigentê, êstá abaixo
êmissào do Pedido de Comprê:

Entrega: 5 (cinco) dlas
6.2.a prazo dê vigência do contratô sêrá deteminado
2018, considerado da data de sua assinatura,

t9-
IAN

Ga
DE SOUZA
nêt ê

cont rataÇão
indicado e

e qu,ê admite pr.
sêrá cons idêrado

até o flnal do exeicício fin

PB, 24 de Selembro de 2018

7. O.DO REA.'USTÀ}{EIÍIO
7.1.Os preÇos contratados são fixos pêlo período de um ano, excêto parê os casos previstos
Àrt. 65, §§ 5" e 6', da Lei 8.666/93.
7.2-Ocoriêndo o desequilíbrio êconômico-financeí ro do contrato, podêrá sêr rêstabelecida
rê1ação quê as partes pactuaram inicialmente, nos têrmos do Art. 65, Inciso 1I, Alinea d,
Leí 8.666/93, mediante comprovação documenta.l e requerimênto êxprêssô do Coôtratado.

ilc

9.0.DÀS SÀlrçõES ÀDMTNTSTRAT rVÀS
9.1.4 recusa injusta em dêixar dê clunprir as obrigaçõês assumidas e preceitos legais,
sujeitêrá o CcntratêCo, gar:antida a pr:évia defêsa, às seguintês penalidâdês prêvistas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/931 a - advertência; b - multa dê mora de 0,53 (zero vírgula cinco
por cênto) êplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no lnicio ou na
exêcuÇão do objêto ora contratado; c - multa dê 109 (dêz por cento) sobrê o valor contratado
pefa inexêcuÇão tota-L ou parcial do contrato; d - suspensâo têmporária de par.ticipar em

licitaÇão e impedimênto de contratar co]n a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaração de inidoneidade para licitêr ou contratar com a AdminlstraÇão Púb1ica ênquanto
pêrdurarem os motivos determinantes da punrÇão ou até quê seja promovida sua reabilitaÇão
perantê a própria autoridadê quê aplicou a penalidadê; f - simultanêamente, qualquêr das
pênafidades cabiveis fundamêntadas í\a Lei 8.666/93.
g.2.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida nâo for rêcolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇão ao Contratado, será automaticamentê descontado da primeira par:cela do pagamênto a

quê o contratadô viêr a fazer jus, acrescidô dê juros moratórios de 1? (tr]n por cêôto) ao mês,
ou, quando fôr o caso, cobrado judicialmente.
9.3.Após â aplicaÇão de quaisquer das pênalidades prêvistas, reafizar-se-á comunicaÇâô êscrita
ao Contralado, ê publicado na imprensa oficial, êxc1uídas as penatidadês de âdvêrtência ê

mufta de mora quando for o caso, constando o fundamento legaf da puoição, informando ainda que

o fatô sêrá registrado no cadastro correspondente.

Mâmanguape
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8.O.DO PÀGÀ}{EIITO
8.1.O paqanento sêrá realizado mediânte processo regular e em observância as normas e
praocedimentos adotados pê10 Contratantê, da sêguintê roanêira: Para ocorrer no prazo dê trinta
dias, contados do perlodo de adimplemento.



ESTÀDO DÀ PÀRàIBÀ
cÂMÀRÀ MrrNrcrPÀr DE MàMÀNGuAPE

VÀLOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de Bercado

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da rêspectiva sollcitaÇâo: AqulsiÇão de equipamentos dê informática
diversos - computador, monitor. impressôra e estabilizadorês -, dêstinados as atividêdês da
Câmara Municipal de Mamanguapê.

2.4
2.7

DÀ PESQUISA DE MERCADO
Côm base nos custos para execuçâo do côntrataÇãô êm te1a, ôbt idos

da .leqislação, rêgulainêntos
mediantê
e normaspêsquisa de mercado dêvidamente realizada

vigentes, rêlacionamos abaixo o mênor preÇo
2.2.Mês que serviu de base paaa elaboraÇão

objêto da
nos termos
êncontr.adO.

da rê fêrida pesquisa; Setêír-brc de 2018.

iCODIGO
:1

'2

-COMPUT

DI SCRIMINÀÇÂO T'NIDÀDE

.arã.têri sii cas lrn.l

3 471 ,A

TOTÀ],

1.251,!0

1.918,00

ADOR com as seguintes
mininas: processador 2.8GHZ dual, memóraa 4GB /

raÍacior de DvD teclado e mouse USB drãc.
N]TOR com as seguintes caracteristicas mínimas:r und

ed 18.5"
cas und 2 959,0 03 IMPRESSORA com as seguintes caracteristi

mínimês : Laser nuftifuncional.
STABILIZADOR com as seguintes caracteristic und 2 359, 501 719, ! 04

l5
níniÍas: bivoll,e 1.00ovA.
rES'rABlT,I ZADOR côm as
Íín1nas: bivoLte 300V4-

seguintes característlcas 100,00 300,00

3.0
3.1

To 00

4.0. DAS CONDIÇÔBS DA CONTRÀTAÇÃO
4.1.0 prazo máximo para a execuÇão do objeto desta contrataçâo ê que adnite prorrogêÇão nos
casos prêvistos na -têgislaÇão vigente, êstá abaixo indicado ê será considêtado a partir da
em-ssáo do Dedidô dê Compra:

Entregê:5 (cinco) dias
4.2.Os prêÇos contratados são fixos pelô pêriodo de um aôo, êxceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5" e 6', da Lêi 8.666/93.
4.3.Ocorrendo o desêqui1íbrio econômico- financêiro do contrato, poderá sêr restabelêcida a

relaÇão que as partês pactuaram iniclalmente, nos termos do Art' 65, Inc.iso 1I, Alinêa d, da
Lei 8-666/93, mediantê comprovaÇão documentaf e rêquerirflento expresso do Contratado'
4.4.O pagamento sêrá realizado mêdianle processo regular e em observância às nôImas ê

procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no plazo de trinta dias, contados do
periodo de adimpfêmento.

Mamanguapê - PB, 24 de Sêtêm-bro de 2018.

5
PAlVÀ

DO VÀLOR
ô valor total é equivêIente a R$ 9.438,00.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrqane uuNrcrpar. DE I,íÀMÀNGUÀpE

REFERENTE: PROCESSO DE DTSPENSA DE LICITAÇÃO

DrsPor{rBnrDÀDE onÇaloNrÁnra

RealizaÇão do refêrido processo de contr:ataÇão direta objetivandoi

Objeto: ÀquisiÇâo de equipamêntos de informática diversos - computador, monitol.
estabilizadorês -, dêstinados as atividades da Câmara Municipal de Mamênguape.

rmpressora e

DEcr,ÀRÀÇÃo

Conformê soficitado, declaramos haver pr:êvisão de dotaÇâo apaopriada no orÇêmento vigêntê para
a dêvida execuÇão do objeto a sêr contratado:

Rêcursos Próprios da Câmâra Munlcipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara Mun.rcipal de Mamanguape.
Equipagem ê fnformatização das Açôes Legislativês. 4490.52.9901. 031.0001.1002 -

Equipamentos e Mater l Pernanente

Mamanguape PB, 24 dê setêÍürô dê 2018.

C DIO LEITE FÍ
Tesoureiro
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ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ

cÂMÀRÀ Mt NrcrpÀ! DE lrÀÀíÀNcuÀpE
GÀBIIIEÍE DO PRESIDENTE DÀ CÂ}.{ÀNÀ

REFERENTE: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITÀCÃO

ÀrrroRlzÀÇâ,o

Expediênte: soLr c r TÂÇÃo
Secrêtaria da Câmara Municipâl de Mamanguapê.
Procedinento de dispensa de licitaÇâo.
SolicitaÇão correspondente devidamente instruída com a
justificativa para a necessidade da demanda requerida.

Àssunto:
Anexo :

DESPÀCHO

AúTORIZO a rêalizaÇão do procedimento )lspênsa de Licitação, nos têrmos do Art. 24. inciso II,
da Lei Eedêral n' 8.666/93 ê suas

dê

aLteraÇôês pôsteriores, objêtivando:

informática diversos - computador, monitor, impressora ê

noConforme informaÇõês do sêtor responsávê1 exisie disponibilidade dê dôtaÇão espêcifica
orçamênto vigente, aproprrâda para a devida execuÇão do objeto a ser contratado.

estabilizadorês -, destlnados as atividades da Câmara Municipal de Mamanquape

Mamanguape - PB, 25 de Setenüro de 2018

Aquisi-áo oe êquipôlenros

JOÀO

Remeta-se a solicitaÇão êm tela, instruida dê todas as informaÇões e elementos correspondêntes
inclusive com a justificativa paira a necessidade da demanda rêquêrida, à Comissão Pexmanente
dê LicitaÇão destê órgão, para a fôrmalizaÇâo do referido processo dê contrataÇão direta por
Dispensa de Lic itaÇão.
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ESTÀDO Dà PÀRÀÍBÀ
c.âüÀRÀ Mt NrcrpÀ! DE lrÀririlNGuÀpE

COMISSÃo PERMANENÍE DE LIcITÀçÃo

RErERENTE: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITÀCÃô

PROTOCOLO
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N' 18O92sDVOOOO1

Objeto: AquisiÇão de êquipaÍrentos de infor.máticê divêrsôs - computador, monitor, impressora
estabilizadores -, dêstinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguapê.

RêaIizaÇão do refêrido processo de contrataÇão direta objetivando

Oriqem: Secretaria da Câmara Municlpaf de Mamanguape

rior bêm como da Assêssoria Jurídica

Protocolo: observado o disposto na 1êgis1aÇâo pertinente, bem como os êfêmêntos quê instruem
os autos, em êspêcial a justiflcativa para a nêcessidadê da dêmanda rêqueridê e principalmente
a devida autorização para a formalizaÇâô da referida contratação direta por Dispensa de
LicitaÇâo, ncs termos da Art. 24, inciso II, da Lêi Fêdêra1 n' 8-666/93 ê suas alteraÇôes
posteriorês, esl:a Comlssão protocofou o processo em tê1a:

DrspENsÀ No DV00001/2018 - 25/09/2018

Procedimento: Aos autos do procêsso ora protocolado e nu.roerador o qual está instruido com a
autorizaÇão respectiva, a indicaÇão suclnta de seu objeto, bem como do recurso apropriâdo pala
reallzar a refelida despesa; após a devida autuaÇão nos termos do Art. 38 da Lei federal no
8.666/93 alterada, serão juntados opôrtunamênte as consideraÇões da Comissão Julgadora, a
competente expôsiçáo de nôtivos ê sêus elementos constitutivos, inclusive â correspondênte
ninuta do contrato, qL1ê postêriornêote deverão ser submetidos à apreciaÇáo da Àutoridadê
Supe

Mamanqua

CI,ÁUDÍO LE ]TE
Prêsidente da

F LHO

25 dê sêtenrbro de 2018

Comis sâo

s{
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EERMO DE ÀIITUÀçÁO DE PROCESSO LICÍTÀTóRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 18O925DVCl]OO1

Objeto: Aquisição de equipamêntos de informátlca diversos computador, monitor, impressorê e
estabilizadores -, destinados as atividades da Cêrara Municipal dê Mamanguapê.

:. RE CEBI}íENTO
Nêsta data recebemos a documentaÇão inêrênte à êxecuÇão do objeto acima indicado, composto
pelos seguintes e1êmêntos: solicltaÇão para rêalizar procêdj-mênlo dê Dispênsa dê LicitaÇâo,
nos te!r!os do ArL. 24, inciso II, da Lei Eedêral ^" A.666/93 ê suas alterâçôês postêriolês.
com justificativa para a nêcêssidadê da contrataÇão, pesquisa de preços correspondênte, a
autorizaÇão devida e declaração de existir. a respectiva disponibilidade orÇamentária.

If, - PROTOCOLO
Observado o disposto na legislaÇáo pertinêntê, bêm como os êlemêntos que .instruem os aulos, em
êspêcial a justificativa para a nêcessidade da dêmanda requerj-da e principalmênte a dêvida
autorizaÇão para a fomalizaÇão da referida contrataÇão direta por Dispensa de LicitaÇão. nos
temos do AIt - 24, inciso II, da Lei Eederal n' 8.666/93 e suas a1têraÇõês posteriores, esta
Comissão protocolou o processo em têla:
DiEpênsa n" Dv00001/2018 - 25/09/20!e.

ssrÀDo oe pàRÀÍBÀ
cÂlrARÀ !.{t NrcrpÀL DE I..íA}'íANG[ ÀpE

coMrssÃo PERMANENTE DE LrcrÍÀÇÃo

ÍTI - ÀBERÍT'RÀ DE VOLT'}'E
Neste ato, em decorrência da docu-mentaÇãô ora rêcebida, abrê-se o
procedimento administratlvo em epigrafe, quê tem como pr:lmêira fo.lha
folhas sêguinies numêradas sequênciafmente, iniciando no no 01'

1" volule dos autos do
a capa do processo e as

rv - EI.EMENIOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numêrado, contendo a autorizâçào respectiva. a

indicaÇão sucinta de seu objêto, bem como do recurso apiopriado para realizar a rêferida
despesâ, nos termos do Art. 3B da Lei. Eederal no 8.666/93 eftêrada; sêrão juntados
oportunamênte as consideraÇôês da Comissão JuLgadora, a competente exposiÇão dê motivos e seus
elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, que posteriolmênte
deverâo ser submetidos à apreciaÇão da Autoridadê Super-ior bem como da Assêssoria Juridica'

V - gROCED IMEIÍIO
Remeta-se a Secretaria da Câmara Municipal dê Mamanguape.

Encaminhamos os elementos do processo ora autuado par.a a dêvidâ instruÇão, dêvendo sêr juntada
a competente exposiçâo dê motivos êlaborada pcr êsta seclêr.aria da câmala Municipal de

Mamanguaper a qual indicará, necessariamente, dentre outras lnformaÇões, a razão da êscÔlha do

fornêcedor ou êxêcutantê e a justificativa do preÇo, com a correspondente minutâ do contrato'
Em sêguida, os autos devidamentê instruídos, deverâo ser submetidos à aprêciaÇão da Autoridade
S,.rperior parê ratificaçâo e publicaÇão na imprensa oficial. confome as disposiÇõês do Art'
ze. aa lei Fedêral no 8.666/93 e suas aftetaÇôes postêriores, ê do Art. 61, ParágIafo único,
do mêsmo diploma leg:al:

Prezados sênhorês,

L lemênlos 0
ideraÇ

C UDIO LEITE FIL

processo ora autuado.
da Comissão Jufgêdora

Mamanguape ?B 5 de Sêtenúro de 2018

Presidêntê da CoÍ',issâo

o

:/
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ssrÀDo oe pABÀÍBÀ
cÂua,na uuurcrpar, DE MÀMÀNcuÀpE

colrrssÃo eERI,íÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

DrspENsA DE llcrTAÇÀo N. DVo000i/20r8

1 .0 - oBJETO
AquisiÇão de equipameotos de informática divêrsos
estabilizadores -. destinados as atividades da Câmara

2.0 - JusrÍFrcÀrrvÀ
À unidade dêmandantê - Secretaria da Câmara Municipal dê
aspectos e a sing,ularidade da presentê contratação, bem
]êgis1aÇão vigentê, entendêu ser dispensávêI a licitâÇão.

- computador, monitor, impres sora
Municipal dê Mamanguape.

Mamanguâpe - após cons iderar:
como as disposiÇões contidas

OS

na

3.0 - EUNDÀMENTO LEGÀI,
Conforme o entendimento
contrataÇão êm tela será
termos do Art. 24, inciso

-x

e as informaÇõês apresentadas pefa referida unidadê denandanteÍ a
acobêrtada por Dispensa dê LicitaÇão - dispensa por valor -, nos
II, da Lei Eederal nô 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores:

"II - para outros se-rv-iÇos e campras de vafoÍ de até 10* (dez por cekta) do firnite prevista na
aflnea a, da inciso rr do artigo anterior, e para afienaÇões, nos caso.9 previstos nesta Lei,
desde gue não se refirdm a parcefas de u.fl .mesmo serviço, canpÍa au afienaÇão de ndioÍ vuTta
gue possa ser reafizadd de una só vez.,,

4.0 - rNsrRUçÃo Do pRocEsso
Deverá ser observado o disposto no Art. 26, especialmente os incisos II e III do seu parágrafo
único, bem como no Art. 61. todos do referido diploma legal. É o que recomenda esta Conissão,
salvo melhor julzo à consideraÇáo superior.

Mamanguape 26 Setembro dê 2018.

"Art. 24. É dispensávef a licitaÇãa:,1

C DIO LEITE EILHO

f

4.í1bú""-
A GORETE LEITE BAR SA

MARIA JOSÉ coús "l
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
c.âuana uuxrcrpnr, DE I,íA!íÀNeIrÀpE

sEcRrrÀRrà oe cÂuana MuNrcrpÀt DE I,íÀMÀNct ÀpE

ExposrçÃo DE Morrvos N" Dvooool/2018

Mamanguape - PB, 2'7 dê Sêtêmbro de 2018.

1.0 - DO OEJETIVO
Tem a prê§ênte exposiçâo de motivos o objêtivo de escfarêcêr, êm consonâociê com a fegislaçâô
vigente, as razões da singularidade da sêguinte despêsa: AquisiÇão de equipamentos de
informátlca diversos - computador, monitor, impressora e estabilizadores -. destinados as
atividades da Câmara Municipal de Mamanguapê.

2,0 - DÀ NEcEssrDàDE DÀ co!ÍrRArÀçÃo
A contrataÇão do objeto acima descritô será efetuada, nos termo das êspecificações técnicas ê
informaçÔes complêmentares constantê dêsta exposiÇão de motivos, quando for o caso, motivada
pela: PêIa necêssidadê da devida efêtivaÇâo de compra para sr.rprir dêmândê específica -
AquisiÇão de equipamêntos de informática diversos - computador, monitor, lmprêssorâ e
estabilizadorês -, considerada oportuna e imprescindivêf, bêm como rêfêvante medida dê
interesse púb.lico; ê ainda, pêIa necêssidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a
promoÇão de atividades pêrtinêntes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos
objelivos proglarados, observadas as dirêtrizes ê metas definidas nês fêrrêmêntas de
planejamentô aprovadas.

3.0 - DÀS RàZÕES DÀ ESCOLEÀ DO FORNECEDOR OU EXSCUTÀIÍTE
Em dêcorrência das caracteristicas ê particufaiidades do objeto da contrataÇão em tela, a
mêsma podêrá ser efetuada junto a: Lidiane da Silva Àndrade - R$ 9.438,00. - Entidade ou
profissional muito bem conceituado no desempenho das atividadês inêrêôtes ao ramo pertinente a
sua êspêcialidadê, âprêsêntando ótima qua.Iidade e preços dos seus produtos ofertados e/ôu
serviÇos prêstados, já comprovados anteriormente, justificando, dêsta forma, a sua êscofha.

4.0 - DÀ JUSTrrrCÀTrVÀ DO PREçO
O valor da rêfêrida contrêtação está satisfatório e compatívêl com os preÇos praticados no
nercado, conforme a correspondente proposta aprêsentada ê levantamento êfêtuado, mêdiante
pesquisa apropriada, em anêxo.

5.0 . DO ET'IIDÀIdENTO I.EGÀI
Entende-sê quê a regra da obrigatorlêdadê da licitaÇão nâo é absoluta, côntêmpfando êxceÇões.
que a própria legislaÇão enumera. Portanto a contrataçâo em coÍnento podêrá ser acobertada por
Dispensa de LicitaÇão - dispênsa por valor -, nos termos do Art. 24, inciso II, da Lêl fêderal
na 8-666/93 ê suas alteraÇõês posteriores:

,,7I - para oútras serviÇos ê conptds de vafot dê até 1A* (dez par cento) do finite previato na
afinea a, da irciso II da artiga anteriar, e pdrê dlienaÇões, rlos casas pr:evlstos nesta Lei,
dêsde gue nãa sê Íefirarn a parcefas de ún mesmo setviÇo, coinpta ou dTienaÇãa de maiar vü7tô
guê po.9sa ser Íeafizada de uma só vez."

"Art. 24. É dispensá,lef d ficitdÇãô:"

At'ênciosamente /

6.0 - DÀ CONCLUSÀO
À concrêtizaÇãô da referida contrataÇão poderia ocorrer com
processo em aprêÇo, o qual êstá devidamentê instruído com a

a minuta do respêctivo conttato.

a aprovaÇão de Vossa Excêlência do
documentação pertlnente, inclusivê

iÀ
Chefe

JAIÀN
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inê 1,e
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂÀíÀxÀ MuNrcrpÀt DE trR!.{Ar{GUÀpE

SECRETÀRIÀ DÀ CÀ,ÍÀRA MUIIICÍPÀI DE MAI,IANGUÀPE

QUÀDRO DE!.4ONSTRàTM DE PREçOS - MÀpÀ DE ÀPURÀÇÃO - E){pOSrÇÀO DE IIOÍÍVOS Nô DVOOOO1/2018

I unid. ouant. ' vI Unit. vI. TotafParti
ea.actâfa§a:cê§ j"sr:ts: pÍôcêssÀdor 2,8e§Z dsâ]^, :âeâóriã ,tGB,

I una 1.750, ô0

411 , A0

,9ll-:.:.:.t.o.b: r.I

aciêrísaicss rsi.rillâ§ r :--..l 18,5"
3

,ra!âl:têriêii.âs Íril1)na§: I-asêr ür].l iri Í!§)§ !ô!:e l.
SllÍe Àndrade und 95 9, 001 1 . 918

tês caràctê:isllsâs :[.i!}aa',aê: bivôlaci 1.000vÀ
idia:1e da Silva Àndrade

Lês ca:rêcaê:.isi-acês 1},i*1,râ§ : biv.l.ê 3l)§VÀ
idiane da Silva Àndrade und 3

Mamânguape - PB, 2-1 dê Sêtembro de 2018

]À JAI

und 359,50 119,

100,00 300,0

d,
DES

inête
A PÀIVÀ

- Lidiane da Silva Andrade
Item(s): 1" - 2 - 3 - 4 - 5
Valor: R$ 9,438,00

Chefe de

çt 15 t=l

-§/§rgry-ry

P_Y,D,r...}:,:_l:!:...:_..r9r9§...9sP.piFr,ê9.:*
,Lidiane da Sifva Andrâdê 3 L

:1......-..§-f j!:l?:i.. .f?.,t . 
às sêq'ri!:tes

rl,idiane da Silva Andrade L -257,04: 1

13 - Íl{PilãSSCRÀ e$rn âs

14 - §S:IÀBII,IZÀa'CR cós âs
2

RESULTÀDO FÍNÀI,:

t/
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂMÀRÀ MJNICIPÀI DE MÀMANGUÀPE

coMlssÃo PERTGNENTE DE LrcrrÀÇÂo

Carteira dê Tdentidade oo - . . .,

no Art.

MINUTA DO CONTRA1O

CONTRÀIO No: ..../2018-CPL

TER}4O DE CONTRÀTO

FORMÀ ABÀIXO:

QUE ENTRE SI CEI,EBRAM À CÂMAXÀ MUNICIPAI, DE MÀMÀNGUAPE E
EORNECIMENTO CONFORI,IE D]SCRIMTNÀDO NESTE ÍNSTRUMENTo NÀ

Pelo prêsente instrumênto particular de contrato, dê um lado Câmara Municipal dê Mamanquapê -
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguapê - pB, CNPJ n" 12.'120.256/ 0001-52, nêste ato
reprêsêntada pelo Presidênte da CâÍrêra João Ferrêira da Silva Eilho, Brasileiro, Divorciado,
Comerciante, residente e doniciliado na Rua Severino Victor, 45 - planalto - Mamanquapê - pB,
CPE n" 031.463.444-4A, Carteira dê Idêntidade n' 2.288.944 SSP-PB, dorâvantê simplesmêntê
CONTRÀTÀNTE, ê do outro lado ,........ - ..,, CNPJ no

., nêstê ato representado por .... residente e domiciliado nê ....,

doravante simplêsmente CONTRÂTÀDO/ dêcidiiam as partes contratantês assinar o prêsentê
contrato, o qual sê regerá pelas c1áusulas e condiÇões seguintes:

CÍ.iÁUSUI,À PRIIGTRA . DOS E'U}IDÀ E}f,TOS DO CONTRÀTO:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Dispensa n" DVo0001/2018, procêssada nos termos
da Lei Federal ^" 8.666/93 e suas altêraçôes.

CÍÁUSu,À SEGI,NDÀ - Do oB.TETo Do coNTRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: AqulsiÇão de equipamentos de informática diversos -
computador, monitor, imprêssora e estabilizadorês -, destinados as atividades da Câmara
Municipal de Mamanguape.

O fornêcimento deverá obedecer riqorosamente às condiÇões êxpressas neste instrumento,
proposta apresentada, D.ispensa n" DVO0001/2018 e inslr.uÇões do Contratante, documentos esses
que ficam fazendo partes integrantês do prêsênte contrato, indêpendênte de transcriÇão.

crÁusu,À QUÀRTÀ - Do RlA.lusrÀ!ÍENEo:
Os preÇos contratados são fixos pelo periodo de um ano, êxceto para os casos prêvistos
65, §S 5' e 6o, da Lêi 8.€'66/93.
ocorrendo o desequllibrio êconômico- flnancêlro do contrato, podêrá ser restabelecida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 1I, Alinea d,
8.666/93, mediantê comprovêção documentaf ê requerimento êxpresso do Contlatado.

cliiusur,À sÉÍffÀ - Dos PRÀzos:
O prazo máximo para a exêcuÇão do objêto ora contratado, conformê suas caracteristicas,
admitê prorrogaÇâo nos casos previstos pêfa Lei 8.666/93, está âbêixo indicâdo e

CIÁUSUÍ,À SEXTÀ - DO PÀGA}íENTO:
O pagamento será efêtuado na Tesouraria do Contratante, mediante procêsso regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no plazo de trlnta dias, contados do períÔdÔ de adimplêmênto.

considêrado a partir: da êmissão do Pêdido de Compra:
Lnrregê: 5 (cinco) dias

O prazo dê vigência do prêsentê contrato será detêminado: até o final dô exercício financeiro
dê 2018, considerado da data de sua assinatura.

crÁusurÀ orrAlrÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do colfrRÀaÀlIlE:
a - Efetuar o paqamênto relatlvo ao fornecimênto efetivamente realizado, de acordo com as
respêctivas cfáusulas do presênte contratoi
b - proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sôbre qualquer irregularidadê encontrada quânto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇâo, o que não exime o Contratado dê suas
rêsponsabilidades côntratuais ê legâls,

cuiusur,À EERCETRÀ - Do r/Àr,oR E PREços:
O valor total destê contrato, a base do preÇo proposto, e de P$ ... í...).

CüÁUSUÍ,A QUIT*TÀ - DÀ DOTÀçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigentê:
Rêcursos Própr:ios da Câmara Municipal dê Mamanguapê: 01,010 - Câmar:a Municipal de Mamanguape.
01.031.0001.1002 - Equipagem ê InformatizaÇão das AÇões Lêgislativas. 4490.52.99
Equipamêntos e Material Permanente



EA$

cúusul,À NoNÀ - DÀs oBRreÀçõEs Do coNTRÀrÀDo:
a - Executar devidamênte o fôrnecimento descrito na C1áusula correspondente
contrato, dentro dos melhorês parâmetros de qualidadê estabelêcidos para o r]aIno
relêcionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabiliza.-se por todos os ônus e obrigaÇõês
tributária e trabafhista, bem como por todâs as dêspê
títu.lo, pêrante seus fornecêdores cu terceiros em razà
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pê1o contratantê, quando da execuÇâo do
contlato, quê o represênte integrâlmênte em todos ôs seus atos;
d - Pemltir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os infornes e
esclârêcimentos soli ci tados;
e - Sêrá responsávêI pelos danos causados diretamente ao Contrâtante ou a terceiros,
dêcorrêntês dê sua culpa ou dolo na êxecuÇào dô contrato, não e><cluindô ôu rêduzindo essa
rêsponsabilidadê a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pê1o órqão intêr.essado;
f - Não cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou êm parte, o objêto deste instrumento,
sem o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa dô Contratantê;
g - Manler, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes assrmidas,
todas as condiçÔês dê habilitação e qualificaÇào êxigidas no rêspêctivo procêsso Iicitatório,
apresentando ao Contratante os documentos nêcessários, sêmpre que so.licitado.

cúúsuúÀ DÉcnrÀ - DÀ ÀITERAÇÃo E Rsscrs.Ão Do coNERÀTo r

Este contrato poderá ser al-têrado, unilateralmentê pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos prêvistos no Artigo 65 ê será rescindido, de pfênô direito. conforme o
disposto nos Artigos '11, '78 e ?9 da Lei 8.666/93-
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condlÇôes contratuais, os acréscimos ou
suprêssÕes que se fizêrêm nêcêssários, até 25â (vinte e cinco por cento) do vê1or inicial
atualizado do contLato,

CIJ{USuI.À DÉCI}A PRI!íEÍRÀ - DAs PENÀTIDÀDES:
A rêcusa injusta em deixar de cunprir as obrigaÇões assumidas e prêceitos leqais, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades pr.evislas nos Arts. 86 e 87 da
Le\ 8-666/93: a - advêrtência; b - multâ dê môra de 0,53 (zêrô virgula cinco por cênto)
aplicada sobrê o vaLor do contrato pora diê dê atraso na entrega, no ioicio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 103 (dêz por cento) sobre o valor contratado pe.lê
inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspênsáo têmporária de participar em ficitaÇão e
impedimênto de contratar com a AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anôs; ê - dêc-laraÇâo
de inidonêidadê para licitar ou contratar com a AdministraÇão PúbIica ênquanto perdurarem os
motivos dêtêrminantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇào perante a própria
autoridadê que aplicou a penalidade; f * s imu-Itaneamente, qualquer. das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8. 666,/93.

CÍÁI'SU,À DÉCI}IÀ SEGI'IIDA - DO FORO:

Para diraimir as quêstôês dêcorrentês deste cont-râto, as partes eIêgêm o Eoro da Comalca dê
Mamanguape, Estado da Paraíba.

E, por estarem de ptêno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes ê por duas testemunhas.

do r$'J3"*
o
c

(
o

t)
concêrnêntes à legislaÇão fis
sas e comprômissos as slmidos, a

atividadê

de 2018.

o da execuçâo do objeto contratado;

Mêmanguape - PB,

PELO CONTRATÀNTE

de

TESTEMUNHAS

JÔÃO FERREIRA DA STT,VÂ EILHO
Presidente da Câmara
a31.463.444-40

PELO CONTRÀTADO
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cÂlaana lanrcrpar. DE MÀl{ÀNcuÀpE

cÀBrNErE Do pRESTDENTE oa cÂlann

Expediênte: ExPosTÇÃo DE MOTTVOS N.o DVO0001/2018
SECRETARIA DA CÀMÀRÀ MUNICIPAL DE MÀMÀNGUAPE

Àeeunto: AquisiÇão de equipamentos de informática diversos -
conputador, monitor, impressora e estabilizadores -,
destinados as atividades da Câmara Municipal de
Mamanguape .

Legislação: Ay|' .24, inciso II, da Lei Eederal no 8.666/93 e suas
alteraÇôes.

Ànexo: ExposiÇão de motivos correspondente e seus elementos,
inelus.ive a minuta do respectivo contrato.

DESPÀCHO

APROVO a correspondênte proposta nos termos do expediêntê supra mêncionado. Acolho a situaÇão
de Dispensa de T,icitaÇão, por estal em consonância com as disposiÇôes contidas na legislação

Remeta- se
aprêciaÇâo

o processo, devidamêntê lnstruído de todos os seus elemeôtos constitutivos, á
da Àssessor.ia ,luridica, para os fins e êfêitos fegais.

4. a
JOÃO FERRETRÀ DA S

Presidentê da
EI LilC

Câmara

\d

Mamanguape - PB, 28 de SêtêÍüio de 2018.

A 1a



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀsÀ MtNrcrpÀL DE M!\I,íÀÀIGUÀPE

ÀSSESSORIÀ .JuRÍDTCÀ

Ori-geD :

Àssunto:

EX?OS]CÀC DE MOT]I./OS N.O DVOCC(]l,/2018
SECRETARIÀ DÀ CÀXtrA-Ê.A MUIi]1CIPÀL DE MÀIIIANGUÀPE

Àquisição de equipamentos de anformárica diverscs -
computadot:, mo:titor, impressora e estãbilizadores -,
destrnados as attl'rdades da Câmaaa Municipal de
Mamanguape.
Cânara llunicapaf de Mamanguape e: Lidiane da Sifva
Andrade.
ExposiÇãc de mor,ivos correspondente e seus
elenertcs, ilcfusive a minuta Co respectivo
contratc.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lêi Eedêra1 i" B-666/93 ê suas a1têraÇões, ê considerando o
têor dos documêntos e infomaçôes apresentêdos, esta Assessoria Jurídica é de parecêr
favorável ao rêconhêclmento da situaÇão de Dispensa de T,icitaÇão, como se contém no despacho
de acolhimento exarêdo pelo sênhor Prêsidênaê da Câmara, o quêl êstá dê acordo com o Art, 24,
inciso 1T, do referido diplorna ]ega].

Esta Assessoria Jurídica sugere a pubficaÇão dos
licitaÇão e do contrato correspondente na Tmprensa
26 e 6l da Lei Eederal n' 8.666,/93 e alteraÇôes.

extratos de ratificação, dê dispênsa de
Oficial, para os fins prevlstos nos Arts.

Mâmanguapê PB, 02 de Outubro dê 2018

ILZÀ BÀRRETO

OAB PB
Jurídico
11 .696

(

,AÀ '(

(f "' rg ';'1

\*l

Interêssados:

Anexo :
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EsÍÀDo DÀ pÀ.RÀÍBÀ

cÀ.íÀxa MuNfcrpÀr DE MÀt ÀNcuÀpE
GÀBTNETE Do PRESTDENTE oa cÂuana

Mamanguapê
PORfàRrÀ N" DV 00001i/2018

o PRESTDENTE DA CÂMÀR.A DA
suas atribuiÇões legais,

CÂMARÀ MUNICTPÀL DE T{AMÀNGUAPE, EsTÀDo DA PARÂÍBA,

PB, C3 de Outubr,o dê 2018,

no uso de

RESOLVE

RÀTrErcAR a Dispensa de ricitaÇão, quê objetivâ: Aquisição de êquipamentos deioformática diversos - computador, monitor, impressora e êstabilÍzêdores -, destinados as
atividadês da Câmâra Municipal de Mamanguapei com base nos elêmentos constantes da ExposiÇão
de Motivos n' DV00001,/2018, a qual sugere a contrataÇão dê:

- Lidiane da Silva Àndrade
24.238.856/0A01-68
Valor: R$ 9.438,00
Publique-se e c'úmpra-se.

JOÃO EE E]RÀ DA SILV LIiO
Prêsidênte da Câmara

afr-râo.'xl.ta/a Çy'/ta Z)
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esr.ADo oa pÀRàiBÀ
cÂuana uut.lrcrpar, DE !,ÍÀI,ÍANcuÀpE

cÀBrNErE Do pRESTDENTE oa cÂueaa

Ma]narrguape
PORTÀRIà No DV 00001/2018-01

o PRESTDBNTE DA CÂMARÀ DA
suas atribuiÇôês ]-egais,

CÂ}4ÀRÀ MUNICTPAL DE MAMÀNGUAPE. EsTADo DÀ PARAÍBA,

PB, 03 de outubio de 2018

no uso dê

RESOÍ,VE

Publique-se e cr.únpra-se.

ADJuDrcÃR o objêto da ticitaÇãô, modarldade Dispeosa n. DVooool/201e: AquisiÇão dê
equipamentos dê informática diversos _ computador. monitor, impressôra e êstabilizadores -,dêstinados ês atividades da Câmara Municipal dê Mamênguape; com base nos êIêmentos constantês
do plocesso correspondentê, a:

- Lidiaoe da Silva Andrade.
24 .238.8s6/0007-68
Valor: R$ 9.438,00

.IOAO EERREIRÂ DA
Presidente da

IL EILHO
Câma ra

À
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DECLARÀÇÃO - PUBLICAÇÃo

gsrÀDo oa pÀn,ttÍBÀ
c.â!íARÀ MuNrcrpÀt DE IÍÀMANGuÀpE

co,rrssÀo rERMÀr.leNTE oe r,rcr-açÃo

DECLARAçÃO

Decfaro pêra os devidos fins de dirêito, que uma cópia dos termôs dê RatificaÇão e ÀdjudicaÇão
bêm como do rêspectivo extrato de Dispensa de licitaÇão rêferêntes ao processo acima indicado,foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste órgáo, nesta dêta, em observância as
disposiÇÕes da Lei Eederaf n. 8.666/93 e suas aftêraÇôes posterior:ês.

Mamanguape - pB, 03 dê outubro de 2018.

\eq-.
IÀ JAI

Chefe de Ga I
DE SOUZ
nete

PAIVA

é
rl
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂIrÀRÀ MuNrcrpÀr DE MÀr.íÀNGuÀpE

coMrssÀo PERMj{NENTE DE LrcrrÀÇÀo

DTSPENSÀ N' DV0OOO1/2018

DECI,ÀF.AÇÂO _ PUBLICAÇÀO

Declaro pêra os dê
bêm como do rêspec
toram dêvidamentê
dlsposiÇôês da Lei

PB,

vidos fins de dirêito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e ÀdjudicaÇâotlvo extrato de Dlspensa de LicitaÇão referêntes ao processo acima indicado,afixadas no guadrô dê Divulgaqão dêstê órgâô, nesta datâ, em observâocia asFêderal o" 8.666/93 ê suas alteraÇÕes posteriores.

03 de Outubro dê 2018.

UDIC LE: rr t- o
Presidente da Comis s ão

'í\
-la)l

--/
-Ài

DECLARÀÇÃO

Mârnanqua\-
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

\{
Fa

o
uz

NUMÉRO OE INSCRIÇAO

24.238.856/0001.68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DÀÍA OE ABERTURA

2410212016

NOME EMPRESARIAL

UDIÂNE OA SILVA ANDRADE

T O OO ESTABELECIMENÍO (NOME OE FANTASIÂ)

ANDRADE MITILENE

E DESCRI DAÀTI\4OADE ECON

47.61-0-03 - comércio ista de arti dê laria

E DESCRI DA NATUREZÀ

213-5 - irto nd ivi

LOGRAOOURO

R FREDERICO CHOPIN

NÚMERo

267
COIúPLEI\4ÉNTO

CEP

58.020í20
BAIRRO DISÍRIÍO

ROGER

ML]NI

JOAO PESSOA PB

ENOEREçO ET tco
k ail.com

TELEFONE

83 9869-3558

ENÍE FEO ERATIVO RESPON ÊL (EFR)

ATIVA

OATA DA SI

211022016

MOTIVO DE SíÍU CADASÍRAL

ESPECIAL
DATA OA ESPECIAL

ME

E OESCR OAS AT1VIOAOES ÉC CAS

1413"1-03 - Facção do roupas pÍofissionais
47,44-0-99 - Comérsio vaÍejista de materiais de construção em geral
95,í1{{o - RspaÍação ê manutonção d€ computadoros o de êquipamentos perifóricoE
47.41-5{0 - Comércio varejista de tintas ê materiais paÍa pintura
47,59€-oí - ComóÍcio varojista dê artigos de tapêçaria, coÍtinas e persianas
43.30-4-99 - Outras obras dê acabamênto da cohstruçâo
47.ô3-6.02 - comércio varê.iista dê artigos êsportivo6
it7./t4.O.Oí - Comé.clo vaÍejista de Íerragens e fêrramentas
47.42.3{0 - comórcio varêjista dê matêrial ôlótrico
3E. 32.7.00 Recupêração de materia Is p tásticos
47 53-9-00 Comerc o varêJ istâ êspecia lizado de eletrod ome ticos e eqU pamentos d aud e vidêo

.3-02 nstalação m ânute nção de s stemâs centrais de r cond c ona do, de ntilâçâ reÍrigêração
47.89-0-0 5 Comércio vate,l ista d prod utos saneantê6 d tssanitáÍios
47 89.0-07 Comé rcio varêj ista de equ ipamentos para esc riÍó ri

ct âlizado d êntos n ntos dê informática47 51 -01 comé Ício tstâ ês su

httpi/ .flrvw.receita,fazenda.gov.brlPessoaJuridicâ/CNPJ/cnpireva/Cnpirêva-SoliÇitacâo asp 1i1

«ÃNE}
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TINISTÉilO OA FAZENDA
SêcÍstarla da Receita Federâl do Brasll
ProoulãdorlâGeral da Fezenda Naclonal

l 'cP t-u

CERTIDÂO POÍIIIIVA COT EFEITOS OE.iIEçANVA DE DÉB]TO{' RELAIIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERA§ E À DÍUDA AÍIVA DA UNIÃO

Nome: LlDlAl{E OA SILVA AÍ{DRADE
CNPJ: 2.238.856/fiDí{8

Ressalvado o direito dê a Fazênda Nacional cobrer ê inscrever quaisquer dívidâs de
Íêsponsabilidade do suieito passivo acima identificâdo que viêÍem a ser apuradas, é certificado que:

1. constiam débitos administsados pêla Sêcretaria da Receiüa Federal do Brasil (RFB) com
exigitrilidade suspensa no6 teÍmos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de drtubro de 1966 -
Código Tributário Nadonal (CTN), ou objoto do -decisão judidal que determina sua
desconsideraÉo para fins de ceÍtificagão da regularidade Íiscel, ou ainda não vencidos; e

2. não constâm inscriÉes em Díüda Ativa da União (DAU) na Prooradoria-Geral da Fszenda
Nadonal (PGFN).

ConfoÍme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, êste documento tem os mesmos ebitos da cortidão
negativa.

Esta caÍtidão é válide para o estebôlsdmento matriz e suas filieis e, no caso dê ênte Íderativo, para
todos o3 óígáos e fundos púHicos da administraÉo dirête a ê16 vínculâdos. Refore-se à situação do
sujeito passi\ro no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contibuigóes sociais pr€vistes
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ârt. í1 dâ Lei no 8.212,de24 de julho de 1991.

A acailaçâo desta certidâô está condicionada à vôÍificeçào de sua autenücidade na lntemst, nos
êndêÍêços <http://ífr,gov.bÊ ou <htts:/ 

^/ww.pgft.gov.br>.

Certidão emitida grafuÍbmente com bas€ na PortaÍia Coniunts RFB/PGFN no 1.75'l, deA1OD014.
Emitida às '1 1:24:45 do dia 13/08/20Í8 <hora e dalra de Brasíliâ>.
Válida até 09/02/20í 9.
Código de contÍde da certidão: íF3C,9DBF.EA2ÀF268
Oualquêr rasura ou emenda invalidará este doalmento,

Create PDF Íilês without this mêssagê by Purcfiasing novaPDF printeí (!l1g:4!4ry1!SyeÊgl.c9rn)
1t1
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SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

Certifico, obsêrvadas as disposiçõês da lêgislaçáo vÍgente e de acordo com o§
assentamentos existêntes neste órgão, que o Contribuinte supra idenüftcado está em sifuação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a dóbltos flscale
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

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

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data dê sua êmissão,
devendo ser conflrmada a sua autenticidade através do serviço Validar Ceftidáo de Débito na
página www.receita.Pb. gov.br.

cóDlGo: 8D't4.99e9.E7A9.7D7F

Nomê Empresarial:
UDIANE DA SILVA ANDRÂDE . ME

Endoroço:
FREDERrcO CHOPIN

Balno: Munlclpio:
ROGER JOAO PESSOA

lnscr. Estâdual: SltuaÉo Cedastrdl:
í8.267.393-0 AÍWO

Númsro:
6l

CNP..I/CPF:
24.2t8.856ít001 {8

Emitida no dia 1710912018 às 10:13:00

Complemento:

CEP:
58020-í20

Certldâo de Déblto emltlda v-la 'lntêmêt'.
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PREFEMJRA UNICIPAL t'E JOÃO PESSOA

SECRETARI,A DA R€CEIÍA N,'MCXPAL

PROCTJRAooRA GERAL DO ruXEhO

dâ C6Ítdáo

2018tO78794

CERTIDÃO NEGATMA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

)l

Ft: 2
Odtet 17 l0gl2018

HoÍa: í 0:í0&

roErnFEÂçÀo oo REctUEREmE

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

2423685ô@0í 6E

Nomê do Contribuintê

UDIÂllE DA SILVA AI{DRADE 059.12556/81

End€íeço

RUA FREDERICO CHOPTN

Aptor'sala

Baino

ROGER

CEP

58020í20

CBade

JOAO PÉgSOA

UF

PB

Rgssrlvâdo o dlíello de e Fazsnda Públics Munrclpal lançar 6 inscrôv6r quaisqueÍ dÍvidas qu€ vi€rem a s€r apursdas, fica c€rtilicado qug, aié a
PÍaâsnt€ data, não oon§tâm om nom€ do requ€rantg acima qualificado pondânciâs reiativâa à§ rôceitâs municipaiê, inclusive aB de naturezB
trlbutária ou inscritâs ou no d8 Dlüda A

IN§CRIÇÔES VINCULADAS AO REQUEREI{TE

IMOBILÁRNS:

oBSERVÂçóÊS -
Egta ceÍddão ê vafua po. ôO (s.ssânta) di.s, conbrmo o artilo 136, §Í", ds Lêl Compbm6nta. ho 53. do 23 do dozembro dô 2008 (Códlgo TÍibutárlo
Munlcip6l),
A ecôll!Éo dagb carildão âctú condlcioírtde à incístônciE do emênda3 ou râsura!, bcírr c.íno à vlrtf,caÉo dG sua aubntlcidúdo na lntrm6t, no

endêrâço http://www joâopessoa,pb.gov.br.

C€rtidão eíflitid3 b em 17i09/2018 10i10:20

1t1

(

No dê ConFolê dê A{íánô,eêçãú

588.624.652.593

laooo lco,nr'*a"to

MERCANTIS: 132329-6
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Insclição: 24238856/0001-68
Ezão Socia!: LIDIANÊ DA SItvA ANDRADE 05942556431
Í{ome Fantasia:ANDRADE I'IITILEI{E
Ender€Co: R FREDERICo CHOPIN 267 / ROGER / JOAO PEssoA / PB /' 58020-120

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribulção que lhe confere o
AÊ.7, cla Lei 8.036, de 11 de rre io de 1990, cêrtifica que, nesta
data, a enpresa acinE identificada encontra-se em situação regular
peÉnte o Fundo de Garantia do Íenpo de ServÇo - FGTS.

O presente Cêrtificado não servira de pmva contra cobrança de
quaisquer débitos Íeferentes a contribuições e/ou encargos devitlos.
deconentes das obrígações com o FGTS.

Validade: 09 I 09 /2078 a 08/10/2018

CeÉlícação ÍIúmerc: 2018090908441 47 422347 6

Inforneção obtidâ em 17/09/2018, às 10:16:38.

Gâ,,,J(A
CAIXÂ :CONÔMICê í:EDE AT.!

A utilização deste CeÊificado para os fins previstos em l-ei está
condicionada à veríficação de autentlcidade no síte da Cabe:
www.caixa.gov.br

mtser À/*1v.slEe.cã)€.govbr/Empre§8/CrtcúFg eCFSIÍpíiÍirPapd asp 111
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CERTIDÀO !ÍEGÀTTVA PE PÉATTOS TR,ABALETSTÀS

NoMe: LTDIANE DÀ SILVA ANDRÀDE
(MÀrRIz E pILIAIS)- CNPJ: 24.238.856/0001-68

Certidão n" : 159396493/20L4
Expedição: 0l/t0/2018, às 10:41:46
Validade: 29/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dlas, contados da data
de sua expediÇão.

Certif icâ-se que LIDIÀNE DÀ SILvÀ lI{DRÀDE
(tlÀfRIZ E EILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

24.238.856/0001-68, NÁo coNsTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
cêrtidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" !2.-440, de 7 de julho de 201L, e

na ResoluÇão Àdrninistrativa no 1470/2011 do Tribunal superior do

Traba1ho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecinêntos, agências ou filiais.
À aceitaÇâo dêsta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticldade no portal do Tribunal supexior do Trabalho na

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

Certídão emj.tida gratuitamente.

nÍFo$(Àção nlPoRTà!ÍI'E
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabe'lecidas êm sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, ínclus j've no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas ' a

emolumentosouareco]-himêntosdêterminadosemlei;oudecorrentes
deexecuçãodeacordosfirmadosperantêoMinistérioPúblicodo
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'

Ft
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col.rTRÀTO N.; OOOO? /2018-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
LIDIANE DA SII,VÀ ANDRÀDE,
fNSTRUMENTO NA FORMA ÀBÂIXO:

Pelo presente instrumênto particular dê contrato, dê
Rua Duquê dê Caxías, 123 - Cêntro _ Mamanguapê _ pB
representada pelo Pres_identê da Câmara João Eêrreira

q

SI CELEBR.A.I.{ A CÂMÀRÀ MUNICIPAL
PARÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCR M NADO NEST

oc.
PL.o

(
o

CPE n" 031.463.444-4A, Carteira de fdentidadê
CONTRATANTE, e do outro lado Lidianê da Silva

na 2.288.944 SSp-pB, dôravante simplesmentê
Andradê - Rua fredêrico Chopin, 267 - Roser -

Comêrciantê, residentê e dômiciliado na Rua Severin.) Victor, 45 - pfanalto - Mamanguape - pB,

doravante simpfesmente CONTRÀTADO, dêcidiram as
o qual sê regêrá pefas c1áusutas e condicões

DVO0001/2018, processada nos termos

um lado Câmara Municipaf dê Mamanguape -
, cNPJ n" 12.'720.256/AAAI 52, nêsre ato
da Silva Filho, Brasileiro, Divorciado,

êquipamentos de informát'ica divêrsos -
-, dêstinados as atividades da Câmarê

João Pêssoa - PB, CNPJ nó 24.238.856/AAAL-68,
pa:aes coatra:aaLtes assinar c preserl:e ccatra:o,
seguintes:

CLjiUsuLà PRIME IRÀ - Dos r.I,NDÀ},{ENTos Do coNTRÀro :
Estê contrato decorre da ficitação nodafldade Dispensa no
da Lei Eederal n' 8-666/93 e suas afteracôes-

O fornêcimento deverá obedêcer. riqorosamente às condiÇôes expressas neste instrumênto,
plroposta apresentada, Dispensa n" DVo0001,/2018 e instruÇões do Contratante, docLmentos esses
que ficam fazêndo partes integrantês do presênte contrato, indêpendente de tr.anscriÇàô-

crÁusu,À rERcErRÀ - Do vÀroR E pREÇos:
O valor total deste contrator a base do prêço pr.oposto, é de R$ 9.43g,00 (NOVE MIL E
QÜATROCENTOS E TRTNTA E OITO REÀIS) .

CLÀUSUÍ.À SEGUNDÀ - DO OBJETO DO COMTRATO:
O presênte contrato têm por objeto: Aquisiçãô de
computador, monitot, impressora e estabiLizadores
Municipal de Mamanguape.

crÁusu,À súrr!4À - Dos pRÀzog:
O prazo m.x'mo pêra a ôxec rÇ;o
ad,nite prorrôgaÇão nos casôs
co_s:oêraoo o pêr Lil oa em-s oo

F rr rêga: ) .c:...o' o:ês
O prazo de vigência do presente
dê 2018, considêrado da data de

cLÀusr]Í,À QuÀREÀ - DO REÀJUSTÀMSNEO:
os preÇos contratados são fixôs pelo periodo de rm ano, excêto para os casos previstos
65, §§ 5" e 6o, da T,ei 8.666/93.
ocôrrendo ô desequifibrio êconônico-financeir.o do contrato, podêrá ser rêstabelecida a
que as partes pactuaram inicialnente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A]inea d,
8.666/93, mêdiante conprovaÇão documentaf e requerimento êxpresso do Contratado.

no Art

reLaÇâc
da Lei

crÁüsu!À eurNTÀ - DÀ DorÀçÃo:
Às dêspesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigentê:
Recursos Próprios da Cârara Municipal de Mamanguape: 01,010 - Câmara Municipal de Mamanguape.
01.C31.0001.1002 - Equipagem e InformatizaÇão das AÇões T,esistativas. 44gA.32.gg
Equipamentos e Material Pemanente

CTiÁUSuIÂ SEXEÀ - DO PÀGÀ}íENTO:
O pagamênto será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediantê processo rêqular/ da sêquinte
naneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento,

dc oDjeto ora conEratado, ccnfome suas características, e que
pre'./istos pela Ler 8.€,66/93, está abaixo indicado e sêr:a
do Pedido Ce aompla:

contrato sêrá determinado: até o final do exercício financeiro
sua as s inatura.

crÁusul,À orÍÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do coNrRÀTÀNTE:
a _ Efetuar o pagamento rêfativo ao fornecirnento êfetivamêntê realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsêntê côntrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o fiê1 fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobr:e gualquer irregufaridade êncontrada quanto à qualidadê dos
produtos, exercendo a mêls ampla e complêta fiscalizaÇão, o quê não exime o Contratadô de suas
responsabilidadês côntratuais e fêqais.

CL1ÁUSULÀ NONÀ - DÀs oBRIGÀÇõES Do coNTRATÀDo;
a - Executar devidamente o fornêcimento descrito na Cfáusufa corr.êspondente do presênte
contrato, dentro dos mêlhores parânetros de qualidade estabelecidos pêra o ramo dê atividade
rêlacionada ao objel,o contratual, côn observância aos prazos estrpulados;
b - Responsabilizar-se por todos ôs ônus e obrigaÇôes concêrnentes à legislaÇão fiscaf, civi1,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as desDesas e comprornissos assumidos, a qualquer
titufo, perante seus fornecedorês ou tercêiros em razão da êrêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idônêo, aceito pê1ô Contratante, quando da êxecuÇão do
conl,rato, que o represente in gla.Imente em todos os seus atos;

á-.ANa,v-l\
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presente contrato em 02(duas) vias, o quaf

PB, 03 de Outubro de 2018

E, por estarem de plêno acordo,
assinêdo pêlas partes ê pôr duas

TESTEMUNHAS

foi lavrado o
têstemunhas.

Mamanguape

PELO CONTRÀTANTE

Presidênte da Câmara
031.463.444-40

!t,4.u,4?
JOÀO EERREIRA DA S]LVA F]LHO

*

l^q -\-ds.-oJ-r

?EiC CC},]TF.ATÀDO

cr\-- {.>.q\",.r ,Co, La

Lidianê da si,lva Àndrade

3".1..i""11r"."r.1" 1orri""r,.Tjj.., 
a fiscalizaçâo do conrratantê dêvêndo presta. ."7ffi.3;q

:".;..::::" 'o'."":1".':','.rj'::" oir'J'i" ".T.""Xl'.". ::".r.il?...., 
.:..""J."1X.ril.; 

.:" J{,fr.*g:lt;lrespons abi 1i dadê a fiscalizaÇào ou o acompanhamênto pelo órgão interêssado; -\9_ --"-" '-"--f
f - Não ceder, rransferir ou sub-contrâtar, no todo ou em parte, o objeto deste \fu6 t, o*.rrtqt/sem o conhecimento e a devida êutorizaÇão êxpressa do contratantê; - 

YJ-, ;;;. õYZ
I - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as ôbr.igaçôes uàüHá,todas as condicões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no rêspectivo pro"á""o Licitatório,aprê§entando ao Contratante os documêntos necessários, sernprê que solicitado.
cúusur,a DÉcD.rÀ - DÀ ÀrrERÀçÃo e REscrsÁo Do coNTnaro:
Este contrato poderá sêr a1têrado, unilatêralmente pela contratante ou por acordo êntrê aspartês, nos casos previstos no Artigo 65 ê sêrá rescindido, de pfeno àireito, conforme odisposto nos Ar.tigos '1'?, 'tB e 79 da Lêi 8.666/93.
o contratado fica obriqado a aceitar nas mêsmas condiÇões contratuals, os acréscimos ousuprêssões que sê fizerem necessários, até 253 (vintê e cinco por cento) do valor inicialatuafizado do contrato.

cLáusuÍ,À DÉcD,ÍÀ pRÍlcrRÀ - DÀs pENÀÍ,ÍDÀDEs:
À recusa injusta em dêixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará ocontratado, garantlda a prévia defesa, às sêguintês penalidâces pievistas nos Arts. 86 e 8? daLei 8.666,/93; a - advertência; b, multa de mora dê O,5B (zero vírgu1a cinco por cento)apficada sobre o i/alcr do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou nê execuÇão doobjeto ora côntratado; c - mufta de 109 (dêz por cento) sobrê o valor contratado pefa
inexêcr.rÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitaÇão e
impedimento dê contratar com a Ad,'ninistr.aÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - dêc1aração
de inidoneidade para licitar ou contrêtar com a ÀdministraÇão púb1ica enquanto perduratem os
motivos detêlminantês da puniÇão ou âté que sêja promcvida sua reabilitaçáo perante a própria
autoridade qúe aplicou a penalidade; f - s imultanêamente / qualquer das pênalidadês cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666193.

crÁusur,a oÉcnra srernoa - Do FoRo:
Para dirimiL as quêstões dêcorrentês dêstê contrato, as partes ê1êgem o Foro da Comarca dê
Mamanguape, Estado da Paraíba.

\



MAMANGUAPE - PB
Quinta feira,04 dê outubro dê 2018

Diário OÍicial do Município
Poder Legislativo

ANO N.o 013

ATOS

OS

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICTPAL DE MAMANGUAPE

RATTF|CAçÃO E AOJUDTCAçÃO - DISPENSA No DVo0001/20í8
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposiçáo de Motivos que instrui o processo e

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensâ de LicitaÉo n" DV00001/20'18, que

objetiva: AquisiÉo de equipamenlos de informática diversos - computador, monitor, impressoÍa e

êstabilizadores; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Lidiânê da
Silva Andrade - R$ 9.438,00.

Mamanguape - PB, 03 de Outubro de 2018
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENtE dA CâMATA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE DISPENSA DÉ LICITAçÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos no DV00001/2018 OBJETO: AquisiÉo de equipamentos de

inÍormática diversos - computador, monilor, impressora e estabilizadores. FUNDAMENTO LEGAL: Art.

24, inciso ll, da Lei Fedeial no 8.666/93 e suas alteraçôes. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara

Municipal de Mamanguape. RATIFICAÇÃO: Presidente da Câmara, em 03/10/2018.

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

i.L

EXTRATO DE CONTRATO

oBJETO: Aquisiçáo de êquipamentos de informática diversos - computadoÍ, monilor, impressora ê

estabitizadores. 
'f 

UruOnUÊr{fO LEGAL: Dispensa de LicitaÉo no DV00001/20'18. DOÍAÇÃO:

ÀLcursos próprios da Cámara Municipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara Municipal de

úaÀangrrp". b.t.o31.ooo1.1oo2 _ Equipag-em e tnformatização das Açôes Legislativas.,4490.52'99-

Éqrip"Ã"nio" 
" 

r'l"teriat Permanente. VtGÊNclA: até o final do exercicio Íinanceiro de 2018. PARTES

Có fRnfn1feS: Câmara Municipat de Mamanguape e: CT No 00007/2018 - 03.10.18 - Lidiane da

Silva Andrade - R$ 9.438,00.

írôí_NEI-»
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em07l11l?018 às 2l:57:48 foi protocolizâdo o documento

sob o No g1290/18 da subcategoria Licitações , êxercício 2018, referente a(o) Câmara Municipal.de Mamanguape,

,áOi"nt" o recebimento de infórmações/árquivos eletrônicos encaminhados por Claudlo Leite Filho.

w Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2018
Órgão de Publicação: Jornal oficial do Municipio
Data de Homologaçáo: 031 1012018

Responsável peÉ Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape

Modalidade: Dlspensa (Art. 24 - Lei 8.666/93)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor Estimado: R$ 0,00
Valor: RS 9.438,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordlnários (91).

Obieto: AquisiÇão de equipamentos de informática diversos - computador, monitoÍ, impressora e estabilizadorês'

Próposta 1 - Valor da Proposta: R$ 9.438'00
p'ããáiiá r - Proponente Êessoa Jurídica (!qlS)' !lP.!1M^lslLVA ANDRADE ME

eráiosta t - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 24 238 856/000'l-68

Proposta 1- Situação: Vencedora

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 07 de Novembro de 2018

Assinado Eletronicamente
Mldru LC 1A€3, sie6d. pêla tC 91/2009 e

Dêb Rêqlmênio Inlêm ôJlêr6do p'la
RATC 1&20@

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

o
5)

-)F tU) o

astSZgdfl aUO3e0e3d5Z9Zac
DFlTermo de Ratificaçáo

REcrBo PRoroco.o, Pe"?ifJi.t9Í,sd,oo.11.t'Jl]JÊt1lã^t"1'ã3313âiâli[ü'Éi[3".r^ru
lmpresso por cfilho2 em 07l11l2O1A 2
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E$
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que emO7t11l2O18 às 22:13.25 toi protocolizado o documento

*o o Ir; arzSZta da subcategoria Contratos , exercício 2018, reíerente a(o) Câmara Municipal.de Mamanguape,

mádiante o recebimento de infórmações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000072018
Data da Publicação: 041 1012o18

Data da Assinatura: 031 1 012018
Data Final do Contrato: 3111212018

Valor Contratado: R$ 9.468,00
Situação do ContÍato: V;gente
obieto: AquiSicão de equipamentos de inÍoÍmática diversos . computador, monitor, impressora e estabilizadores.

Contratado (Nàme): LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME

Contratado (CNPJ): 24.238.856/0001 -68

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Náo

João Pessoa, 07 de Novembro dê 2018

tãü Assinado Eletronicamente
U, -T.i",'ffi;'lf#ts*"*'f"*'- RATC 13/20@

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

3+

NA E,v

q o
o

o
a

ôPc L

FL

537bc327a099Í2A5Ábc5247 826ce7 1aSim
IPDF]Contrato

ão
Fl Designação do Íiscal do conhato

DFI Designação do gestor do contralo

124b5de541a6448f48ddd04dee92b44Sim
Fl Documentos comp Éridâde da contrâtadarobatórios da regu

19d0bb2dgbc
Púlicidade do(s) contrâto (s)

REcrBo PRoroco* ps",31?tí1f,;"oo"rE 
31/9'J.i?lP e'#3 Fr"."i.?xB'.JiÀ[3[l$".*r.

lmpresso por cfilho2 em o711112018 2
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂ!,ÀRÀ T4,NICIPÀ! DE }.,ÀI'IÀNGT,ÀPE

col.fi ssÃo PERI.flNENTE DE LrCrTÀÇÀO

PROCESSO LICITATóRIO DISPENSA

D]SPENSÀ N". DV00001/2018
PROCESSO ÀDMiNISTRATIVO N" 18O925DVOOOO1

óRGÂo REÀÍ,tzÀDoR Do CERTAME:

Câmara Municipal de Mamaoguape

OBJETO:
ÀquisiÇão de equipamenlos de informática diversos
estabilizado!es .

computador, monltor, implessora ê

TERMO DE ENCERRAI{ENTO VOLI'ME 01

Nêsteatoencerra-seolovolr'loêdosautosdoProcessoAdministrativon.lS0925DV0000l, tendo

folhas
como assunto a D spensa nÔ DvoOO01,/2018 em êPigrafe; iniciando no nrlmêlo 01 ê as

seguintes urne ra s sequencialnente, f indando ô oo 

-r 

esta f olha '

ResponsáveI

a

lq
a
\9

I ÀÀ

':-YIi-./
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