
ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ
cÂI'íÀRÀ MuNrcrpÀr DE MÀIíÀNcuÀpE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÃo

PROCESSO LICITÀTORIO DISPENSA

DTSPENSÀ N" DVo0002/2018
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' 18O92sDVOOOO2

ÓRGÃO REÀLIZADoR Do CERTÀME:
Câmara Municipal de Mamanguapê
Rua Dugue dê Caxias, 123 - Centro - Mamânguape - PB
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2786.

ET,EMENTOS Sj{STCOS OO PROCESSO:
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICAT]VÃ DÀ CONTRÀTAÇÀO
ATO DE DES.ICNAÇÃO DA COMISSÀO IULGADORA
DECLÀRÀÇÃO DE DISPONIBILIDÀDE ORÇÀMENTÁRIA
AUTOR]ZAÇÃO PAÀÂ REÀLIZÀÇÃO DO CERTA.I,ÍE

PROTOCOLO E AUTUÀÇÂO DO PROCESSO

CONSIDÊRÂÇÕES DA COMISSÃO JULGADORA
EXPOSIÇÃO DE MOTÍVOS
APROVÀÇÃO DA AUTORIDÀDE SUPERIOR
PARECER JURÍDÍCO
ATOS DE RÀT]EICAÇÃO E ADJUDICAÇÂO
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBI,ICÀÇÕES
DOCUMENTÀÇÃO DO CONTRÀTADO
ANEXOS

oBirtro:
AquisiÇâo de um scanne!, dêstinado âs âtividades da Cânara Municipal de Mamanguapê
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ESTÀDO DÀ PÀRàIBÀ

CÂMÀRA r'íuNrcrpÀr DE MÀI,{jÀNGUÀPE
SECRETÀRIÀ DÀ cÂMÀRÀ MIJNICIPÀI DE MÀ}4ÀNGUÀPE

Mamanouape PB, 24 de Seterüro de 2018.

SenhoÍ Pr-side te oê (âmarê,

Solicitamos quê seja autorizado à Comissão Permanêntê dê LlcitaÇão
procedimento de Dlspênsa de LicitaÇão, nos têImos do Art. 24, inciso
8.666/93 e suas a1têraÇõês posteriores, destinado a:

deste órgão, real i zar
II, da Lêi Federal no

AquisiÇão de um scanner, destinado as atividades da Câmara Municipat de MaÍanguape.

Justificativa para a nêcêssidade da solicltaÇão

IA JAIANY SOUZA AIVA
Chêfe de Gabinete

A contrataÇâo acima dêscrita êstá sêndo solicitaCâ, nos termos das especificaçôes técnicas e
infomaÇões complementarês que a acompanham, qlrando for o caso, motivada: Pela necêssidade da
devida efêtivaÇão de compra para suprlr demanda especifica - AquisiÇão de r.m scannêr _,

considêrada oportuna ê impr:es c indive f, bem como relevante mêdida de interessê público, e
ainda, pêIa nêcessidadê dê dêsênvolvimento de aÇões continuadas para a promoção de atividades
pertinentes, visando à maximização dos recursos em aêlação aos objetivos plogramados,
observadas as dirêtrizes e metas definldâs nas ferramentas de planêjamênto aprovadas.

Informamos que ex-iste previsão de dotaÇão específica no orÇamento vigentê, apropriada para a

devlda êxecuÇão do objeto a ser contratado, conforme consulta efeluada aô sêtor responsáve1-

Certos de contarmos com imediata aprovaÇão desta soliciLaÇão pela sua tôtal refevância e

pertinência, ficamos a intelia disposiÇão parâ maiores informaÇôês e demais êscfârecimentos
quê rorem i u 1gêdos nêcessarios.

Atênciosamente,
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ANDRADE MITILENE

LIDIANE DA SILVA ANDRADE

Rua Frederico Chopín, 267 Roger João Pessoa-PB {ep 58020-120

GNPJ: 24.238. 856/000 l -68 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1 6 .267 .393 -O

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

Orçamento

A
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Parâ tanto, oferecemos a este o preço para o itens abaixo relacionados

Item Descrição do Produto Quantidade Unidade P.únitario P.total
0t Scanner Workf DS-1630 Epson 1 Und R$ 3.257.80 R$ 3.257,80

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 3.257,80 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e

Oitenta Centâvos).

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

João Pessoa, 18 de Setembro 2018

C}IPJ:
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Av. Presidente Epitácio Pessoa, 53í Bairo Dos Estados JOAO PESSOA, PÉJ
CEP: 58030-000 FONE: (83) 32í1-6000
CNPJ: 02.674.088/0001-52

ORçAMENTO
N.82308

Datai 21l0gl2018
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Cliente: 51.1 19.292 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - TELEFONE: 83999564085

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

Vendedor: 166 - SAVIO TAVARES DE MELO

Cod lnt Ref Qtde Descrição Valor Unit. s/lPl

14912 IXsOO i 1 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IXsOO 3.399,00
PAO3656-B301 WI.FI 25PPM 3OOi6OODPI 50 FOLHAS ADF .

01 ANO GARANTIA (90 DIAS LEGAL + 275
DIAS FABRICANTE) PRÁZO TROCA LOJA
48H, MEDIANTE A DEFEITO

Valor lPl Desconto

0,00 0,00

Total

3.3S9,0C

Total 3.399,00

Total Desconto 0,00

Totâl Frete 0,00

Total Líquido 3.399,00

Validade da Proposta: 10 DIAS

Prazo de entrega:

Forma de pagamento:

lnstruções para Entrega:

7q.aaaroónr-ú1
íJralr Curn, Serv . de iruoruialrca Ltda

Âv. Ffe rideírb Epil&b Pt soa' 531

Eanodos Estados' CEP: 58030{oo

ü'-"rA;-;;B J

n-"---^l-iílôr hÃv. TínôSaf+ Tô.n^l^ôiô ú'^nô 1<1,- <Q'<
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Previsão Entrêga:



R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME

AV DOI/ PEDRO II . CENTRO - JOAO PESSOA - PB CEP 58013420
Fones 3022-3150 - E-maili nazzyr'l@outlook.com - lnsEst 162676697 - CNPJ 18296153000193

Orçamento
N": 1606

CAMARA MT'NICIPAL DE MAMANGUAPEPara:

Att:

Setor:

Preço Unitáxio:
3.359,00

Preço Total:
3.359,00

Código
326

SubTotal:

Desconto (R$):

Total do Orçamento:

Forma de Pagamento
Condição de Pagamento:

Garantia:

Prazo de Entrega:

Validade deste Orçamento:

Obs:

MercadoÍia:
Scanner Fuj itsu SCANSNAP Ix500I Nseries ADRC0l8234

3.359,00

0,00

3.359,00 TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

26lsetembro/2018

CAMILA ALVES

o

N

J oPC L
o

a FL:

o
05 a_

o

TA

15526

Fone:
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CÀiÍAR.À MT,NICIPÀT DE MÀI.{ÀNGUÀPE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OB,JETO
1.1.Constitui objeto da prêsênte contrataÇão: AquisiÇâo dê um scanner, destinado as atividades
da Câmara Municipal de Mamanguapê.

2.0.JUSTIFICÀtIVÀ
2.1.4 contiataÇâo acima descrita, que sêrá processada nos termos deste instrumento,
especificaÇões técnicas e informêÇõês complementares quê o acompanham, quando for o caso,
justifica-5e: Pela nêcêssidade da devida efêtivaÇão de compra para suprlr der0anda êspecifica -
ÀquisiÇão de um scanner -, considêrada oportunâ e imprescindívê1, bêm como relevantê medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade dê desenvolvimento de açôes continuadas para a
promoÇão de atividades pêrtinêntes, visando à mêximizaÇão dos recursos em rê1aÇão aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramêntas dê
planeja$ento aprovadas. As car.acter.ísticas e especificaÇões do objêto da rêfer.ida contrataÇão
são:

coDlGO DI UNÍDÀDE 9UÀNTIDÀDE
1 SCANNER com as seguintes caractêrísticas mínlmâs: vefocidade 25 Ppm,i und

.resoluÇão 1.200 x 1.200 Dpi, tamanho 44, carreqamênto âutomático de folhâs,:
ivol t

3 . O . DO TRATÀ}.{ENEO DÍFEREIICI,ÀDo PÀRÀ À@,/EPP
3.1.SaIienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e
slmp.Lificado parâ as Microêmprêsas e Empresas dê Pêqueno Porte, nos têrmos das disposiÇões
contidas nos Arts. 4'7 e 48, da Lêi Compfêmêntar fi" 123/2AA6, por estarem prêsêntes, isofada ou
s imultaneêmente, as situaÇões previstas nos incisos TI e TTT, do Àrt- 49, do mesmo diploma
1egaI.
3.2.4 participação no certamê, portanto, deverá ser aberta a quaísquer interessadôs. inclusive
as Microêmpresas, Empresas dê Pêqueno Porte e Equiparados, nos telmos da lêgis]ação vigêntê,

4. o.DÀs oBRrcÀÇõss oo coNrRÀTÀNEs
4.1.Efêtuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efêtivamenle realizado, de
c-Iáusufas do respectivo contrato ou equivalentê.
4 .2 . Praoporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇâo
presentê contratação, nos temos do correspondente instrumento dê ajuste'
4-3.Notificar o Contratado sobrê quêfquer irrêgularidade encontrada quanto à
produtos ou serviÇos, êxêrcêndo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que
Contratado de suas rêsponsabilidadês pactuadas e preceitos legais.

acordo com as

do obj eto da

qLlafidade dos
não exime o

5.0

tri
rír
5.2

. DAs oBRreÀÇõEs Do cournÀrÀDo

.Responsabillzar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à fêgislaÇão fiscal, civil,
butária ê trabalhista, bem como por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a quafquer
ulo, pêrante sêus for.necêdorês ou terceiros êm razào da execução do objeto contrêtâdÔ.
,substituir, arcando com as despêsas decorrêntês, os materiais ou sêrviços quê aprêsêntarem

a.IteiaÇôes, dêterioraÇôes. i"mpêrfeiÇões ou quaisquer i rr.egu l ar.idade s discrêpantes às
exigências do instrumento dê ajuste pactuado. êinda que constatados após ô recebimento e/ou
pagamênto .

5.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contrataÇão, salvÔ mêdiante
prévia e exprêssa autorizaçáo do Contratante.
5.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compâtibifidade com

a§ obrigaÇõês assumidas, todas as condiçõês de habilitação e qualificaÇão êxigidas no
rêspectivo processo licitatório, se for o caso, aprêsêntando ao Contratantê os documentos
nêcessários, sêmpre que sol icitado.
5. 5. Enitir Nota Eiscal correspondente à sedê ou fiLial da êmpIêsa que aplêsentou a

documentaÇáo na fasê de habilitaÇão.
5 . 6 . Exêcutar todas as obrigaÇõês assumidas com observância a melhor técnica vigênte,
ênquadrando-se, rigorosamentê, dentro dos precêitôs lêgais. nôrmas e especificaÇõês técnicas
corrêspondentes .

6.0.DOS PRAZOS
6.1.O prazo máximo para a êxêcr-1çâo do objeto desta contrâtação e quê admite prorrôgaçào nos
cêsos previstos nê legislaÇâo vigênte, está abaixo lndicado e será considêrado a partir da
emissào do Dedido de Comprê:

ErL.ê9ê: 5 (cinco) d iês
6.2.O pxaza de vigência do contrato será determinado: até o finaf do exercicio financeiro de
2018, consldêrado da data dê sua assinatura.
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7. O.DO REÀ,]USTÀ}.{EI[TO
?-1.Os prêÇos contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos
Ait. 65, §§ 5' e 6', da Lei 8.666193.
7.2.Ocorrendô o desêqultíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser r:ê
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, fnciso II,

8. O.DO PÀGÀT,{EII'IO
8. 1. O pagamênto será rêalizado mêdiante processo regular ê êm
procedimentos adotados pelo Contratantê, da sêguinte manêira: para
dias, contados do pêiiodo de adimplemento.

Lei 8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requerimênto expresso do Contratado.
AL a d,

observância às normas e
ocôrrer no prazo de trinta

9. O.DÀS SÀNÇõES ÀDMrNr STRÀEIIIÀS
9.1.A recusa injusta em dêixar dê cumprir as obrigaÇões assu,'nidas e preceitos legais,
sujeitará o Côntratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidadês previstas nos
Àrts. 86 e 87 da Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,5? (zero vírgufa cinco
por cento) apllcada §obre o valor dô côntrato por dia de atraso na êntleqa, nô início ou na
êxêcuçâo do objeto ora contratado; c - mufta de 109 (dez por cênto) sobre o valor conttatado
pela inexêcuÇãô totaf ou parciat do contrato; d - suspensão temporáría dê participar êm
licitaÇão e impedimênto de contratar com a AdministraÇào, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaraÇâo de inidonêidade para .Iicitar ou contratar com a AdministraÇâo Púb1ica enquanto
pêrdurarem os motivos dêterminantes da puniÇão ou até que seja promovida sua rêabilitaÇão
perante a própria autor.idade que aplicou a penafidade; f - simultaneamente, qualquer das
pênalidades cabívels fundamentadas na Lei 8,666,/93.
9.2.Se o valor da multa ou indênizaÇão devida não for rêcofhido oo prazo dê 15 dlas após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamênte descontado da primeira parcêfa do pagamento a
que o Contratado viêr a fazer jus, acrêsc.ido de juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê.
9.3.Àpós a aplicação dê quaisquer das pênalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e pubficado na imprensa oficial, excluidas as penaLidades de advertência ê
multa de mora quando for o caso, constando o fúndamênto fêgal da puniÇão, informando aindê quê
o fato será registrado no cadastro correspondente.

Mamanguape ?8, 24 de Seter,-brc de 2018.

6 Üh
IA JAI DE SOU PAII,/A

Chefe dê Gabinête
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VÀLOR DE REEERÊNCIA: pêsquisa dê nêrcado

1 . 0. DO OB,IETO
1.1.Constitui objeto da respectiva solicitaÇão: AqLrisiÇão de um scanner, dêstinado as
atividadês da Câmara Municipal de Mamanguapê.

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBA
cÂuana, mlNrcrpar, DE MÀMÀNGUÀ?E

D r scRrr4rNÀÇÁo

de
'tamanh

. . .. i!1Y9,1,!

25 Ppm, resofuÇão 1.200 x 1.200 Dpi
carregamento automático de folhas

UNTDÀDE

as seguintes carâcterísticas mínimês:l und
QUÀNTIDÀDE

1

P. TOTÀI

2. 0. DÀ PESQUISA DE MERCADO
2.1.Com base nos custos para execuÇão do objêto da contrataÇão em teta, obtidos
pêsquisa dê mercado dêvidamente realizada nos têrmôs da legistaÇão, requlamêotos
vigentes, relaclonamos abaixo o menor preÇo encontrado.
2.2.Mês que serviu dê base pêra elaboraÇão da referida pesquisa: Sêtembro de 2018-

medi an t e
e normas

o 44,

0i

Total.

3.0
3.1

.DO VÀLOR

.O valor total é equivalêntê a R$ 3.25'7,8A.

4.0. DAs coNDrÇÕES DA coNTRATAÇÃo
4.1.O piâzo máximo paia a execuÇão do objêto dêsta contrataÇâo ê quê admitê pÍorroqaÇào nos
casos previstos na legislaÇáo vigentê, êstá abaixo indicado ê será considerado a partir da
enissão do Pedido de comprai

Entrega: 5 (cinco) dia§
4.2.Os preÇos contratados sâo fixos pêlo pêriodo dê um ano, excelo para os casos prevlstos no
Art. 65, §§ 5' e 6", da Lei 8.666193.
4.3.Ocorrendo o desequilíbrio econômico- financêilo do contrato, podêrá ser restabelecida a
relaÇão que as partes pactuaram inicialmente, nos têrmos do Art, 65, Tnciso II, Alinêa d. da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documêntaf e rêquêrimento expr.esso do Contratado.
4.4.O pagamento será realizado mediante processo regular e em obsêrvância às normas e
procêdimentos adotados, da seguinte manêira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do
pêriodo de adimplementô.

Mamanguape PB, 24 de SeteÍrbro de 2018.

A\ -.
WL0A-,

IA JAI
Chefe de G
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REEERENTE I PROCESSO DE DISPENSA

DISPONIBILIDÀDE ORçÀ!{ENIÁRTà

Realização do referido procêssô

Objeto: Aquisição dê um scannêr,

DECIÀRÀÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão
a dêvlda execuÇão do objeto a sêr contratado:

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂuane mrNrcrpar, DE MÀ!{ÀNcuÀrE

DE LICITAÇÀo

de contrataÇão direta obj etivando:

destinado as atividades da Câmara Municipal dê Mamanguape.

de dotaÇão apropriada no o::Çamento vigênte para

Recursos Próprlos da
01. 031.0001.1002 -
Equiparentos e Materi

Mamanguape

Câmar:a Municipêl dê Mamanguape:
Equipager e Inlormêr jzdÇdo

Pe rmanênte

24 Sêtenüro de 2 018

01.010 - Câmara Municipat de Mêmanguapê.
das AÇõês Legislêtivas. 449A .52 .99

UDTO T,EITO FILHO
Tesoureiro

,\
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
c.âlrane uuNrcrpar. DE IIÀMÀNGUÀpE

cÀErlrETE Do PRESTDENTE oe cÂuena

a
o

24, inciso II,

Expêdientê:

Àssunto:
Ànexo :

solrcrrAÇÃo
Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
Procedlmento de dispensa de licitaÇão.
SollcitaÇão correspondente devidamente instruída com ajustificativa para a necessidade da demanda requerida.

DESPÀCHO

ÀUTORIZO a rêalizaÇâo do procedimento Dispensa de LicitaÇâo, nos termos do Art.
da Lei Fêdêra1 n' 8.666/93 e suas aLteraçôes posteriores, objetivando:

Aquisição de um scanner, destinado as atividadês da Câmara Municipal de Mamanguape.

Mamanguapê - PB, 25 dê Sêtênüro de 2018.

Conforme infoamaçõês do setor rêsponsávê1 existe disponibi.lidade dê dotaÇão especifica no
orÇamento vigente, apropriada para a dêvida êxecuÇão do objêto a ser contratado.

Remeta-se a solicitaÇão em te1a, instiuída dê todas âs infor.maÇões e êfemêntos correspondêntes
inclusive com a justificativa para a necessidade da demandê requerlda, à comissâo pexmanentê
de Licitaçáo destê órgão, para a formalizaÇâo do referido processo de contratação direta por
Dispensa de LicitaÇão,

DA SI VA EI],HO

|-- .// ,,r,/ /-
Pres idente Câma ra

F5 I F-A

da

ó-NE-DX
o'

tDtl-r!9

REFERENTE: PROCESSO DE DISPENSA DE LTCITACÃO

AUEoRrzÀÇÀo
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ESTÀDO DÀ PÀR,À1BÀ
cÂ!ÍAaÀ MUNrcÍpÀr DE !,tADíÀNeuÀpE

COT.fi SSÂO PERMANENTE DE LICITÀÇã,O

REFERENTE: ?ROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

PROTOCOLO
PROCESSO ADMIN]STRAT]VO NO 1B O92sDVOOO02

RealizaÇão do refêrido procêsso de contrataÇão direta objetivando:

Origêm: Sêcrêtâria da Câmara Municipal de Mamanguape

Objeto: Aquisição dê um scanner, destinado as atividades da Câmara Municipal de Mamanguapê.

Protocolo: obsêrvado o disposto na legis]aÇão pertinente, bem como os elementos que instruem
os autos. em espêciâl a justificativa para a nêcêssidade dê dêmanda requêrida e principalmentê
a devlda autorizaÇâo para a formalizaÇão da rêfêrida contrataÇão direta por Dispênsa de
LicitaÇão, nos têrmos da A..:L. 24, inciso rr, d.a Lei Eêdêra1 $" 8.666/93 e suas alteraçõês
po§teriores. esta Comissão protocolou o processo êm tela:

DrgpENSÀ N" Dv00002/2018 - 25/09/2018

Procêdimento: Aos autos do procêsso ora protocofado ê numerado, o qual está instruido com a
autorizaÇão respectiva, a indicaÇâo sucinta de seu objeto, bem como do rêcurso apropriado para
realizar a rêferida despesa; após a devida autuaÇão nos termos do Àrt. 38 da Lel Fedêral nô
8.666/93 a1têrada, serão juntados oportunamente as consideraÇõês da Comlssão Julgadora, a
competente expo§iÇão de motivos e seus elenentos constitutivos, inclusivê a correspondêntê
minuta do contrato, que posteriormênte deverão se! submêtldos à apreciação dâ Autolidadê
Supêrlor b como da sessoria Jurídica.

Mamanguape ê Setembro de 2 018

C UDIO LEITE
Prêsldentê da

FILHO
Comi s sâô
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EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÂuana lauurcrpar, DE MÀMANGUÀpE

colcssÃo pER!'ÍArÍENpE DE LrcrrÀÇÁo

IIÍ - ÀBEREURÀ DE VOLU}íE
Nestê ato, em decoraênciâ da documentaÇão ora rêcêbida, abre-se o
procedimento administ.ativo êm êpigrafe, que tem como pt:imeir:a folha
folhas seguintês nrmêradas sequenc ialmênte, iniciando no no 01,

oCPL.

TERMo DE ÀuruàÇÃo DE pRocEsso l,rctrnrónlo
PROCESSO ADM]NISTRÀTIVO N" 1BO925DV3OOO2

objeto: ÀquisiÇáo dê uni scanne!, destinâdo as atividades da Câmara Municipal dê Mâmênquape.

I - RECEBIMENTO
Nêsta data rêcebemos a docunentação inerente à execuÇão do objeto acima indicado, composto
pelos sequintes elementos: soficitação para realizar procedimento dê Dispênsa dê T,icitação,
nos temos do Art. 24, inciso TT, da Lei Eêderal o' 8.666/93 e suas alteraÇões posteriorês,
com justificativa para a necessidade da contrataÇáo, pesquisa de preços corrêspondêntê, a
autorizaÇào dêvida e declaraÇão de existir a respêctiva disponlbilidade orÇamêntária.

ÍI - PROTOCOIO
Obseavado o disposto na lêgis-l-aÇão pertinente, bem como os êlementos que iÂsttuem os autos, em
espêcial a justificativa para a necessidade da demanda requerida e principa.lmêntê a devida
autorizaÇão para a fomalizaÇão da refer..ida contrataÇãô direta por Dispênsa de LicitaÇâo, nos
têrmos do Art, 24, inciso II, da Lêi Federal n. 8.666/93 ê suas alterações postêriores, êstê
Comissâo protocolou o processo em têIa:
Dispensê no DV00002/2018 - 25/O9/2OL8 -

1o volueê dos autos
a capa do processo ê

do

ÍV - EI,EMEIÚEOS DO PROCESSO
Após devidamêntê autuado, protocofado ê numêrado, contendo a autotizêção respectiva, a
indicaÇão sucinta dê sêu objeto, bem como do recursô apropriado para rêa1izêr a referaida
despesa, nos termos do Àrt. 38 da Lei Fêdêral no 8-666/93 allerada; serão juntados
oportunamente as considêraçõês da Comlssâo Julgadora, a compêtêntê êxpôslÇáo de motivos e seus
êlêmêntos constitutivos, inclusive a correspondente mínuta do contrato, quê posteriormente
deverão ser submetidos à apreciaÇâo da Autorldade Superior bêm como da Assêssoria Juridica.

V - PROCED I},IENTO
Remeta-se a Sêcretaria da Câmara Municipâf de Mamanguape.

Encarinhamos os elemêntos do procêsso ora autuado para a dêvida instruÇão, dêvêndo sera juntada
a competente exposiÇão de motivos êfaborada por êsta Sêcrêtaria da Câmara Municipal dê
Mamanguape, a qual indicará, necessariamente, dentre outras informaÇões, a razão da escolha do
fornecedor ou êxecutantê e a justificativa do preÇo, com a correspondente minuta do contrato.
Em seguida, os autos devidamente instruídos, dêver.ãô ser submetidos à apieciaÇáo da Àutoridade
Superior para ratificaÇão ê publicaÇão na imprênsa oficial, confôrmê ês disposiçôes do Àrt,
26, da Lei Eederal no 8.666/93 e suas afteraÇões posteriorês, e do Art. 61, Parágrafo único,
do mesmo dlplo]l1a lega1:

Prezados Senhores,

Efementôs do prccesso c:e
aons deraÇões a Comissão

2 de SeteÍúro de 2018.

c DIO T,EITE FILH

au:uadc.
JuLgadcra.

Mar,anguapê

Pr.esidenae ia Cor.is s ão
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Mamanguape - após cons idera r
como as disposiÇões cont idas

pa rágr:a fo
Comi s s ão,

o. .o
sstÀDo oa pÀRÀÍBÀ

cÂMÀItÀ MuNrcrpÀr DE MiÀMÀNeuÀpE
courssÃo IERMÀNENTE or lrcrraçÀo

DTSpENSA DE LrcrrAÇÃo N" DVO0002,/2018

1.0 - oB,rEro
Aquisição dê um scanner, dêstinado as atividadês da câmara MunicipâI de Mananguape.

2.0 - JUSTIFICÀTIVÀ
A unldade dêmandante - Secretaria da Câmara Municipal dê
aspectos e a singularidadê da presênte contl]atação, bem
lêgislaÇão vigente, entendeu ser clispensável a licitaçào.

ôs
na

3.0 - FT'NDÀI'ÍENTO IEGÀT
Conf or_me o entendimento
contrataÇão êm tela será
ternos do Art. 24, lnciso

e as infoIn1aÇõês apresêntadas pela rêferida unidadê demandante, a
acobertada por Dispensa de LicitaÇão - dispensa por valor -, nos
1Í, da Lei Eêderal no 8.666/93 e suas alteraÇÕes posteriorês:

ttrr - para outros .servjÇos e compras de vêfor de até 10* (dez poÍ cento) do Tinite prevista naalinea a, do inciso II da artiga dnteriar, e pard alienaÇões, nas casos preyistos nesta Lei/
desde que não se refitam a pdrcefas de um mesrno serviÇo, conpta ou aTienaÇão de Ínaio!: vulto
que possa ser reafizada de und só vez,,,

"Art. 24. É dispensáve7 d Lic1taÇãa:,,

PB, 26 de SeteÍüro de 2018.

CLAUDIO LEITE FI1HO

4.0 - rNsrRUçÃo Do pRocEsso
Deverá ser observado o disposto no ArL. 261 êspecialmênte os incisos TI e III do
único, bem como no Art. 61, todos do referido diploma 1egal. É o que recomênda
sàIvo nelhor juizo a consideraÇào supêtio!.

esta

MARIA JosÉ G ES

,.o d'j \-
MAR]A GORETE LE T osA

<̂)

,u^u"r"uO\\

N\

, ü-,; d:oc-c -sor.rL-.
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂ}'íAnÀ M,NrcIPÀÍ, DE }AI,ÍANGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÂ}'ÀRÀ MI'NICIPÀI DE MÀMÀNGUÀPE

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS Nô

Mamanguapê

DVOOOO2/2OrA

SeteÍüro de 2 018PB, 27 de

1.0 - DO OB,lErrVO
Tem a presente exposiÇão dê motivos o objetivo de esclarecêr, em consonância coin
vigente, as razõês da singular.idadê da seguintê despêsa: ÀquisiÇão de um scanner,
atividades da Câmara Municipal de Mamânguapê.

a fegis faÇâo
destlnado as

2.0 - DÀ NECESSTDÀDE DÀ CONERJà,TÀÇÃO
A contrataÇão do obieto acima descrito ser.á efetuada, nos lermo das espêcificações técnicas e
infoimações complementares constantê desta exposlção de motivos, quando fôl o caso, motivada
pê14: Pela necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprlr dêmênda espêcificâ -
AquisiÇão de um scannêr -, considêrada oportuna ê imprescindivel, bem como relevanlê medida de
interêsse público; e ainda, pefa nêcessidade dê dêsênvofvimênto de aÇões continuadas pa]:â a
promoção de atividades pêrtinentês, visaôdo à maximizaÇáo dos rêcursos em rêlaÇão aos
objetlvos progrâmados, obsêrvadas as diretrlzes e mêtas dêfinidas nas ferramentas dê
planejamento aprovadas.

3.0 - DÀS RÀZõES DÀ EscoLIIÀ Do ToRNEcEDoR oU EXSCUTÀ} TE
Em decorrência das características e particularidadês do obje:o da contrataçãô em tefa, a
mêsma podêrá ser efetuada junto a: Lidiane da Sifva Andradê - R$ 3.25?,80. - Entidade ou
profissional muito bêm conceituado no desempênho das atividades inerentes ao ramo pertinentê a
sua especialidadê, aprêsentando ótima qualidade e preÇôs dos seus produtos ofertados e/ou
serviÇos prêstados, já comprovados antêriormêntê, justificando, desta forma, a sua êscô1ha.

4.0 - DA .lUSfIrrCÀTr\IÀ DO PREçO
O valor da referida contrataÇão está satisfatório e compativêf
mercado, confome a correspondente propost'a aprêsêntêda ê
pesquisa apropriada, êm aoexo.

com os pr.eÇos praticados no
fevantamênto êfetuado, mêdiantê

5.0 - DO FI]IIDÀ}'ENEO LEGÀI,
Entende-se que a rêgra da obrlgatoriedade
que a própria legislaÇão enumêra. Portanto
Dispensa de Í,.icitaÇão - dispensa por valor
n" 8-666/93 e suas alteraÇões posteriores:

licitaÇão não é absoluta, contemplando exceÇõês,
contrataÇão em comento poderá ser acobêrtada por
iros termôs da ArL. 24, inciso fI, da Lei Federal

da
a

"Art. 24. É dispensáve7 d TicitaÇão:"

Atenciosamente,

tII pa!:a aútras seÍviÇos e conprds de vafaÍ de até 10* (dez par cento) do finite prevista na
aTinea a, do incisa II da artiga anteriar, e pard alienaÇôês, l)os casos p-revistos nesta Lêj,
desde que não se refiram a pa!:cefas de um ,mesmo serviÇo, canpra au aliendÇão de naiar vuTta
gue possa ser t:edlizada de uma só vez."

6.0 - DÀ CONCúU§|O
Ã concretizaÇão da rêfêaida contrataÇão poderia ocorrer com a aprovaÇão de Vossa Exce.lência do
procêsso êm apreÇo, o qual êstá dêvidamente instruido com a docrlmentaqão pertinêntê, inclúsive
a minuta do respectivo contrato.

]A DE SOUZ
Chefe

JA]
ie Gabinete

Sh*-
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C PL.
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂT,ÀRÀ MUNICIPÀT DE }íÀ!{ANGUÀPE

SECRETÀRÍÀ DÀ CÂ!íÀR,À MI]NICIPÀI DE MÀMÀNGUÀPE

ouÀDRo DEI,ÍoNSTRÀTrVO DE PR!ÇOS - llÀPÀ DE ÀPt RÀÇÀO - EXPOSTÇÀO DE lprrVOS N" DV00002/2018

Unid. Quant.Pa!tici
SCÀN§ER cort as sêguiotêE caÍactêlr"$llcês vêlocldadê 25

ànãnho À4/ cãrreqÍa§ên !o âuloniít.aco ale folhas, bivó1t

v1. Uoits. Vl. Total
E}111, rêsoluÇâo 1.?C0

C1ass. obs .

S

i.diâne da silva Andrade I 3.251 ,80 3.2 57, I0 1

Mamanguape - PB, 2'1 de Seterrbro dê 2018

RESI'LTÀDO FIT{àI:
]À JA]

Chefê de Ga
DES

i- nêt e
PÀIVÀ

- Lidiane da silva Andradê.
.Ltem(s): L
vâlor: R$ 3.25"1 ,80

,1
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÀtÀRÀ MuNrcrpÀr DE t'ÍÀIdÀNGUÀpE

courssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÀTO NÔ: ..../2018-CPL

TERMo DE CONTRATO OUE ENTRE SI CE],EBRAM À CÂMÀRÀ MUNTCIPÃL DE MAMANGUAPE E

., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ

EOR},IÃ ÀBAIXO:

pelo plesentê instnmênto par:ticular dê contrato, de um lado Câmara Munic.ipal dê ManEnguape -
nua Duque de caxiâs, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" L2.'720.256/ 0001-52, neste ato
,.pr"""rrtud" pêfo Presidente da câmara Joào Ferleira da silva Filho, BIasileiro, Divolciado,
CoÀerciante, residênte e dorilicilj-ado na Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,

cpF no 031.463 -444-40, Carteira de Identidade n" 2.288,944 SSP-PB, doravêntê simplêsmente
CONTRATÀNTE, e do outro lado ... - "'' CNPJ n'

., nestê ato representado por .... lesidênte e domiciliado flê ""' "
- ..., CPF no ' ' ' ' " ' ", carleira de fdêntidadê

doravante simplesmente CoNTRÀTADO, dêcidiram as paltes contratantês assinai o

contrato, o qual se legerá pêIas cIáusufas ê condiÇões sêguintês:
prêsênte

c (Usu,À PRI!{EIRÀ - DOS EENDÀ!..tENTÔS DO CONTRÀTÔ:

Estê contrato decorrê da Iicitação ,nodalidadê Dispensa no

da Lei Fedêra1 .' 8.666,/93 e suas alteraÇões'

cúusl,IÀ sE@llDÀ - Do oBJlro Do colÍTRÀto:
O prêsente contrato tem por obiêto: AquisiÇão dê

Municj-pal de MamanguaPe.

O fornecimento devêrá obedecer rigorosamente
proposta apresêntada, Dispensa o' DVo0002/2018
que ficam fazendo paLtes intêgrantês do preseotê

DVOO002/2018, processada nos termos

um scanner, destinado as atividades da Câmara

às condições expressas nêste instrr-unento,
e instruÇões do Contr:atante, documentos essês
contrato, indêpendente de t ranscrição '

cuiusur,a, fERcEÍRÀ - Do vÀloR E PREços:
O valor totâl deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de R§

cLiiusu!À QIrÀRrA - DO BEÀirustÀÀrE!ÍTo:
Os pleÇos contlatados são fixos pelo período de um ano' excêto para os casos previstos
65, SS 5' ê 6o, da Lêi 8.666/93'
Ocorrendo o desequilíbrio êcooômico-financei ro do contrato, poderá sêr rêstabêfecida a

À,:à ." puta." pàctuararn inicialmênte, oos termos do Art' 65' rnciso Ir' Alinea d'

8.666/93, mediante comprovaÇão documental ê requerinênto expresso do Contratado'

crÁusEÀ QrrrNrÀ - DÀ DotÀção:
As dêspesas collerào por conta da sêguiote dotaÇão'
Rêcursos Próprios da câmara Municipal de Mamanguape

0I.031.0001.I002 - Equipagern e TnrormatizaÇão
Eguiparnêntos e Mateiial Pêrmanentê

cúusu,À sExrA - Do PàGÀldE*ao:

O paganento será efetuaclo na Tesouraria do Contratante' mediante processo regular' da seguinte

naneira:Paraocolrerúoprazodetrintadias,contadosdopêriododeadimplêmento'

cüít $nÀ sÉrn,À - Dos PRÀzos:
O prazô máximo para a exêcução do objêto ora contratado' conforme suas caractêristicas'
admj,te prorr.ogação nos .uJou pr""t"tos pela l'êi 8'666/93' êstá abaixo indicadÔ e

consideràdo a partir da emissão do Pêdido dê compra:

ê que
será

Entrêga:5 (cinco) dias
o prazo de vlgêôcia ao presente contlato será deteminado: até o final do exercicio financeiro

de 2018, considêrado da data dê sua assinatura'

ct árrEur.À oÍtÀ1rÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do colilrRÀEÀIitE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento êfetivamente realizado' dê acordo com as

respectj.vas cláusulas do prêsênte contrato;
b - Ploporciona. uo corttt.tuàá todos os neiÔs necêssários pala o fiel fornecimento contlatado;

c-NotificaiocontrataaosobrequalquerJ.rregularidadáêncontradaquantoàqua]idadedos
produtôs, exexcêndo . ..i" "*plu t "à*pi"tu 

fiscarização' o que não eximê o contratádo de suas

iesponsabi Iidades contratrlais ê legais'

no Àrt

re laçào
da Lei

constantê do orÇamento vigente:
: 01.O1O - Câmara Municipal de Mamânguapê

das ÀÇões Lêgislativas ' 4490'52'99



cü(usulÂ NoNÀ - DÀs oBRreÀçóEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar dêvidamênte o foirnecimênto ciêscrito r1a Cláusula correspondêntê
cootrato, dentro dos melhorês parâmetros dê qualidade estabêlecidos para o ramo
rêlacionada ao obieto contratual, com observância aos prazos estipu-Iados;

- Responsabilizar-se por todos os ônus e obrlgaçÕes concêrnentes à legislaçâo fi
ributária e trabalhlsta, bêm como por todas as dêspesas e compromissos assumidos,
itu1o, perante sêus fornecedoles ou terceiros em razão da er{êcuÇão do objêto contratad

- Manter prêposto capacitado e idônêo. aceito peto Contratantê, quando da êxêcuÇão do

b
t
t
c
contrato? que o represente integralnente êm todos o§ seus atosi
d - pernitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prêstar os infortnês e

esclarecinento§ solicitêdos i
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contlatantê ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na êxecuÇão do contlato, não êxctuindo ou rêduzindo êssa
lesponsabilidadê a fiscalização ou o acompanhamênto pêlo órgão interessadot
f j nao ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto dêste iostlumênto,
sem o conhecj.mento e a devida autorizâÇão expressa do Contratantêi
g - Manter, durante a vigência do contrato, en compatibilidade com as obtigaÇôês assumidas,
iodas as condiÇões de habilitação e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necêssários, sernple que solicitado'

cráDsur,À DÉcna - DÀ À!TERÀçÀo E REscrs.ão Do coNTRAEo:

Estecontlatopoderáseralterado,unilateralmentepelacontfatanteoupolacÔrdoentleas
partes, nos casos previstos no Artigo 65 ê ser:á rescindido, de plêno direitÔ' conforme o

disposto nos Àrtigos '71, '18 e 79 da Lei 8-666/93'
o õontratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇÕês contratuais, os acréscimos ou

suplessões que se fizerêm necessários, até 25t (vinte ê cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato.

c!,ÁosuN DÉCDA PRDGTRÀ - DÀS PENA,,IDÀDÉS:
À tecusa injusta em dêixar dê cumprir as obrigaçôes assumidas ê precêitos lêgais, sujeitará o

Contlatado, garantida a prévia deiesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts' B6 e 87 da

:,lei 8.66e,9i a - advertência; b - multa de mora de 0,5* (zêro vírgu1a cinco po! cento)

aplicadasobrêovaLordocontratopordiadeatrasonaentrega,noinlcioounaexecuÇãodo
oiiato o.a contratado; c - multa de 10t (dez por cênto) sobrê o valor contratado pela

ináxecução totaf ou parcial do contrato; d - suspensão têmporária de participâr êm LicitaÇáo ê

impedimento de contratar corÀ a AdministraÇão. por prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaraÇão

deinidonêidadepara]icitaroucontlâtarcomaAdministraçãoPúblicaenquantopelduraremos
motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida sua rêabilitaÇâo perante a própria
autori-dadê quê aplicou u pur'rálidud", f I s imultaneamente, qualquei das pênalÍdadês cabívêis
fundamentadas na Lei 8.666193.

cúusl,LÀ DÉcDÂ sEgglDÀ - Do EoRo:
Para dirimir as questôes dêcorrentes destê
Mamanguape, Estado ia Paraiba.

contrato, as partes êlegem o Eoro da Comarca de

presente contrato êm 02(duas) vias, o qual vaiE, por estarerÂ de PIêno acordo,
assinado Pelas Partês e Por duas

TESTEMUNHÀS

foi lavrado o

testêmunha5.

Mamanguapê - PB, .

PELO CONTRATANTE

de de 2 013.

JOÂO E'ERREIRÀ DA SILVA
Presidente da Câmarâ
031.463.444-40

ÉlLilo

P;LO CONTRÀTÀDO

pr{$nte
tir,idadc

a
o (

o
a

Dc I

z6Ã-N\
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esreoo on peraÍsÀ
cÂr'rÀRÀ MuNrcÍPÀr DE MÀuÀNcuÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENIE DÀ CÂMÀRÀ

Expediente :

Àsaunto:

LêgisIação:

Ànexo :

ExposrÇÁo DE Morrvos N." Dv00002/2018
SECRETÀÂIÀ DA CÂMARA MUNICIPAI DE MÃMÃNGUÀPE

AquisiÇão de um scanner, destinado as atividades da
Câmara Municipal de Mamanguape.
AtL, 24, inciso II, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas
alteraÇÕes.
ExposiÇáo de moLivos correspondente e seus elementos,
inclusive a minuta do r:espectivo contrato.

DESPÀCHO

ÀPROVO a correspondente propo§ta nos termos do expedientê supra mencionado. ÀcofhÔ
de Dispensa de Í,icítaÇáo, por êstar em consonância com as disposiÇões contidas na
pêrtinente.

Rêmêta-se
apreciação

a situaÇâo
legi s 1aÇâ o

o processo, devidamente instruído de todos os sêus elemeotos constitutlvos, a

da Assessoria Jurídica, para os fins e efeitos legais.

Mamanquape PB, 28 dê Setembro dê 2018.

!'ERREI LVA i'ILHO.,] DA

da Câna:a

/,,l--'-'í-



Origen:

Àssunto:

Intelessados :

Ànexo :

ESTÀDO DÀ PARàjBà
cÂ},ÍÀRÀ M[rNrcrpÀr DE !ÍAMÀNcrrÀpE

ÀSSESSORIÀ .'URÍDICÀ

As ses sor
CÀB-PB

Ju{idico

EXPOSTÇÃO DE MOTTVOS N.. DVOoOO2/2018
SECRETÀRIA DA CÂMÂRÂ MUNICIPAL DE MAI,LANGUAPE
AquisiÇão de um scanner, destinado as atividades da
Câmara Munlcipaf de Mamanguape.
Câmara Municipal de Mamanquape e: Lidiane da Silva
Andrade .

ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos/ inclusive a minuta do respectivo
contrato.

PÀRECER

Anafisada a matéria, nos têrmos da Lei Eêdêra1 n' 8.666/93 e suas altêraçõês, e considerando o
teor dos documentos ê informaÇôes apresentâdos, esta Àssessoria Juridica é de parecer
favor:áve1 ao reconhecimênto da situaÇão de Dispênsa dê Licitação, como se contém no despacho
dê acolhimento exarado pelo Sênhor Presideôte da Câmara, o qual está dê acordo ôom o Art. 24,
inciso II, do refêrido diplomâ lêga1.

Esta Assêssoria Juridica sugere a pubficaÇáo dos extratos de ratificação, dê dispensa de
licitêÇão ê do contrato correspondênte na Imprênsa Oficiat, para os fins previstos nos Arts.
26 e 6l da Lei Federal n" a-666/93 e alterações.

Mamanguape PB, C2 de Outubro de 2C1B
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ESTÀDO DÀ PÀRJàÍBÀ
cÂr'ÍÀEÀ M[rNrcrpÀr DE 1.ff!,rÀNcuÀ?E

GÀBI}IETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMÀR,à

Manarguape PB, 03 de Outubro de 2018.
PORrÀRrÀ No DV 00002/2018

O PRESfDENTE DÀ CÂMABÀ DA
suas atribuiÇôês legai s,

CÂMAFÀ MuNrcrpÀr DE MAI4ÀNGUAPE, ESTÀDo DA PARÀÍBÀ, no uso de

RE S OT,VE

RÀTIEICAR a Dispensa de licitaÇão, que obletiva:
atividadês da Câmara Municipal de Mamanguape; com base
de Motivos n' DV00002,/2018. a qual sugêrê a contrataÇão

- Lidiane da Silva Andrade.
24.238.856/000|-68
Valor: R§ 3 -25'7 , BC

Publique-se e cumpra-se,

EERREI !1À

AquisiÇão de um scanoêr,
nos elemêntos constanlês

de:

destinado as
da Expos iÇâo

<2
) TI EI Li,IO

Presldente da Câmaia
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ESTÀDO DÀ PÀR,àÍBÀ
CÂTáÀRÀ MT,NICÍPÀI DE MÀuÀNGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ Câ}G,RÀ

Mamanguape - PB, 03 dê oLrtubro de 2018
PORTÀRrÀ N" DV 00002 /2018-01

O PRESIDENTE DA CÂMÂRA DÀ CÂMARÀ MUNÍCIPAL DE MÀMANGÚAPE, ESTADO DÀ PARAÍBA, NO USO dE
suas atribuiÇões legais,

R E S O Í, V E:

ADJUDICÀR o objêto da licitaÇão, nodalidadê Dispênsa n' DVo0002/2018: Àqui§ição de um

scanner, destinado as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape; com base no§ êlementos
constaDtes do procêsso correspondêntê, a:

- Lidiane da Silva Andrade.
24 . 238 . 856/0001-68
vafor: R$ 3.251 ,84

Publique-sê e cumpra-se.

JOÃO FERREIRA SILVA rLtlo
Prêsidênte da Câmara
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂuana urNrcrpar, DE MAMiÀNcuÀpE

courssÀo PERMBNENTE ou r,rcrraçÂ,o

DrsPENsÀ N" Dv00oo2,/2019

DECLÀRÀÇÀo . PUBLICAÇÃo

Decl'aro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e Adjudicaçâo
bem como do rêspeclivo extrato dê Dispensa de LicitaÇão refêrêntes ao processô acima indicado,
foram dêvidamente afixadas no Quâdro de Divulgação deste Órgâo, nesta dataT êm observância âs
disposiçôes da Lêi Eederal n' 8.666/93 e suas alteraÇôes postêriores.

DECLÀRAÇãO

Mamanguapê - PB, 03 dê Outubro de 2018.
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍEÀ
cÀ,rana urNrc:per, DE l,ÍÀt ÀNGUÀpE

courssÃo pERr,nNElrrE or r,rcrraçÀo

DrsPENsÀ N' Dv00002,/2018

DecLÀRÀÇÃo - puBlrcAÇÃo

Declaro para os dêvidos fins de direito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão ê ÀdjudicaÇâo
bem comc do respectivo êxtrato de Dispênsa de Í,icitaÇão referentes ao processô acima indicado,
foram dêvidamente âflxadas no Quadro dê DivulgaÇão destê Órgào, nesta data, em observância as
disposições da Lêi Ee

DECLARÀçÃO

Mamanguapê

C IO T,ETTtr EILHO
Prêsidente da Comissâo

eral n' 8.666193 e suas alteraÇôês posteriores,

P8,03 e Outubr:o de 2 018

--_*/
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02t1012818 Receita Federal do Brasil

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016-

Emitido no dia O2l1Ot2O'1.8 às 08:05:27 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE INSCRIÇÃO

24.238.856/0001-68
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAIÀ DE AAERTURÀ

24|O2DO16

NOME EMPRESARIAL

LIDIANE OA SILVA ANDRADE

DO ESÍABELECIMÉNTO (NOMÉ OE FANÍÂSIÀ)

ANDRÁDE MITILENE

E OESCRI DA AÍI\,1OADE

47.61-0-03 . Comércio ista de os dê laria

DIGO E OESCRIÇÁO OA NATUREZA JU

213-5 - Em ividual

LOGRAOOI]RO

R FREDERICO CHOPIN
NÚMERo

267
COIúPLEI',lENÍO

CEP

58.020-120
BAI RRO/DtSTRI ÍO
ROGER

MUNrciPro
JOAO PESSOA PB

ENOEREÇO lcc
ail.com

TELEFONE

83 9869-3558

ENTÉ FE D ERAÍIVO RESPON (EFR)

ATIVA 2410212016

MOTIVO OE

ESPÊCIAL ESPECTÀt

ME

GOE DAS ÂTIVIDAOES EC tcas sEcuNDÁR,AS
'14.13.4-03 - Facção d€ roupas pÍoÍissionais
47.44{-99 - Comércio varejista de mateÍiais de construção em gêral
95,í'l{-00 - ReparaÉo e manutenção de comPutadorss e de êquipamentos poriféricos
47.4't-5.00 - Comérclo varsjlsta de tintas s matsriais para pintura
47.59€-{)í - comórcio varêjista de artigos dê tapoçaíia, cortinas E porsianas
/l3,30-449 - Outras obras d€ acabamento da construção
47.63.6.02 - Comárcio vaÍejista dê artigos espoÍtivos
47.44.0.0'l . Comérclo vaÍellsta de Íerragêns e feffamentas
47.42.3.00 " Coméício varêriata dê matorial êlétrico
38.32-7-00 - Recuperação de materials plásticos
47.53-9{0 - comórcio vaÍejista êspêcializado dê êlêtrodomé6tico5 e equipamêntos de áudio e video
43.22-3-02, lnstslaçâo e manutenção de sistemas centrais dê ar condicionado, de ventilaçâo e rêfrigersção
47.89{-05 - comércio vareji6tâ dê produtos sanêantes domi6sanitátios
47 89.0.07 Comérc vârej ista de eq pamêntos para escrilório
47 1 .2 -0 t Cômérci sta es ia izado d mêntos ê s mentos de inÍormática

http://www.receita.fazenda.gov.brlPessoâJuridica/CNPJ/cnp,reva/Cnpjrêva-Solicitacao.asp 1t1
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TINISTÉruO DA FAZENDA
SocÍatarla da Receíta Federal do Brasll
Procur?doÍiaGerál da Fazenda Nacionâl

CERNDÃO POSMVA COíI EFI,.rEl:iJ§ffffffilfffrT[ifr SEtAnvos 
Aos rRrBurosr

Í{ome: LtDtAttE DA STLVA Ai{ORADE
CÍtlPJ : 24238.856rü101.6s

Rêssâfuado o dhêito dê â Fâzenda 
. Nàcionâl @brar ê inscÍever quaisquer dívides deresponsabilidade do suiêito passivo acima ioenimáto iúã iâ*], á'ru. 

"puÍadas, 
é oertificado que:

1' constam débitos admini§aados pera secfetâriâ da Receib Federâr do Brasir (RFB) mmexigibiridade suspensa nos tennt ao arl rs1 da r_einiá.izz, de 2s de *tui# à;19õ'-código Tributário N«Íonar (crN), ou .objero oã a",iià judiciar que detsÍmina §uadesconsideração para fins de certifiáçao aa iegrr"rídaãã nã, ôu arnoa iáó ;ü;; 
*-

2. nào.constâm inscÍi@s êm Díüdâ Ativa da União (DAU) na proorradorla-Gerral da F*endaNadonat (PGFN).

conforme disposttc nos arB, 205 ê 206 do crN, eíe doqrmento tom os mê§rno' ebito" da cêrtidãonegaüva,

Estâ certidáo-é várida para o qstabôrecimenb matriz e suâs firieis ê, no caso dê êntia Íêdorâtivo, paratodos os úBáos e tundos puuicos da ad_minmaÉo oiretaã eÉG*r"ao.. net"*á-;;il;êãi;
sujeito passirro no âmbito ds RFB e da.pGFH 

" 
áúra"ôã úràvà u-. -nrioriçõo sociers pr€visrâs

nas alÍneâs 'a' a 'd' do paÉgrâfo únho do ert. íI de tein, e.iii., ãeà+dejurho de rqii.- 
- " -"---

A acoitaçâo dssta cêrtidão êstá coÍrdicionada,à veÍficagão de sua autentridadê na lntêrn€t, no§ênderêço6 <http://rb.gov.bÊ ou <hth:/ /vww.pgfn,govoÍ>.

9êrlig9..eqrlrqq sraruÍtâmente com b-ase na poÍtraria conjunta RFBiPGFN no í.751, de2r1or2014.
Emitida às 11:24:45 do dia í 3/08t20íA <hoía I Oata Oe Aia;íiú>. -
Válida até 09/0220í9.
frdígo de conÍdê da certidão: .lF3C.9DBF.EA2A,F26B
Quelquer rasuÊ ou êmenda invalidará este documenlo,

á ,t' 25 '"

N h

q

o

o

c CPL.

çrêate PDF íilês withoú this messâgo by puÍdtasng novapDF píinrêr novapdÍ.com)
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA 26
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

cERTIDÃO

cóorGo: BDl 4.9989.E749.7D7F Emiüda no dia1710912018 às 10:13:00
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Nomê Emprâsarial:
UDIANE DA SILVA ANDRADE . TIE

Endereço:
FREDEREO CHOPIN

Balno: Municlpio:

ROGER JOAO PE§SOA

lnscr. Estaduat: Slü.laÉo Cadâstral:

16.267.393.{' ATIVO

CNPJ/CPF:
ã.238.856/0m1{8

Númoro:
6t

Complomonto:

certiÍico, obsôrvadas âs di§po§ições da legislação vigente e de acordo com os

assêntamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra idenüficado está em situação

REGULAR perante a Fazendá Pública EstAduâl, com relação a dóbitos flscals
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente certidão náo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem

exclui o diieito de a Fazenda Pública Estadual, a qualguêr tempo, cobrar valores a ela
porvêntura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a pârtir da dqta de_ sua emissáo,

devendo ier confirmada a sua aútenticidàde através do serviço Validar Cerlidão de Débito na

pá gina www.receita. Pb. gov. br'

CeÍtldáo d€ Déblto emltlda vlâ 'lntemet'.

áÃfrE-,vx

CEP:
58020í20



ANE

I

r§ô
o ê'

ô
Daa; 1{8r/20

xora: ro)iPr

CERÍIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS ilTUNICIPAIS

No dê Contob dÊ

2018t07879É
588.624.652.593

ürExnFtc^çÀo oo R€QU€RE|íIE

Rsssslva do o direlto de a Fazgnda ?ública Municlpel Iânça I 6 rnScIovol q u aisq ueI d vidas que âpur€dss, ficapíêÊênt€ dâtá, não
rem 5er c€rtificado q0e, até a@n5tãín do acima quâlific.do pênd€rrcias r6letl às tâ§ ktpais incluEivêtrlbutári6 inscÍltâs d€ neturozeou não OU no Díüda tiva do

&
PREFEMJRA TUNICIPÂL DE JOÁO PESSOA

§ÉCRETARIA DA RÊCEIIA f,U'{IC'^L
PÊOcURÁmR Â GÊRAL m .rXE-lãO

C.N.P.JJC.P.F.

2/O38856000í 6E

Nomê do Contrihrintê

UIrlAl{E DA SILVA ANOiADE 059/íã55/8í
Enderego

RUA FREDERTCO CHONN
NúmgÍo

2ü
la Blooo Complem6nlo

BairÍo

ROGER
CEP

58020í20
Cileds

JOAO PESSOA
UF

PB

lNscRtçÔEs vtNcuLÁDAs AO RÉQUERÊI{rE

MERCÂNTIS: 1323296

rMoBrUÁRtAS

oBsERvAÇÕES -
Esb csítdão á vq[da po.60 (sessiie)
Munlcipal).

dbs, coiÍoíÍno o aÍtilo 138, §1", da Lêi CoíE lementaa nó 53, d€ 23 ds dêzembÍo do 2008 (Côdioo Trlbutáío

A 
'QitâÉo 

dalb ocrtldúo a!ü ooíldícíotrrdr à inoxillônciá dc cmaôds3 ou rrsuíls, bcm csno à vêrlfoâÉo dG sua aubnflcidâdc nâ lntrmat, noondeÍrço htlp://www.iJsop€ssoa.pb.gov.bÍ.
C€rtidão omilidâ ts em 17109/2018 10:10:20

1t1
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CAIXA :CC}NÕMIC.I'EDE Ar'ii

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição: 2423E8s6/ooo1-68
Razão Social: LTDIANÉ DA sILVA ANDRADE 05942ss6431
l{ome Fantâsia:ANDRADE iTILENE
Endercço: R-FREDERICo cHoPIN 267 / ROGER / JOAo pEsSoA / pB /

58020-120

Valklade: 09/O9/2oL8 a 08/1012018

CeillÍicação Númerc: 2018090908441 47 4223476

Infomação obtida em 77/09/2078, às 10:16:38.

A Caixa Econônica Federal, no uso da ãtribulção que lhe confene o
{ft. 7, da Lei 8.036, de 11 de nEio dê 1990, certifica que, nesta
data, a erpresa acirÍE identificada encontra-se em situação regular
peÍante o Fundo de eranth do Tenpo de SeÍviço - FGTS,

O prcsentê Cêrtlficado não serviÉ de prcva contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contríbuições e/ou encargos devHos,
deconentes das obrigações com o FGTS.

A utilização deste Certificado pâra os fins previstos em Leí está
condhlonada à veriflrcaçâo de autenticidade no site da Cab<a:
wvuw.caixa.gov.br

tl$e/Árrvrwsl& o.cabe.gotrbÍ/EÍÍpÍesdCrÍCr?F g €C F§lrprinirPapd.§p 1t1



23 (
FI

c oPc L
o

ENAú

iel

o
^(a
o

Pág.i nà

PODER JUDIC]ÁRIC
JUSTIÇA DO TRÀ-BALHO

CEBIIDÃO NEGAITVÀ DE DÉBXTOS TR;ABALETSTÀSI

NoMe; LIDIÂNE DA SILVÀ ANDRADE
(MÀTRrz E FILrÀrS)- CNPJ: 24.238.856/OOO1_68

Certidâo no : 159396493/201.8
Expêdição: 0t/10/20L8, às 10:41:46
Validade: 29/03/20L9 - 1,80 (cento e oÍtenta) di.as, contados da data
de sua expêdição .

Certif ica-se que LIDIÀnÉ DÀ SIúvA ÀNDRàDE
(I{ÀTRIZ E EILIâIS), inscrito (a) no CNpJ sob o no

24.238.856/0001-68, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional" de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da consoridação das Lels do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.-440, de T de julho de 2OlL, e
na Resoluçâo Administrativa no 14'70/20L1 dô Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20Ll-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidadê dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurldica, a Certidáo atesta a êmpresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

!NI1)RUAÇÃO r!íPORrÀÀrrE
Do Banco Nacional de Dêvedorês Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaçáo das pessoas natura j-s e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabdlecidas êm sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimêntos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mínistério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

-À7



CoNTRÀTo N': 00008/2018-CPL
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DVAAAA2/2A1A, processada nos termos

no Àrt

Ã»xt
/e"

-fR]40 Dr CONIRATO QUt EN-PF
I,IDIANE DA SI],VÀ ANDRÀDE,
INSTRUMENTO NA EORI4À ÀBAIXO

SI CE],EBRAM A CÂMÀRÀ MUNICTPAL DE Ne@ Eí
PARÃ FORNECIMENTO CONFÔRME DI SCR MT

Pelo presente instrumento particuLar de contrato, de um lado Câmara Municipal de
Rua Duque de Caxias, 123 Cel1tro Mamanguape PB, 'N PJ nô 12.?20.256/AOOL-'
rêprêsêntada pelo Presidêntê da Câmara João Ferreira dâ Silva Filho, Brasileiro, Divorciado,
Comêrciantê, residente e domiciliado na Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamanguapê - pB,
CPF n' 031.463.444-40t Carteira de Identidadê n" 2.288.944 SSP-PB, doravantê simplesmêntê
CONTRÀTANTE, e do outro Iado T,idiane da Silva Andrade - Rua Fredêrico Chopin, 267 - Roger -
João Pessoa - PB, CNPJ n' 24.238.856/A001-68, doravantê slmplesmente CONTRATADO, dêcldiram as
partes contratantes asslnar o presente contrato, o quaf se rêgêrá pê1as cláusulas e condiÇôês

crÁnsur,a sEGur{DÀ - Do oB,rETo Do coNTRÀTo:
O prêsênte contrato tem por objêto: ÂquislÇâo de Lrm scanner, destinado as atividades da Câmara
Municipaf dê Mamanguape.

C!ÀUSULÀ PRII'{EIRA - DOS FIrIIDÀMENÍOS DO CONIRATO:
Este contraro dêcorre da 1ic1taÇão ínodafidadê Dispênsa n"
da Lei Eederal n' 8.666/93 e suas alteracões.

cu(usura sÉrnra - Dos PRÀzos:
o pra-o max:mo pàra e e,(e.-Çáo
admite prorroqaÇão Eos casos
consioerado. po-!i' da erissáo

Entr.êga: 5 (cinco) dias
ô p.azo de vigência do presêntê
dê 2018, ccnslderado da dala dê

O fornêcimênto deverá obedecer rigorosamente às condiçôês exprêssas nestê instnmento,
proposta apresentada, Dispensa n' DVo0002,/2018 e instruÇôes do Contratantê, docLmentos esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, lndependente de transcriÇão.

cuiusur,e, rERcErRÀ - Do vÀroR E pREços:
o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$ 3.25?,80 (TRÊs MrL DUzENTos E

CINQÚENTÀ E SETE REAIS E oITENTA CENTAVOS) .

CLÀUSÚLÀ QUÀRTÀ - DO REÀJUSIE}'ENTO:
os prêÇos contratados sâo fixos pêlo pêríodo de um ano, exceto para os casos piêvlstos
65, §S 5' e 6o, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desêqui1íbrio econômi co- financeiro do contrato, poderá ser restabêlecida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos têrmôs do Àrt. 65, Inciso II, Alínea d,
8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requêrimento expresso do Contratado,

rêfação
da Lei

cr,áusur,a eurNrÀ - o.e, ooraçÃo:
Ãs dêspêsas correrâo por conta da sêguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigênte:
Rêcursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara Municipal de Mamanquape.
01.031.0001. 1002 - Eqlripagem e InformatizaÇão das Àçôes Legislativas. 4490.52.99
Equipamêntos e Matêria1 Pêrmanênte

cu{rrs(Il,À sExrÀ - Do pAeAttENTo:

O pagamento será êfetuado na Têsouraria dc Contratante, mêdlante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do períôdo dê adimplemento.

do objêto ora contratado, conforme suas caracteristicas. ê quê
previstos pela T,ei 8.666/93, está abaixo indicado ê será
do Pedldo dê Compra:

corrl,aa:c será determinado: até o final do exercicio financeiro
sua as s inatura.

crÁusur,À orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNTRArÀl{rE:
a - Efetuar o pagamento relativo aô iornêcimento efêtivamenEe realizadô, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar aô Côntratado tôdos os meaos necessár.1os para o fiêl fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidadê encontrada quanto à qualidadê dos
produtos, exercêndo a mais ampla ê compfeta fiscalizaÇãô, o quê não exime o contratado dê suas
respônsabilidadês contratuais e legais.

cuiusur.a NoNÀ - DÀs ognreaÇôps Do coNrRÀÍÀDo:
a - Executar dêvidamêntê o fornecimento descrito na CLáusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmêtros de quafidade êstabelecidos para o ramo dê atividade
r:êlacionada ao objeto contratrral, com observância aos prazos estipufados;
b - Respônsabilizar-sê por tôdos os ônus ê obriqaÇões concernentes à legislaÇâo fiscaf, civil,
tributária e tr.abafhista, belo como por todas as despêsas ê compromissos assrmidos, a qualquer
titufo, perante seus fornecedorês ou tercêiros êm razão da êtecuÇão do objeto contratado;
c - Manter prêposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratantê, qrlando da execuÇão do
contreto, que o representê integralmênte em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratantê devendo prestar os informês e
ê.ctâ-ô_'nê'tos so 

,' c' -êo ).;
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e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou
decorrêntes de sua culpa ou dolo na êxêcuÇão do contrato, nâo excluindo ou
rêsponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pêfo ôrgão interessadoi
f - Nãô ceder, transfêrir ou sub-contrâtar, no todo ou ern parte, o objeto des
sêm o conhecimênto e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Mantêr, durante a viq'ência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇô
todas as condiÇõês dê hâbilitaÇão e quâlificaÇão exigidas no respeclivo processo
apresentando ao Contratantê os documêntos nêcessários, sernpre quê solicitado.

cúusulÂ DÉcrMA - DÀ ÀrrERÀÇÃo E REscÍsÀo Do coNrRÀro:
Este contrato poderá se! alterado, uni-lateralmente pela Contratante ou por acordo êntre as
partes, nôs casos previstos no Artiqo 65 e será resc.indido, dê plêno direito, conformê o
disposto nos Artigos '7'7, '78 e ?9 da Lêi 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôês contratuais, os acrêscimos ou
supressões que se fizerem necêssários, até 259 (vlnte ê cinco poi cento) do valo! ini-cia1
atuafizado do contrato.

CIJíuSI,I,À DÉcnIÀ PRnGIRÀ - DÀs PENATIDÃDES I

A recusa injr.lsta ên dêixar de cumprir âs ôbrigaÇôes assumidas ê preceltos legais, sujêitará o
Contrâtado, qarantida a prévia defesa, às seguintes penafidadês previstas nos Ârts. 86 e 87 da
Lêí a.666/93:. a - advêrtência; b - multa de mora dê 0,5t (zero vírgu1a cinco pot cento)
apl-icada sobre o vâLor do contrato por dia dê âtraso na entrêga, no inicio ou na execuçáo do
objeto ora contratado; c - multa de 10E (dêz por cento) sobre o valor contratado pe.lâ
inexecuÇâo total ou parcial do contratoi d - suspensão têmporáriê de participar êm licitação e
impedirento dê contratar com a Àdministraçâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - dêclaraÇáo
de inidonêidadê para licitar ou contratâr com a AdministrâÇãô Púb1ica enquâítto perdurarem os
motivos determinantes da puniÇâo ou até que sêja promovida sua reabilitaÇão perantê a prôpria
autoridade que aplicou a penalidadê; f - s imultaneamênte, qualquer das penalidades cabivêis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cuiusurÀ DÉcÍlG, SE@NDÀ - Do EoRo:
Para dirirnir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comalca de
Mamanguape, Estado cia Pa raíba,

E, por estarêm de plêno acordo,
assinado pelas partes ê por duas

foi lavrado o
testêmunhas.

presente contrato êm 02(duas) vias, o qual vai

PELO

JOÃO EERRET DA 51

PB, 03 dê Outubro dê 2018

A FIL

Mamanguapê

CONTRATÂNTETESTEMUNHAS

Presidente da Câmara
031_ 463 - 444-40

PE],O CONTRATADO

Lidiane da Silva Àndrade
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MAMANGUAPE - PB
Quinta feira, 04 de outubro de 2018

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo
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ESTAoo DA PARAíBA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

ESTADo DA PARAíBA
cÂunne uuHtctpAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE DTSPENSA DE LrcrrAçÃo
PROCESSO: Exposição de lvlotivos no DV00002/2018. OBJETO: Aquisição de um scanner.
FUNDAMENTO LEGAL; Art. 24, inciso ll, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçôes.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape. RATIFICAÇÂO: PÍesidente da
Câmara, em 03/'10/201 8.

ESTADo DA PARAÍBA
cÂuanl niluHrcrpAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de um scanner. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação no DV0000212018.
DoTAÇAo: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara Municipal de
l\4amanguape. 01.031.0001.1002 - Equipagem e lnformatização das Ações Legislaüvas. 4490.52.99 -
Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o tinal do exercício Ílnanceiro de 2018. PARTES
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No 00008/20'18 - 03.'10.18 - Lidiane da
Silva Andrade - R$ 3.257,80.

TMpRESSo soB Á RESpoNSABILTDAoE DA cÂMARA MUNlclpAL DE MAMANGUApE \ t

uTrrrcaçÃo E ADJUDtcAçÃo - DtspENsA No DVooo02/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nô DV00002/2018, que
objetiva: Aquisição de um scanner, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto ar Lidianê da Silva Andrade - R$ 3.257,80.

_ Mamanguape - PB, 03 de Outubro de 2018
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ATOS

ADMINISTRATIVOS
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba t,' 33 ã
à:

,t)

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certifica que em 0711112018 às 22'.21:37 Íoi protocolizado o documento
sob o N" 81293/'18 da subcategoria Licitaçóes , exercício 2018, referente a(o) Câmara Municipal de lilamanguape,
mediante o recebimento de inÍormaçóes/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitaçáo: 0000212018
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologaçáoi 03110120'18
Responsávêl pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Dispensa (AÍt. 24 - Lêi 8.666/93)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor Estimado: R$ 0,00
Valor: R$ 3.257,80
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisição de um scanner.
Proposta í - Valor da Proposta: R$ 3.257,80
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME
Proposta I - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 24.238.856/0001-68
Proposta 1 - Situação: Vencedora

IINFORMAçÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 07 de Novembro de 2018

Assinado Eletronicamente
coníomê LC 18/93, álleÉda p6la LC a1l20c19 e

pero RegimÊ.lo rntemô, aüsêdo p3la
RA TC 18/20ô9

Sistema de PÍocêsso Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc.81293/18. Dalat 0711112018 22:21. Responsável: tramitâ.
lmpresso por cÍllho2 en 0711112018 22.21. Validação: 7C88.5862.D785.8757.9651.9C41.4E8C.9683

J

IPDFI Termo dê Ratificação

Documento llnrormaaoz ,14út"iiti"uçao

labal137 
06d4192e2721 98a0'l 98dced'1 3
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 0711112018 às 22:31:22 Íoi protocolizado o documento
sob o N" 81294/18 da subcategoria Contratos , exercício 2018, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000082018
Data da Publicação: 0411012018
Data da Assinatura: 0311012018
Data Final do Contrutoi 3111212018
Valor Conúatado: R$ 3.257,80
Situaçáo do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição de um scanner.
Contratado (Nome): LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME
Contratado (CNPJ): 24.238.856/0001 -68

IINFORMAçÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 07 de Novembro de 2018

Assinado Eletronicamente
6nldme LC 18193, âlleddâ pêlâ Lc s1r2009 ê

p€lo Rêgirentô lnteo alle6do pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 81294i 18. Dala: o7hl12018 22:31. Responsável: tramita.
lmpresso por cÍilho2 em 0711112018 22:31. Validação: 42A4.6DBA.F8A6.1B0F.E344.EDÉO-28Ê2.21AB

Sim d3e922f6cd41 01 e 1 c6c 123Í51353e9e7IPDFI Contrato

[PDF] Designação do Íscal do contrato

Náo[PDF] Designâção do gêstor do contrato

Sim 93c5a7b7fc68c0Ía88a253f9c073501 6IPDFI Documentos comprobatórios da íegularidade da contratada

Sim 36684ca72651 ô4b0b1 c98491 488d5'1 24iPDFI Publicidade do(s) cont.ato (s)

11

fl-\
Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistemê de Tramitaçáo de Píocessos e Documentos

j'ru, 34

RECIBO DE PROTOCOLO

(

Oôéumento Itntormaaoz
A!.r.te,ÍIicaçâo

lNão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
c.âüARÀ Mt NÍcrPÀ! DE !ÍÀMÀNGUÀPE

cor'fi ssÀo nERMÀNENÍE oa r.rcrraçÃo

PROCESSO LICITATóRIO DISPENSA

DTSPENSÀ No. DV00002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1BO925DVOOOO2

óRGÀo REALTZÀDoR Do CERTAME:
Câmara Municipal de Mamanguape

OB.'ETO:
AquisiÇão de um scanner.

TERMO DE ENCERR.AI'{ENTO VOLUME 01

ResponsáveI

,6fiíNE-DN
(,,â

Ne§te ato encerra-se o 1" volulDÊ dos autos do Plocesso Administrativo n' 180925DV00002, tendo

comoassuntoaDj.spensan.Dvo0o02,/2olBenepigrafe;iniciandononúnelo01êasfolhas\.t
segu!"ntes\\umeradhs §equencialmênte, f indando no n" 

-, 

esta f of ha '


