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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁr'BRÀ MUNrcrpÀ! DE IturANGuÀpE
coMr ssÀo PERIÃNENTE DE LrcrrÀçÀo

PROCESSO LICITÀTORIO DISPENSÀ

DrsPEr{sÀ No DV00003/2014
PROCESSO ADI.,ÍINISTRÀTrVO N" 14102 7DV0 00 03

óRGÃo RaÀtÍ zADoR Do CERTÀMB:
Cârnara l'Íunicipal de Mananguape
Rua Dugue de Caxias, 123 - Centro - Manàngmape - PB
cEP: 58280-000 - Iel: (083) 3292-2786.

OBJEIO:
ExecuÇâo dos serviços de refor!tra da câeara l.ftrnicipal de Mamanguape. correspondendo a pintura,
rêcupê.ração do foEo êm gresso e re\risâo do tê1hado. corrforme a rêspêctivâ p.laniIhâ
orÇâmêntáxia

EIiEMEI{TOS BÀSICOS DO PBOCESSO:
solrcrrAÇÃo a JUsrrErcArrvÀ DÀ coNTRÀTAÇÁo
ÀTo DE DEsrcNÀÇÀo DA coú'ÍrssÃô JUr,cÃDoRÀ
DEcrÀRAÇÃo DE Dr s poNr B r LrDÀDE oRÇÀltEI\rrÁRrA
AUToRT zAÇÃo pÀxÀ REArr zAÇÃo Do CERTÀME
PRorocolo E AUTUAÇÂo Do pRocEsso
PARECBR DÀ coMlssÃo .JULGÃ.DoRÀ
ExPosrÇÀo DE MoTrvos
APRovAÇÃo DA AUToRTDADE supBRroR
PÀRECER flJRÍDICo
ÀTos DE RÀTr FrcÀÇÀo E ADJUDTCAÇÀo
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
P uBr, Í cÀÇôE s
Docr,'}E NTÀcÀo Do coNTRATÀDo
ANEXOS
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ESTÀDO DÀ PÃRÀIBÀ
CÂ:MARA MITNICIPÀ! DE ÀIÀIaNGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÀ}A.R,À MUNICIPÀI DE I,'A}'AIIGUÀPE

Mamanguape PB, 23 de Outr-rb.ro dê 2014 -

Senhor Prêsidênte da Câmara,

Solrcitamos quê seja autorj.zada à CoÍLissão Pêrmanênte de l,icitaçáo deste ói:gão, realizar
procêdimênto licitatório, nâ modâlidadê exigida pela legislação em vigor, dêstinada a:

ExecuÇão dos serviÇos de reforna da Câmarâ Municipal de !Íamanquape, correspondendo a pintura,
-rêcuperaÇâo dô forro em gêsso e !êvisào do telhado, conformê a respectiva planilha
o!Çamêntária.

Justificativa pára a nêcessidade da solicitaÇão:

A contratação acima dêscrita está sendo solicitada, nos termos das especrficações técnicas ê
informaÇôês complementares que a acolrq)anham, quândo for o caso, motivada: Pê1a nêcêssidade de
de sêrrvolvímênto de aÇões continuadas para a p.omoçâo de atiwídades pertinêntês/ vi sar1do à
maxinaizaÇão dos recursos em relação aos objetivos progrâmados, consideradas as diretrizês e
metas dêfinidas nas ferramentas dê planêjamento aprovadas-

Informamos quê existe disponibilidade de dotação espêcificâ no orçamento vigente para a
execução do objêto a sêr lj-citado, conso.urte consulta efetuada ao setor contábil. Cêrtos de
contariBos com Ímediatâ aprovação desta solicitação, indispensável à continuidadê dos trâbâlhos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposiÇão para maiorês êsclarêcimêntos que forem julgados
necessários.

Àtenciosamente,

MS.,,rFo,
EIIENB NUNES DO SÀ]\]TOS
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1.0.DO OB.TEIO
1.1.Constitui objêto da presênte contrataÇão: ExecuÇão dôs serviÇos de rêfolma dâ Câmêra
Municipal de !íanânquape, correspondendo à pirttura, recupêráÇão do foEo êm gresso e revisão do
lelhado, conforme a respectiva p1ânilha orÇamentária.

2 . O. ,IUSTIEICÀTIVÀ
2 . 1.4 contratação acimâ descrita, quê será processada nos termos dêste instnmênto,
ê§pecificâçóes técnicas e informaçôês cotrplementares que o acomperrhem, quando for o câso,
lustifica-se: Pela nêcessidade dê desênvolvimênto de açõês contirruadas para a promoção dê
êtividadês pertinentês, visando à nâxiÍLizâÇão dos rêcursos em relaÇão aos objetivos
paoqranados, consideradas as diretrizes e metas dêfinidas nas ferramêntas de p1ânêl amênto
aprovadas. Às caractêrísticas ê especificações do objêto da referida conttataÇào sào:

LT}IIDÀDE qUÀNTIDADE

1

3. o.DÀs oBRrcÀçõEs Do c§lÍfRÀrÀIrEE
3.1.Efetuar o paqamento relativo ao objeto contratado efêtivâmente realizado, dê
cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.
3.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiêl êxecuÇào
presente contratação, nos têrnos do correspondente instrumerrtô de ajuste.
3.3.Notifica.r o Contratado sobre qualquer irregiLrl aridadê enconttada quanto à
produtos ou sêrviÇos, exercendo a mais ajÍ{)1a e complêta fiscalizaÇão, o quê
Contrâtâdô dê suâs responsabilidades pactuâdas ê prêcêitos leqais.

aco.rdo com as

do objêto da

quafidade dos
não exime o

4.0.Dàs oBÂrcÀçÕEs Do colraRÀTADo
4.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concernentês à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista. bem como por todas as despesas e compromissos assumldos, a qualquer
título, pêrântê sêus fornecedoaes ou terceiros em razão da êxêcução do objeto cont.râtâdo-
4-2-substituir. arcando com as despesas dêcofiêntês, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, detêrioraçôês, ili{)êrfê1Çõês ou quaisquer irregularidadês discrepantes às
exigências do instn-imento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcêblmento e/ou
pagamento.
4.3.Mantêr, du-rânte a wig,ência do contaato ou instrumentos êquivâ-Iente, em compatibilidâde com
âs obrigaÇôês assumldâs, todas as condições de habilitaÇão ê qualificâÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresêntândo ao Contratante os documêntos
necessários, sêmprê quê solicitado -

4.4.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratâÇào, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
4.5.Erlitir Nota Eiscal conespondentê à sêdê ou filial da elq)resa que aptêsêntou a
documêntaÇâo na fasê de habilitação.
4,6.Executar todas as obrigaÇõês assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigentê,
enquadrando-se, rigorosamêntê, dentro dos prêceitos 1êgais, normas e especificaÇões técnicas
corrêspondêntês.

5.0.DOS PRAZOS
5,1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contrataÇão ê que adÍrite pr:olrogação no§
casos prêvistos na 1eqi51aÇão viqente, está abaixo indicado e sêrá consi-derado a partir da
assinatura do Contrato:

Iníc1o: 3 (três) dias
Conclusáo: 30 (trj-nta) dias

5-2.a ptazo de vigência do contrato será determinado: até o final do exercíclo financeito de
2014, considerado da data de sua assinatura.

6.0. DO REAJUSTÀ}íEMIO
6.1.os preços contratados sâo fixos pêIo pêiiodo de rltn ano, excêto parâ os casos previstos no
Art. 65, S§ 5" e 6", da Iêi 8.666193-
6.2,Ocorrendo o desequilibrio econônico-f inancêiro do contrato, poderá ser restabelêcida a
relaÇão quê as partes pactuaram inicialmêntê, nos termos do Àrt. 65, Inciso 11, ÀIinêa d, da
Ler- 8.666/93, mediantê conprovação documentaf ê rêquêtimento explesso do Contratado.

ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÁlaRÀ MUNrcrPÀt DE uÀraNGUÀpE

TERMo DE REEERÊNCIA

cóDrco DrscRrMrNÀÇÀo
I ServiÇos de reforma da Cámarã Municipal de Mâmanguape.



7 . O, DO PÀGAMEMIIO
7.1.o paqamento sêrá rêalizado mediante
procedimêntos adotados pêlo Contrâtântê, da

processo rêgular ê êm observância
sequinte naneira: Àté trinta dias

total dos produtos solicitados.

8. o.DâS SÃNçÕES ÀDMTITISTRATI\rÀS
L1.À rêcusâ injusta em dêixar dê cumprir as obrigações assumidas e preceit
suj eitará
Ar.ts . B 6

o Contratado, garantida a prévia defêsa, às sêguintes penalidad

por cento) aplicada sobre o valor do contlato por dia de atraso na êntrega. no inicio ou na
êxecução do objeto ora contratado,' c - multa de 109 (dêz por cento) sobre o valor contratado
pê1a lnêxêcuÇáo total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participa.r êm
licitaÇão e impedj.mento de contratar com a A&RinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaraÇão dê inldoneidade para licitar ou contratar com a AdrlinistraÇâo Pública enquanto
perdurarêm os notivos deterÍLinantes da pwrição ou até que sêja promovida sua reabifltaÇâo
perantê a própria autoridade que aplicou a penalidadê,. f sinultaneamente, qualquêr das
penalidadês cablveis fundamêntadas na Lei 8.666,/93.
8.2.Sê o valor da multa ou indenização devída não for recolttido no ptazo de 15 dias após a
comunicaÇão aô Corrtratado, será autonaticamentê dêscontado da primeir:a parcela do pagamento a
que o Contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros morâtôiios de 1g (um pol] cento) ao mês,
ou, guando for o caso, cobrado j udicialmente -
8.3.Após a aplicaÇão de quaisquêr: das penalidades prêvistas, realizar-sê-á coÍunicaÇãô escrj.ta
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de advertência e
multâ de mora quando for o caso, constando o fundamênto 1egal da puniÇão, infomando âinda que
ô fato será registrado no cadastro correspondente.

Mamânquape

es previ stas nos
e 87 da Lei A-666/93. a - advertência.. b trü1ta dê mo.ra de 0,59 (zero virqula cinco

PB, 23 de Outr.üro dê 2014.

ELIENE NUNES DO SÀ}IIOS
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ESTÀDO DÀ PÀRÃIBA
cÀeRÀ uuNIcIPÀI DE I',ÀI{ANGUÀPE

REEEREIüIE: PESQUISA DE PREÇOS

1.0 - DÔ OBJETO
1.1 - Constitui objeto da lespectiva solicitaÇão: ExecuÇão dos serviÇos de reforma da Câmara
Municipal dê Mâmanquape, correspondendo a pintura, recupêração do forro em gesso e revisão do
telhado, conforrnê a respectiva planifha orçamentária.

2.0 _ DA PESQUISA DE PREÇOS
2,1 - Com basê nos custos para êxêcuÇão dô objeto da contrataÇào em te1a, ôbtidos medaantê
pesquisa de preços rêalizâda entre no mirtimo três êq)rêsas do ramo pertinênte, rêlacionâmos
abaixo o mênor preÇo encontradô-
2.2 - l{Íês quê sêrviu de base para êlâboraçâo da rêfêrida pesquisa: Setembro dê 2014.

CODIGO

1

D I ScRI MI NÀÇAO !,IIIDÀDE OUÀNTIDÀDE P-UNITÀRIO
1 ,-.264,35reforrna da Câmara Municipal dê

Total

DO VÀIOR
o valor totaf é êquivalênte a R§ 7.260,35.

4.0 DÀS COND]ÇÕES DA CONTRÀTÀÇÀO
4-L.0 prazo ÍÉximo para a execução do objêto dêsta contratação e quê adÍLitê proryogação nos
casos previstos na legislaçáo \.igente, está abaixo indicado ê será considêrado a partir da
assinatura do Contrato:

Inicio:3 (três) dias
Conclusào: 30 (triEta) di,as

4.2.os prêÇos contratados são fixos pelo perlodo dê lntr ano, êxceto para os casos prêvistos no
Art. 65, SS 5" e 6". da tei 8.666/93.
4.3.ocorrendo o desequilíbrio econôÍLico-finânceiro do contrato, poderá ser rêstabelêcida a
relaÇão que as partes pactuâran inicialmênte, nos tertnos do Àrt. 55, Inciso II, Al1nea d, da
Lei B-666/93, mêdiantê comprovaÇâo docr.[oental e rêquêrimento êxprêsso do Contratado.
4-4.o pagamento será realizado mediante processo regr-r1ar e em obselvância às normas e
procedi$êntos âdotados, de seguinte maneita: Até tlintâ dies epós e entrega total dos produtos
solicitados.

Mâmânguâpê PB, 23 de outub.ro de 2014,

CLEON SON CASS IÀNO DA SÍ
Dl retor

Mamanguape.
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ESTADO DA PARAíBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
OBRA: REFORMA DACAMARA MUÍVICIPAT DE MAMANGUAPE

LOCA|: €ENIRO - CIDADETMAMANGUAPE/PB

PTANITHA DE QUANTITATIVOS E PREçOS DATA BASE: iunlt4
25%

PREÇOS EM RSITEM orscRr MrNAçÃo Dos sERvtços UNID QUANT.
coD

SINAPI UNIT SUB TOTAT TOTAT

1.0 PINTURA 2.996,60

1.1

Pintura â base de esmalte sintêtico
sobre madeira em 02 demãos 2m 73,92 73739 /OO7 9,96 736,24

L.2
Pintura látex pva ambientês internos,

extemo duas demãos m2 281,49 737sA/O}t 8,03 2.260,36
2.O FORRO 2.252,16

2.7

FORRO DE GESSO EM PLACAS

5OX6OCM, ESPESSURA 1,2CM,

INCLUSIVE FIXACAO C M2
OM ARAME m2 96,00 73986/001 2?,46 2.252,!6

3.0 DTvERSOS 2.749,5t

3.1

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE

TELHAS CERAMICAS 2m 325,31 72107 4,7L L.532,?L

,.2

TELHAMENTO COM TELHA DE

FIBROCIMENTO ONDULADA,

ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE

VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,

EXCLUINDO MADEIRAMENTO
2m 30,00 74088/0O1 40,58 L.217,40

Total Geral R§ 7.99&37

/^, .r.\

\#,nffifur,^
Engenheiro Civil

CREA'PB 1ô0328071'5

\EI
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oPc tESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

OBRA; REFORMA DA CAMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
LOCAL: CENTRO - CIOADE:itAMANGUAPE/PB

CRONOGRÂMA FíSICO.F INÂNCEIRO

EngenheiÍo Civil
CREA'PB 160328071.5

ESPECTFTCAçAO MES O1

PINTURA 2.996,60 2.996.60 100,00%
2.O FORRO 2A,16% 2.252,'t6 100,00%
30 DIVERSOS 31,38% 2.749,61 2 7 49,61 100.00%

TOTAL..... í00,00% 7.998,37 7.998,37 100,000/"

Totalacumulado
Percenfual acumulado 100,00%

IIII
II-I

EII

o\

í.0
2.252,16

META I o/,

7.998,37

I rorAL R$ |

| 37,47yo
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE I,4AI\4ANGUAPE,
OBJETO: Execução dos serviços de reforma da Câmara Municipal de Mamanguape.
PERIODO: Setembro de 2014.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente EVALDO GONZAGA CLEMENTE, a seguir qualiÍlcado, quê informasse o seu melhor preço para
execução do objeto em epígrafe, nos termos do correspondente projeto básico aprovado. Os dados obtidos foram devidamente
transcritos em planilha especíÍica - vide quadro abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado
conforme, assinou a presente pesquisa de prêços - proposta, concordando plenamente com o valor deáarado para a referida
contrataçáo, comprometendo-se, inclusive, a executar o seu objeto rigorosamente nas condições ofeíadas.

i\
CJti'*',. ^ t-*,,,;,,r.* \,. 5\"

CLEONISON CASSIANO DA SILVA
Diretor

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias
PROPOSTA VALID A AÍÉ." 3OI'I1I2O'14

l\4amanguape - PB, Setembro de 2014.

EVALDO GONZAGA

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Evaldo Gonzaga Clemente
Rua do Sol, 762 - Centro - Rio Tinto - PB
cNPJ í9.608.529/0001-10

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para êxecuÉo do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor
pÍeço proposto pelo referido proponentê:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEI\4 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT
PREÇO EM - R$

UNITÁRIO TOTAL
1.0 PINTURA 2.917.20
't.'l Pintura a base de esmalte sintético sobre madeira em 02 demãos m2 73.92 9,00 665,28
1.2 Pintura látex pva ambientes internos, externo duas demáos m2 281 ,49 8,00 2.251.92
2.0 FORRO 2.160,00

2.1
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive
fixacáo C M2 OM arame

m2 96,00 22,50 2.160,00

3.0 DIVERSOS 2.687,43
J. I Revisão qeral de telhados de telhas cerâmicas m2 325,31 4,60 1.496,43

3.2
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm,
incluso juntas de vedaÇão e acessórios de fixação, excluindo
madeiramento

m2 30,00 39,70 1.191,00

TOTAL GERAL 7.764,63

TE

PESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA
k

UNID.

cNPJ 19.608.529/0001-í0
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PESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente JOÃo PESSOA col\4ERclo VAREJtsTA DE MULTT UTTLTDADES LTDA, a seguir quatiÍicado,
que informasse o seu melhor preço para execução do objeto em epigrafe, nos termos do correspondente projeto básico
aprovado. Os dados obtidos foram devidamente transcrilos em planilha específca - vide quadro abaixo - dando-se total
conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa de preços - proposta,
concordando plenamente com o valor declarado para a rêferida contratação, comprometendo-se, inclusive, a executar o sêu
objeto rigorosamente nas condiçóes ofertadas.

Q\à,"r,^.,.- G.J.o1^y*.1 \q ,.\."r
CLEONISON CASSIANO DA SILVA
Diretor

II . DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Joáo Pessoa Comércio Varejista de Multi Utilidades Ltda
Rua Duque dê Caxias, 583 - Centro - João Pessoa - PB.
cNPJ 19.580.923/0001-98

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execução do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEI\4 DrscRrMrNAÇÃo Dos sERVrÇos UNID QUANT
PREÇO EM . R$

UNITARIO TOTAL
1.0 PINTURA 2.617,60
1.1 Pintura a base de esmalte sintético sobre madeira em 02 demãos m2 73.92 9,25 683,76
1.2 Pintura látex pva ambientes inlernos, externo duas demáos m2 281 ,49 6,87 1.933,84
2.0 FORRO 2.'102,40

Forro de gesso em placas ô0x60cm, espessura 1,2cm, inclusive
ÍixaÇáo C [i]2 Ol\il arame

m2 96,00 2t,90 2.102,4Q

3.0 DIVERSOS 2.540,35
3.1 Revisão qeral de telhados de telhas cerâmicas m'? 325,31 4,36 1.418,35

3.2
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm,
incluso juntas de vedaçáo e acessórios de Íixação, excluindo
madeiramenlo

m'? 30,00 37 ,40 1j22,00

TOTAL GERAL 7.260,35

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias
PROPOSTA VÁLID A ATê 3OI11I2O'14

lvlamanguape - PB, S

PESSOA

b 4.

NPJ 19.580.923/0001
IO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTOA

At

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Execução dos serviços de reforma da Câmara Municipal de Mamanguape.
PERIODO: Sêtembro de 2014.

2.1
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: ExecuÉo dos serviços de reforma da Câmara Municipal de Mamanguape
PERiODO: Sêtêmhrô dê 2ô14

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente OZIAS DE PAULO DE LIMA CABRAL, a seguir qualificado, que informasse o seu melhor preço
para execuçáo do objeto em epígrafe, nos termos do correspondente projeto básico aprovado. Os dados oblidos foram
devidamênte transcritos em planilha especíÍica - vide quadro abaixo - dando-se tolal conhecimento ao interessado, que depois
de achado conforme, assinou a presente pesquisa de preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado
para a referida contrataÉo, compromêtendo-se, inclusive, a executar o seu objeto rigorosamentê nas condiçÕes ofertadas.

Q\ü.^l.t''-* Qsrh:,'r',.r b 5'\uc
CLEONISON CASSIANO DA SILVA

oLcc

Diretor

II - DA PROPOSTA:

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID
PREÇO EM - R$

UNITÁRIO TOTAL
1.0 PINTURA 2.844,23
1.1 Pinlura a base de esmalte sintético sobre madeira em 02 demáos m2 73,92 9,46 699,28
1.2 Pinlura látex pva ambientes internos, externo duas demãos m2 281,49 7,62 2.144,95
2.O FORRO 2.139,84

2.'l
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive
ÍlxaÇão C M2 Ol\,4 arame

m' 96,00 22,29 2.139,84

3.0 DIVERSOS 2.667,12
3.1 Revisão qerâl de telhados de telhas cerâmicas m' 325,31 4,58 1.489,92

3.2
Telhamento com telha de Íibrocimento ondulada, espessura 6mm,
incluso juntas de vedaÉo e acessórios de Íixação, excluindo
madeiramento

m'? 30,00 39,24 1 .177 ,20

TOTAL GERAL 7.65í,í9

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias
PROPOSTA VÁLID A ATÉ: 3Oh'U2O14

Mamanguape - PB, Setembro de 2014

Jjrr- n.- fauuo 0r Lr vrA dl4frrl_
OZIAS DE PAULO DE LIMA CABRAL
cNPJ í6.843.686/0001-12

d*\

PROPONENTE:
Ozias de Paulo de Lima Cabral
Av. Getúlio Vargas, 165 - Centro - Mamanguape - PB.
cNPJ 16.843.686/0001-12

ITEM QUANT.
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. CPL. oESTADO DA PARAíBA

PREFE'TUF'A MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do NIunicípio

Pottãtia no 01l2O14

FITNDADO PELA LEI N',,13 DE 16 de JITLHO 1974

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SE ÂDOR RUI CÃRNÊIRO

Mamanguapê/PB, 2 dê Janei.o de 20í4

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA,
no uso das atribuições que lhe sáo conferidas pela Constituiçáo Federal, pêla Constituiçâo Estadual e pela Lei
Orgânica do Município dê Mamanguapê e demais leis apliÉvêis à especie, RESOLVE:

Art. 10 Nomear, a paÍtir desta data, os seÍvidores Cleonison Cassiano da Silva, Severina
dê Aquino Costa Femandes e MaÍia José Gomes, para comporem, sob a presidência do primêiro, a Comissão
Pe.manente de Licitação, tendo os demaÍs como memkos, nos termoG da Lei Federal n. A.666/93.

Art. 2ô Esta Portaria eÍttra em vigor a partiÍ da data de sua publicaçáo, revogadas as
disposiçôes em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguapê em 2 de janeiro de 2014.

Emerson Fereira Mana da Silva
Presidente

IIIES: 06 DE JANEIROANO: 2014
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EsrÀDo DÀ PÀxÀÍBÀ
CÀ}íÀRÀ }fl'NICIPÀI DE N'aNGUÀPE

REE. : PROCESSO ITCITATÓRIO
OBJEIO: ExecuÇão dos serviÇos de reíornla da Câmara l,Iunicipal de Mâmanguape, colrespondendo a
pintula, recuperação do forro em gesso e revisào do telhado, corrforme a respectiva planilha
orÇamentária.

DEcIÀRÀçÃo

Conforme solicitado, declaramos haver
relativo à contrâtaÇào em tela:

disponibilidadê orÇamentária para exêcuÇão do obleto

Rêcursos Próprios da Câmara l"Íunicipal de Mamanquape: 01.01 01.031.0001.1001 4490.51.00

Mamanguape

c 10 LEITE EILHO
Tesoureiro

tK outubro dê 2014'
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÀ{ArÀ MrrNrcrPÀr DE MÀÀ&NGuÀPE
GÀBTNEIE DO PRES IDENTE DÀ CÀ},ÍÀRÀ

ÀuroRrzAÇÃo

Autorizo a Comissão Permânênte de Licitaçâo, a realizar procedimento licitatór1o,
modalidadê êxlgida pela fegislaÇão em vigor, destinada a:

na

Execução dos serviÇos de reforma da Câmara I't]nicipal de !íâmanguape, correspondendo a pintura,
recupê-raÇão do forro em gesso e rêvisão do têlhado, conforme a respectiva plan1lha
orcamêntária.

Conforme informaÇôês do setor contábi1, existe disponibilidade de
orÇamento vigêntê para execuÇào do objeto a ser licitado-

dotaÇão espêcífica no

Mamanguapê PBt 2'l de 201.4.

CN TRÀ
Presadente da Câmara
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PROTOCOTO
PRocEsso r,tcttatónro

Objeto: Exêcuçâo dos serviÇos
pinturâ, recuperação do forro
orÇamentáría.

ESTÀDO DÀ PÀRATBÀ
cÁiaRÀ Mt NrcrPÀt DE }.lAlaNcuÀpE

coMr ssÀo pER}âNElrrE DE LrcrrÀçÀo

de reforma
em gesso e

da Câmâra Murticipal de Mamanguape, corrêspondendo a
rêvisáo do telhado, conforme a respêctiva planalhâ

Observado o dispoeto na lêqislação pertinente no que concerne à modalidade de licitaÇão
êmpregada em relaÇão âô walor prêvisto dô certame e as carâcterístÍcas ê particularidades da
despesa, bem como o que já foi lealizado até a presente data com objeto semelhante ao que será
licitado e ainda o quê consta dos elêmentos de planejamênto da adrLinistraÇâor em espectâI o
orÇamênto vigentê, êsta Côllissão protocolou o processo êm tê1a:

Dr SPENSÀ No DV00003/2014 27 /LO/201,4

CL NISON CASS TÂNO DA SILVA
Presr-dente da Conrissão
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ESTÀDO DÀ PÃRAIBÀ
cÁ},ÍAxÀ MutrcrPÀt DE lrAltANGuÀPE

cowssÀo PERI.a.NEMrE DE LrcrrÀÇÀo

DrspENsA DE LrcrrÀÇÀo N" Dvo0003,/2014

1.0 - DO OBJETIVO
ExecuÇão dos serviÇos
recupe-raÇão do forro
orÇamentária,

dê rêfornâ dâ
eln gesso e

Câmara üurlicipal de l'Íamarrguape, correspondêndo a pintura/
revisão do telhado, conformê a rêspectiva planilha

2.O - JIISfITICÀTIIIA
Considerados os aspectos e a singularidade da contrataÇão e observadas
1êgislaÇáo pertinente, entênde-sê que é dispênsávêl a licitação.

as disposlÇões da

3.0 - FUNDÀI.{ENÍO I,EGÀI
A contrataÇão podêrá sêr acobertada por Dispensa de LicitaÇão dispênsa po1l valor
têrmos do AÍt. 24t inciso ff, da Lei Federal no A.566/93 e suas a1têraÇõês postê.rIores:

no5

"AÍt. 24. É dispensávef a ficitação:"

"II - paÍa outros setviços e conpras dê valor dê até 10* (dez por cento) do ]imite pÍevisto na
a77nea a, do inciso ÍI do artigo anteÍior, e pdÍa a.TaenaÇões, nos casos pÍevastos nesta Lei,
dêsde q\e não se reÍiram d parce-7as de um nesmo serviço, compra ou alier|aÇão de naioÍ vü]ta
qüe possa ser reaTizada de rl.]na só vez."

É o entendimento desta

Maroanguape - PB, 2-l de

salvo meltror juizo à consideraÇão superior.

20L4 .

Comissão,

outubro de

0\otn\,'.,*. Qâ.,^^o".. \n 5n\,.^
í:,Eor'rr solr Ca§Éiúó-oa srrVa

SE\rERINA DE AQUINO OS EERNANDES

MAR]À JOS S

_!
c- í^*","^"<'r

^À/\qs.y

4.0 - rNsrRuçÃo Do PRocEsso
Deve.rá ser observado o disposto nos Àrts. 26 e 67 do rêferido dipfona fê9a1.

§

^>
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IERMO DE ÀIIIUÀçÀO DE PROCESSO LICITÀTORIO
PROCESSO ÀDMINISTRÃ?IVO N' 14102 TDVO OO 03

ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÂr'nnÀ MuNrcrpÃr DE l,íAt Ar{GUÀpE

colfi ssÀo PERITANENTE DE LrcrrÀçÀo

de I]eforrna
êm gesso e

Objeto: Exêcuçâo dos serviços
pintura, rêcupêraçào do forro
orÇamentárj.a.

dà Câmara Municj-pa1 dê Mamanguape/ correspondendo a
revisão do telhado, conforme a respêctiva planilha

I _ RECEBII,IENTO
Nesta data recêbemos a docu,mêntaÇâo inerente à execuÇão do objeto acima indicado/ conrposto
pelos seguintes ê1emêntos: solicitação para rêa1izâÇáo de processo licltatório na modalidade
exigidâ pe1a. legislaÇão vigente, com justificativa para a necessídadê da contrataçãô, pesquisa
dê preços corrêspondênte, a autorizaÇão dêvida e dêcIaraÇâo de existar a respectiva
drsponlbilidadê or Çament ária.

II - PROTOCOLO
Obsêlvando o disposto na 1êgislaÇão pertinentê no quê concerne à modalidadê de licitação
êmpregada em relação eo walor pre\risto do certame ê âs caractêristicas e particularidades da
despesâ, bem como o que já foi realizado até a presente data com objeto semelhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos êlêmentos de p.lane j amento dâ adÍLinistraÇão, em êspecial o
orçamento vigente, esta Conissão protocofou o procêsso êm tela:
Dislrêlsa l1o DV00003/2014 - 27|LO/2OL4-

III - E].EMBI'IOS DO PROCESSO
Após devldamente autuado, protocofado e numerado, contêndo a autorizaÇão rêspêctiva, â
lndicaÇão sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, nos teimos do ÂJt. 38 dâ
Le! 8.666/93 e suas a1têraÇôês posterlores, serão juntados posteriormente o parecer da
Corrissão Julgadora, a dêvida ExposlÇão de l,Íotivos com sêus êlêmêntos constitutivos, inclusive
a correspondente nrinuta do contrato, os quais serão submetidos à apreciação da Àutoridade
Superio.r bem como a análise da Assêssoria Juridica-

I1I - PROCEDIMENTO
Remeta sê a,

EncâminhâIlos, nêsta data, os elementos do procêsso ora autuados para a dêvidâ instruÇão,
dêvêndo ser juntadâ a rêspêctiva ExposiÇão dê Motivos elatrorâda por esta, a qual indicar:á
nêce ssâriamêntê, dêntre outras informaÇôes, a razãô da escolha do fornecedor ou executantê ê a
justificativa do prêÇo. O prôcêsso, êm sêguida, deverá sê.r submetido à aprêcaação da
Autoridâdê superior para ratificaçâo e publicaÇâo na iÍprensa oficial, consoantê À-rt. 26 da
Lei Federal 8.666/93 e suas altêraÇões postêriores:

. Elêmentos do processo ora autuado.
o Pârêr:êr dâ Comissão Jul(Íadore.

Prezados Senhores,

PB, 27 dê outubro dê 2014.

)

Mamanguape

ór,hbrvrsoll cassÍaxo DA srLVÀ
Presi-dente da Com-i ssão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁ},ABÀ ut,NIcIPÀI DE MA},ÀNGuÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÃ.MÀRÀ }'I'NICIPÀI DE I,-íÀT'ANGUÀPE

1.0 - DO O&,EIIVO
Tem a prêsente exposiçâo de motivos o objêtivo de esclarêcer, êm consonância com a leqislaÇão
vigênte, as lazõês da singularidade da seguinte dêspesa: ExecuÇão dos serviços de rêfoma da
CâÍnârâ ]runicipal de Mamanquapê, correspondêndo a pintura, recuperação do forro êm qesso e
rêvisáo do têlhado, conforme a tespectiva planilha orÇamentária.

2.0 - DÀ NECESSIDÀDE DÀ CO!flT"ATAçãO
A contrataÇão do objêto acima descrito sêrá efetuada, nos têrmo das especificaÇÕes técnicas e
informaÇões coripfementares constante desta exposiÇão de motivog/ quando for o caso, motivada
pela necêssidade do desênvolvímênto dê aÇóes contlnuadas para a promoÇâo de atlvidades
pêrtl-nentes, visando à úaximizaÇão dos recursos êm relação aos objêtivos prog-rârúticos,
consideradas as ditetrizes e metas dêfinidas nas ferramentas de planêjamento aprovadas.

3.0 - DA.s RÀZõES DÀ E§CO',IIÀ DO EORNECEDOR OI' EtrEC(}IàNAts
Em decorrência das caracteristicas e particularidades do objêto da contrataÇâo em tela, a
mesma podêrá se. efetuada junto a: João Pessoa Comércio Varêj ista de Multi Utilidades Í,tda -
R$ 7-260,35- - Entidadê ou profissional muito bêm cônceituado no dêsemperüo das atavidades
inêrentes ao ramo pêrtinente a sua especialidâde/ âpresentando ótima gualidade e preÇos dos
seus produtos ofertados e/ou serviços prestados, já conprovados anteriomentê, justificando,
desta forma, a sua escolha-

4.0 - DA .'USTIFIGÀTI\IÀ DO PREçO
O valor da rêfêridâ contrataÇão está satisfatório ê coEpatívêl com os preÇos praticados no
mercado, conformê â correspondentê proposta âprêsentada e 1evâDtàmênto êfetuado, mêdlânte
pesquisa apropriada, em êIexo.

EXPOSTçÀO DE !.ÍOTMS No

Mamâng.trape - PB, 28 de

Dvoo003/2014

outubro de 2014 -

5 . 0 - Do I't NDAliíEMo LEGAI
Entende-se que a rêgra da obrigatôriêdàdê
que a própria 1êqisfaÇão enurte.ra. Po-rtanto
Dispensa de Licitação dispênsa por valor
n" 8.666/93 ê suas altêraÇôes posteriores:

l-icj.tação não é absoluta, contemplando excêÇóês,
contrataÇão êm comento poderá ser acobêrtada pcr
nos te.rmos do Art. 24, inciso 1I, da Lei Federal

da
a

"Art. 24. É dispensáveJ a ficitaÇão:"

"fÍ paÍa oütÍos sezwiços e comlrras de vd.7oÍ de até 10* (dez por cento) do ]imite previsto na
aTinea d, da lnclso ÍÍ do attigo antetioÍ. e paÍa afienaÇões, nos casos pÍevistos nesta Lej:,
desde q?e não se refiram a patcefas de um mesmo seÍviço, compÍa oú afienaÇão de maior vuTta
que possa seÍ Íea.lizada de urna só vêz-"

6.0 - DÀ coNclusÃo
A concrêtizaÇão da rêfêrida contrataÇão poderia ocorrêr com a apiovâÇão de vossa Excelênci-a do
processo em apreço, o qual está devi-damente instruído com a documentação pêrtinêntê, inclusive
a minuta do respêctivo contrâto.

Àtenci osa-'nênte,

Jon
ELIENE NIII{ES DO SÀNTOS
sêc.rêtár1a
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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ

cÁuÀBÀ úuNrcrPÀr DE lGlaNcuÀPE
coMr ssÀo PERIÍANEMTE DE LrcrTÀçÀo

QUADRO DEMONSTRÀTIVO DB PREçlos - T.{APÀ DE ÀI|tnÀçÀo - ExPosIçÀo DE }{oTlvos N" Dvoooo3/2o14

Pelti.cipàntes Un1d. O ànt. VL. UDit. Vt. Totàf Class. Obs

.Ioão
I-tda

Pessoa Comércio Varejlsta de MuIli Utilidades 1.264,35 ?.2601 35 1

Mamanguapê PB, 28 de Outubro dê 2014

RESULTàDO EIIBII:

- João Pessoa Comé.rcio Valejista de ldilti Utilidades Ltda.

Valor: R$ -l .260,35

{rUr^^, .^o- lo.fo-F^Ntt
ELIENE NUNES DO SÀI\TIOS
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I{INUTA DO CONTRATO

co lnÀTo Not ..../zOL4-c.PI.

TERMo DE coIfIRATo QUE ENTRE sI CELEBRÀM A CÂI,ÍARA MUNICIPÀL DE
I,,ÍAI,IANGUAPE E ...... .. ., PÀXÀ FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMTNADO NESTE INSTRUMENIO NÀ FOR},ÍA ABÀIXO:

Pelo p.resente instn-mento particular de contrato, de um lado Câmala Mr.rnicipal dê MaBranguape
Rua Duquê dê Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê - PB, CNPJ n" 1,2.720.256/ 0001-52, nêste ato
leprêsêntada pê1o Presidente da Câmera Emersorr Eerreira Viana de si1we, Brasileiro, Solteiro,
Professor, rêsidêntê e dollliciliado na Rua Harques de Hêrva1, 329 - Centro - Màmangruape - pB 

,
CPE n" 039.842.414-45, , Carteira de Identidadê n" 2.269-722 SSP-PB , doravantê simplesmentê
CONTRATÀMIE, e do outro lâdo ..., CNPJ no

nestê âtô representado por .... residentê ê doÍricillado na ., ..
CPE n" . , Carteira de ldentidade n"

no A.rt.

doravante siErplêsmênte CONTRÀTÀDO, decidiram as partês contratantes assinar o presentê
contrato, o qual se regerá pêlas cfáusulas ê condições seguintês:

cuíusrrr,n PRTMETRA - Dos FrrllDÀüElrros no comrRAro:
Este contrato decorre da licitaÇâo modalidade Dispensa n"
da Lei Federal i" A.666/93 e suas alteraçôes-

DV00003/2014, processada nos têrmos

CIÀUSUIÀ SEGI'NDA - DO OB{'ETO DO C{)}ÚIT,ÀIO:
O presente contrato tem po.r objêto: Exêcução dos serwiços de reforma da Câmârâ Municipal dê
Mamanguapê, corrêspondendo a pintura, recuperação do forro êm qesso e revisão do telhado,
conformê a rêspêctiwa planilha orÇamentária-

o fornêcimênto ê/ou prestaÇão dos serviÇos deverão obêdecer rigorosamente às condlÇôes
expressas neste instrumento, proposta aprêsentada, Dispertsa n" DV00003/2014 e instruÇõês do
Contratantê, documêntos esses quê ficam fazendo pârtês intêqrantes do prêsentê contrato,
j,ndêpenderrtê de transcriÇào.

cü{u$rrÀ EERcETRÀ - Do roR E PREços:
O vafor totâ1 deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$

crÁu$rÂ errÀRTà - Do REÀJugrrÀrEtrro:
Os preÇos contratados são fixos pê1o periodo de um ano, exceto para os casos paevistos
65, SS 5" ê 6", da Lei A-666/93.
Ocorrêndo o desequilibrio econômico-financeiro do contrâto, poderá ser restabelecida â
que as partes pactuaram inicialmêntê, nos têrmos do Àrt. 65, Inclso II, Afínea d,
A.666/93, mediante comprovaÇào documental ê rêquerimento expresso do Contratado.

relaÇão
da Lei

cLr{uflIIÀ ourlrTÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas corerão por conta da seguinte dotação, constante do o-rçamento vigêntê:
Recursos Próprios da Câmara Hunicipal dê Mamanguapê: 01-01 01.031.0001.1001 4490.51-00

clríusrrr,e suxtÀ - Do PÀcÀMENrg:
o pagamênto sêrá efetuado na Tesouraria do Contratante, mêdiantê p-rocêsso regular, da sêgllinte
maneira. Até trinta dias após a entreqa total dos produtos solicitados-

cuíusur,a sÉTnn. - Dos PRAzos:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, cônforme suas caractêristicas, e que
admitê ptorrôqação nos casos prêvistos pefa I-êi B-666/93, está abaixo indlcado e será
considêrâdo a par:tir da assinatura do Contrato:

lnicio: 3 (três) dias
Conclusão: 30 (trinta) dias

o prazo de viqência do presênte cont-rato ser:á detereinado: até o final do exerclcio financêiro
de 2014, considerâdo da data de sua assinatura.

ESTÀDO DÀ PÃRAIBÀ
cÁraBÀ uuNrcrPÀr DE l&raNGUÀPE

coMr ssÀo PERI.{ANE}ITE DE LrcrrÀçÀo

crÁusrrr,e orrÀ\tÀ - D!,s oBBrcÀçõEs Do coNrRÀràtúTE:
a - Efetuar o paqamento relativo ao fornêcimêntô ou prestação dos sêrviços efetivamentê
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presêntê contrato;



b - proporcionar ao Contratado todos os mêios nêcessários para o fiel fo
prêstação dos serviços cont-ratados;
c Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgulâridade encontrada quanto à
produtos ou serviÇos, êxercendo a mais arq)1a ê completa fiscâlização, o guê
Contratado de suas responsabilidades corttratuais e 1êgâis-

cráusuÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀ@Es Do coNrRÀTÀDo:

o

ANE

ento

o etalme
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a - Executar devidamênte o fornecimênto ou sêrviÇos descritos na Cláusula corrêspondente do
presente contrato, dêntro dos mêlhores palâmêtros de qualidadê êstabefecidos para o ramo de
atividadê relacionada ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulâdôs;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôês concernentes à legisfaÇâô fiscal, civi1,
tributál:aa e trabafhÍsta, bem como por todas as despesas e comproÍrissos âssrm:idos, a qualquer
títuIo, pêrântê sêus fornecedorês ou têrceiros em razão da exêcuÇão do obleto contratado;
c - Mantêr preposto capacitâdo e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
contrato, que o reprêsentê integralmente em todos os seus atos,.
d - Pêrlrdtir ê facilitar â fiscalizaÇão do Contratantê dêvendo prestar os informes e
esclarecimentos sol icrtàdos;
ê - Ser:á responsávêl pêlos danos causados dirêtamente ao Contratante ou a têrcêiros,
dêcôrrentes de sua culpa ou dolo na execuÇào do contlato, não excluindo ou reduzindo êssa
re sponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompânhamento pelo órgão intêressado,-
f - Nào cêdêr/ trânsferir ou sub_contrâtar, Do todo ou em partê, o objêto dêste inst.runêato,
sem o conhêcimênto e a devida autorizaÇâo êxprêssa do Contratantê,.
g - Mântêr, dutante a vigência do contrâtô, en coq)atibilidade com as obrigiaÇôes assumidas,
todas as condiÇôes de habilitaÇão e quallficaÇão exigidas no rêspêctivo processo tLcitâtório,
apresentando ao Contratante os documentos nêcessáaios, sempre que solicitâdo.

clriusur,À DÍlcDa. - DÀ ÀflmÀção E REscrsÁo Do conrRÀTo:
Estê contrato poderá ser alterado, unilatêralmêntê pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artiqo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nôs Aitigos '7'7, -78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contr:atado fica obrigado â acêitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressõês quê se fizelêm necessários, até 259 (vintê ê cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrâto, e, no caso de reforma de equipamento, até o linlte de 508 (cinquenta
por cenlo) para seus acréscimos-

CIÀUSUIÀ DECIMÀ PRII.{EIRÀ - DÀIi PENÀI,II)ÀDES:
À recusa rnjusta em dêixar dê cunrprir as obrigaçõês assuÍLidas e preceitos 1êgais, sujeitará o
Contratado/ garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àits- 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - mr1ta de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê âtraso na êntrêga7 no inicio ou na êxecuÇâo do
objeto ora cont.atado; c - multa de 109 (dez por cento) sobrê o valor contratado pela
inexecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensão temporária de participar êm ficitaÇão e
impêdimento de contratar com a Administração, por prazo dê até 02 (dôis) aros; e - declaraÇão
dê inadoneidade para licitar ou contratar com a AdÍLinistração Púb1ica enquanto perdurarêm os
motivos detê.r[inântes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a prôpna
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneaBente, qualquer das pênalidadês cabiveis
fundamêntadas na Iêi 8 . 666193.

CIÁUS,LÀ DÉc A SE«,T{DÀ - Ix) }toRo:
Pâra di.rimir as quêstôês decorrêrtes deste cont.rato, âs partês êlêgêm o Eoao dà Coma.rca dê
Mamanquape, Estado da Paraiba.

'cPt. o

va1

dê 2014.

E7 por êstârêm dê pleno acordo, foi lavrado o prêsêntê contrato êm 02 (duas) vias, o gual
assinado pelas paltes e por duas teste[trúüas,

TESTEMUN}IÀS

Mananguape - PB,

PEI,O CONTRÀTÃNTE

de

EMERSON FERREIRÀ VIÀNÀ DA SILVA
Presidente da Cânara
039 .442 . 4L4- 45

PELO CONTRÀTÀDO
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EsrÀDo DÀ PÀxÀÍBÀ

cÁr{AxÀ Mt NrcrPÀr DE }a}.aNGUÀpE
GÀBTNETE Do pRxsrDB{TE DÀ cÁl{AxÀ

DESPÀCHO

APROVO a coftespondênte proposta nos termos do expediente supra mênclonado- Àco1ho a situaçâo
de Dispensa de LicitaÇão, por estar em consonãncia com as disposiÇôes contidâs na legislaÇào
pêrtinênte.

Leglis.Iâção:

àt1exo:

o procêsso, dêvidarBente instruído
da Assessoria Juridica, para os fins

EXPOSTÇAO DE MOTTVOS N.o DV00003,/2014
SECRETARIA DA CÂ}ÍAXÀ MUNICIPÀI DE IGI,ANGUAPE
Execuçáo dos serviÇos de reforma da Câmara
Municipal de Mamanguape, correspondendo a
pintura, recuperação do forro em gesso e revisão
do telhado, conforme a respectiva planilha
o.rÇamentárla.
Ajrt. 24, inciso II, dâ Í-ei Federal no 8.666,/93 ê
suas alteraÇões.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
coatrato.

de todos os seus
ê êfêitos fegais.

êfêmêntos coIlstltutivos/ à

Mamanguape PB, 30 de outubro dê 2014 -

Remeta-se
apreclâÇão

(Ã*tln/ttre.
EMERSON TERREIR-c VIÀNÀ STLVA

Presidente da Câmara

a

FL 2t
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CPL.

Expediente :

Àssunto;
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ÊSTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁuÀRÀ uuNrcrPÀr DE MÀI{ANGUÀpE
ÀssEssôRrÀ anÍnrca

origem:

Àssuato:

Interessâdos :

Ànexo :

Esta Àssêssoriâ Jurídica sugtere a publicaÇão dos êxtratos
licitaÇão e do contrato corrêspondente na flq)rensa Oficial,
26 e 61 da têi I'edereL n" 8-666/93 e alteraÇões.

ExposrÇÀo DE Morrvos N.o DV00003/2014
SECRETÀ-RIA DA cÂIqxÀ MI,NICIPÀ], DE MAMANGUAPE
E>recuÇão dos serviços de reforma da Câmara
Municipa.I de Mamanguape, correspondendo a
pintura, recuperação do for:ro em gesso e
revisâo do telhado, conforme a respectiva
plan.ilha orçamentária.
Câma-ra Municipal de Mamanguape e: João Pessoa
Comércio Varejista de Multi Utilidades Ltda.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclus.ive a rlinuta do -respectlvo
conLrato.

PÀRECER

Ànafisada a Inaté.i.a, nos termos da Lêl Fêderal n" A-666/93 e suas altêraçõês, e considerando o
teor dos documentos ê infornações apregentados, êsta Àssessoiia Jurídica é dê parecer
favoráve1 ao recorütêcimênto da situação de Dispensa de LicltaÇâo, como se contém no despacho
de acolhimênto exaxado pe-Io Serúor Presidente da Câmâra, o qual está de acordo com o Art. 24,
inciso II, do rêferido diploma 1êga1-

de
pa_râ

ratificàÇão, de di-spensa de
os fins previstos nos Ã-rts,

Mamanguape PB. 17 de Novênbro dê 2014.

u\rto'rl.u,{ e#.
ÀIBERDÀ}I JOR@ DÀ SILVÀ COTTÀ

Assessor Juridico
oÀB-pts i767

o

N êA I

o

oPc L

a
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c)rt: 22
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ESTÃDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÀ'nRÀ MrNrcrPÀt DE l.rAlfiNGUÃpE

GÀBTNETE Do pREs rDEll'rE DÀ cÁLa.RÀ

Mamanguape PB, 1? de Novenüro dê 2014.
PORTÀRIÀ r{o DV 00003,/2014

o PREsrDEI,urE DA cÂl,BRA DA cÂIAxA MrrNrcrpAr, DE l,ÍAl,ÍÀNGUÀpE, EsTADo DÀ PÂRAÍBA, no uso de
suas atrr-buiÇôês legai s,

R E S O L V E:

RÀ?IFICÀR a Dispênsa de licitaçâô, gue objetiva: Exêcução dos serviÇos de refofina da
Câmâra Mr.u]icipal dê Mamanguapê, correspondendo a plntura, rêcuperação do forro em gegso ê
rêvisào do telhado, conformê â respectiva planilha orÇâmentária; com base rtos elementos
constantes da Exposiçào de líotivos n" DV00003,/2014, a qual sugere a contrataÇão dê:

- João Pêssoa Comércio Varejista dê Multi Utilidadês ttda.
19.580.923l0001-98
Valor: R$ 1-260,35
Publiquê-se ê cumptâ-se.

EMERSON FERREIBA V]ÀNÀ DÀ
Presidente da Câmara

/*\
6 rr: 23 11k"#
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÁlaÀÀ !n NrcrPÀt DE lalÀNGUapE
GÀBTNETE Do PRESTDEMTE DÀ cÀIíÀRÀ

Mamanquape - PB, 7'l dê NoveIlüro de 2014
PORTÀRIà N" DV 00003,/2 014-01

ADJUDICAR o objêto da licitaÇão, modalidadê Dispensa n" DV00003/2014: Execução dos
selviÇos de rêfoma da Câmarâ MunÍcipal dê ltamanqrape, corrêspondendo a pintura, recupêrâção
do forro em gesso e revisão do telhado, conforme a respectiva planilha orçamentária; com base
nos êlêmentos constantes do processo correspondênte, a:

- João Pessoa Cômércio Varêjista de Multi Utilidades Ltda-
19 . 5 80 . 923 / 0001- 98
Valor: R$ 1 .260 ,35
Publlque-se e cr-&tpra-se.

EMERSON FERREIRA VIÀ]VA DA SI
Prêsidente da Câma"ra

,r, 2a í
o

E
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o PRESIDEI']]IE DÀ cÁIGxÀ DA CÂ}ARA MUNrcrPÀr DE IanG.NGtIApE, EsTÀDo DA PÀRÀÍBA, no uso de
suas atrlbuaÇões legai s,

R E S O L V E:

r- //, ;0



COIITRÀÍO No : 00005/2014-CP!

TERMO DE CONTFÀTO QI'E EMIRE SI CELEBRÃM A
MAMANGUAPE E JOÀO PESSOA COMÉRCIO \ãREJTSTA
LTDA, PARA FORNECII"ÍENTO E/OU PRESTAÇÂO DE

DE

SERV
DISCRIM]NÀ,O NESTE INSTRI]MENTO NA POR]'14 ÀBAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de uIrl lado Cámara Municipaf de Mamanguâpe -
Rua Dugue de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB. CNPJ tt" 1,2.'720.25610001-52, neste ato
-representada pelo Pr:esidente da Cáüara Eme].son Fe-rreira Viana da S.ilva, B-rasifel-ro, So.ltetrc,
Professor, rêsidente e domiclliadô na Rua },Iarques de Herval, 329 - Cêntro - MamangiLlapê - pB ,
CPF n' 039.842.414-45, , Cartelra de Identidade n" 2.269.722 SSP-PB , doravante si-nplesmente
CONTRÀTÀNTE, e do outro lado Joâo Pêssoa Comércio Varejista dê Multi Utilldades Ltda - Rua
Duque de Caxlas, 583 - Cêntro - Joâo Pessoa - PB, CNPJ n" 1-9.580.923/ 0001-98, doravante
silI4>lesmêntê CONIRÀIÀDO, decidirãm as partês contrâtãntes essiDâr o p.rêseDte contrâto, o quaf
se regerá pelas c1áusulas e condiÇões seguintês:

CIÁU$[À PRIIíEIRÀ - DOS I'UNDAI'EIqTIOS DO COTIRÀTO:
Este contrato decorrê da licitaÇão modalidade Dispensâ n" DV00003/2014, processada nos te.rmos
da Iei Fede-ral n" 8.666/93 e suas altêraÇõês-

C,,i(UsT,I,À SEGUNDA - Do oB.,ETo Do coltlRàTo:
O presente contrato ten por objeto: ExêcuÇào dos sêrviços dê rêformâ dâ Câmara Municipal de
Mamang-uapê, couespondendo a pintura, rêcuperaÇâo do forro em qêsso e .revisão dô telhado,
confo.rme a respectivâ plarrilhâ orÇamentária.

O fornêcimênto ê/ou prestaÇào dos serviços dêvêrãô obedecer rigorosamênte às condiÇôês
expressas neste instrumêntô, proposta apresentada, Dispensa n" DV00003/2014 e instruÇões do
Contratante, docr.mentos esses quê ficâm fazendo partês intêqrantes do presentê cont-rato,
lndependente de transcriÇão.

cüíu$,IÀ TERCEIRÀ - Do \rÀroR E pnE@s:
O valor totâl dêste contrato, a basê do pr:eÇo proposto, é dê R§ 7-260,35 (SETE MIL DUZENTOS E
SESSENIÀ REÀIS E TRINTÀ E CINCO CENTAVOS).

CLI(USUIÀ OI,ARIÀ - Do REÀi,UsIÀuE}vDo:
Os preÇos contratados são fixos pê1o pêrlodô de um ano, exceto parâ os casos previstos no Art.
65, S§ 5' e 6", da ],ei 8.656/93.
ocorrendo o desequilíbrlo êconômlco- financeiro do contrato, poderá ser restabêlecida a relaÇão
quê as partes pactuaram inicialmente, nos têrmos do À-rt. 65. Inciso II, ÀIinea d, dâ Lei
8.666/93, mêdiante comprovaÇão documental e rêguerimênto expresso do Contrâtado.

cráusrx,a gurrÍDÀ - Dâ, DcÍfàção:
Às despesas corrêrào por conta da segulnte dotaÇão. constantê do orÇamento v1gêntêi
Rêcursos Próprios da Câmara ltunicipal de Mamangn-rape: 01,01 01-031.0001.1001 4490.51.00

CIII{U$IIÀ SEKTJÀ _ DO PÀEA!'EÚTOI
O pagamênto será efetuado na tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguintê
maneirâ: Até trinta dias após a êntrêga total dos produtos solicitados-

CIÁU$EÀ sÉTItIÀ - Dos PRAzos:
O prazo máximo para a execuÇão do objêto ora contratado, conformê suas câracterísticas, e que
admite prorrogaÇão nos casos prêvistos pela l,ei A-666/93, está ê.baixo indicado ê será
considerado a partir da assinâtura do Contiatô:

Início:3 (três) diâs
Conclusão: 30 (tiinta) dias

O prazo de vigência do presente contrato sêrá detêrminado: até o final do exercício financêiro
dê 2014, considêredo de dâte dê sua assinatura-

cüíusurÀ orTÀrrÃ - DÀ.!r oBRrcÀç6Es Do C0NIB,AtrITNTE:
â - Efêtuâi o pâgamentô !elativo ao fornecimento ou prestaÇâo dos serviÇos êfêtivamente
tealizâdos, de acordo com as respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratêdo todos os rBêios necêssári.os para o fiel forneciRento ou
prêstêÇão dos sêrviços contratados;
c - Nôtiflcar o Contratado sobrê qualquer irregularidadê êncontrada quanto à qualidade dos
p.rodutos ou serviços, exercendo a mais anu)l a e complêta fiscalização, o quê nãô exime o
Contratado de suas responsabilidadês contratuais ê Iêgâis.

CD(USUI,À I{oNÀ - DAs oBnIGàçÕEs Do coN:TRÀaÀDo:
a - Exêcutâr devidamênte o forneciEento ou serviÇos dêsciltos na C1áusu1a corrêspondente do
presente contrato, dentro dos melhores pará&etros de qualidade estabeiecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objêto côntiâtuaI, com observância aos prazos estipulados,.
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernêntes à 1eq.islaÇão f
trabutária ê trâbâ1hista, bem como por todas âs despêsas e compro[Lissos âssum1
titulo, pêrantê seus fornecedores ou terceiros êm razào da execuÇào do objêto
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contrato, quê o represente integralmentê êm todos os sêus atos,'
d - pernlitir e facilitar a fiscelizàÇão do Contratarrtê devendo prestar o
êsc1ê rêci men Los solicitàdos;
e - Será rêsponsáve1 pelos danos causados diretâmêntê ao Contratante ou
decorrentes dê sua culpa ou dolo na execuÇào do contratô, não excluindo ou rê
responsabili-dâdê â fiscalizaçào ou o acoÍq)arüramento pelo órqâo intêressado;
f - Não ceder, transferir ou srü corrtratar, Í\o todo ou eR parLe, o objeto destê irrstr\.mento,
sem o corúrêcimento ê a devida autorização expressâ do Contratante,-
q - Manter/ durante a vigência do contrato, en coryatibilidadê com as ôbrigaÇões assumidas,
todas as condiÇões dê habilltaÇão e qualificaÇão exigidas no rêspêctivo processo lic1tâtório,
aplesentando ao Contratantê os documêntos nêcêssários, se4pre que solicitado.

cr,riusurÀ oÉcrua - DÀ Àr,rmÀçÃo E asscrsÃo Do coumÀTo:
Estê contrato podêrá sêr alterado, uItilateralmente pê1a Contrâtante ou por acordo êntte as
partes, nos casos previstos no Àrtigfo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigios '7-7, 78 e 79 da Lêi A.666/93-
O Contratado fica obriqâdo a aceitar nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscj-mos ou
sup.ressõês que sê fizêren necessários, até 259 (v1ntê e clnco por cento) do valor iniciaf
atuafizado do contrato, e, no casô de rêforma de equipamento, até o limite de 509 (clnquenta
por cento) para sêus acréscimos,

cIÁUsuIÀ DÉcn,TA PR.DGIRÀ - DÀs PEtr{ÀtrIDÀDEs:
A recusa lnlusta em deixar dê cru§)rir as obrigaÇões assrÍLidas e precêitos lêqa1s, sujeltará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às sêgiuintês pênal-i.dades prêvistas nos A-rts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - edvêrtência; b - mu.lta de mora de 0,59 (zero vírg,uIâ cinco por. cento)
apllcadâ Sobre o valor do contrato por diâ dê atrasô na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
objêto ora contratàdo; c - multa de 10? (dez por cênto) sobre o valor contratado pela
inêxecuÇâo totâl ou parcial do cont-rato,' d suspênsão temporária dê participar em lacitaÇâo e
impêdimento de contrâtâr com a Admlnistração, por prazo dê até 02 (dois) anos; ê - dêclaraÇão
de .inidonêidadê para ]icitar ou contratar com a ÀdmiDlstrâção Pú-b]i ca ênquãnto perdurarem os
motivos dêtêrnrinântes da puniÇão ou até gue seja promovida sua r:eabilltação pê.rantê a própria
âutoridade que aplicou a penalidadê; f - simultanêamênte, qualquer das pênalidades cabiveis
fundamentadas na Lêi B,666193.

cüíusürÀ Drírcrra sEerlrDÀ - Do EoRo:
Para diriÍLir as questões decorrentes deste contrato, as partês ê1egem o Foro da Comarca de
Mamanguape, Estado da Paraíba.

E, por êstârem de plenô aco.rdo, foi lav.ado o presentê cont.ato êm 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partês ê por duas têstêmunhâs,

MâInanguape

c - ManLer preposto capacitâdo ê idôneo, aceito pelo Contratante, quando da

PB, 20 de Novêmbro de 2014.

TESTEMUNT{AS PELO CONTRÀI E

u),u
ON EE lRA VT DA SI

Presidênte da Câmâra
039.842.414-45

PELO CONT

vaxej.ista dê lfi1lti
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁuARÀ l.n NrcrpÀr DE l.rÀIrÀNGuÀpE

cotfi ssÀo PER},ÍANENIE DE LrcrrÀÇÀo

DI SPENSA N. DV00003/2014

DEcLAxÀÇÃo PUBLTCAÇÃo

DECLARÀÇÃO

,27

. CPL.

E

(
o

o
Ftu)

Declaro para os devidos fins de direito. ç[l.le uma cópia dos termos de RatificaÇáô e AdjudicaÇào
bem como do respectivo extrato dê Dispênsa de LicitaÇão rêferentes ao processo acimâ indicado,
forâm devidâr[êntê afixadas no Quadro dê Divu.l.gação deste órgào, nesta data, em observância as
disposiçôes da tei Fêdelal n" 8.666,/93 e suas altêraÇôês posteriorês.

Mamanguape - PB, 17 dê Novenbro de 2014-

Uin^rt --trr;-*=*. ü l^\-,-
^LEONISON CASS IÀNO DA SILVA
Presidentê da Comi ssào



i"
.ril-- - _ r'--_1 \i

.s1. ,.";;,â;
rf;j:rfr-é:.I#:,H#íHI

EsEADo DÀ PÀxÀÍBÀ
cÂMARÀ Mt NrcrPÀr DE lrÀlaNcuapE

co}fl ssÀo pERldÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

DISPENSÀ N' Dv00003/201i!

DECr,ÀRÀÇÃo - PtELrcAÇÃo

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de dirêito, ![lre uma cópia dôs termos dê RatificaÇão e AdjudicaÇão
bem como do respectivo êxtrato de Dispênsâ de LicitaÇâo rêferentes ao processo acima indicado,
foram dewídêmentê afixedas no Ouedro dê Divu].geção deste Órgão, nesta data, em observância as
dasposaÇõês da Lei Fedêr:al n" 8.666/93 ê suas alteraÇôês posteriores-

Mâmanguape - PB, 17 de NovêÍib.ro de 2014.
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EsraDo oa PARA|BA
GÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

RATTFTGAçÃo E ADJUDIcAçÃo - DtspENsa N. Dvooo03/2014
Nos termos dos elementos Çonstante da respectiva Exposiçâo de lúotivos que instrui o
processo e observado o par@er da Assessoria Juridica, rêÍêrentê a Dispensa de
Licitação no DV00003/2014, que objêtiva: Serviços de reÍorma da Câmara Municipal de
l\,Iamanguape - pintura, recuperação do forro em gesso e revÉão do telhado; RATIFICO o
correspondente procedimênto e ADJUDICO o seu objeto a: João Pessôa Comércio
Varejista de [rutti Utilidades Ltda - R$ 7.260,35.

Mamanguape - PB, 17 de Novembro de 2014
EiTERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

PUBLICAR

n - Quadro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certame - 17.11.14
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ESTADo DA PARAiBA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE DtSPENSA DE LtctraçÃo
PROCESSO: Exposição de Motivos n' DV0O003/2014.
OBJETO: Serviço6 óe relofine de Càfierà Municipal de Mamanguape - pjntura,
recuperação do Íono em gesso e revisáo do telhado.
FUNDAMENTO LEGAL: An. 24, inciso ll, da Lei Federal no 8.666/93 e suas a,teraçôes.
AUTORIZAqAO: Sêcretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presider{e da CâmaÍa, em 1711112014.

PUBLICAR

fl - Quadro de Divulgação do Órgão Reâlizador do Certame - 17.11.14
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ESTADO DA PARAiBA
CÀMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO OE CONTRATO
OBJETO: Serviços de reforma da Câmara Municipal de Mamanguape - pintura,
recuperação do ío.ro em gesso e revisáo do telhado.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispênsa de Licitaçáo no DVmm3/2014.
DOTAÇAO: Recursos Próprio6 da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.0'l
01.031.0001.1 001 4490.5,!.00
VIGÊNCA: até o final do êxercício Ínanceiro de 2014
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de lúamanguape e:
CT No 0006.2014 - 20.11.14 - João Pessoa Comércio Varejiía de Multi Utjlidades Ltda -
R$ 7.260.35

PUBLICAR

Lr - Quadro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certame - 20.11.'1'4

,t



FUNDADO PELA LEI N".13 DE 16 de JIILHO 197.í

ESTADO DÀ PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÁMANGUAPE

RATTFTCAçÃO E AOJUDTCAçÃO - DTSPENSA N. DVO0003/20í,1
Nos termos dos elementos constarúê da rêspêctiva Expo6ição de Motivos que in§rui o proce6so ê obseryado
o parecer da Assessoria Juridica, referente a Dispensa de Lbitação no DV0O0O32O14, que objetiva: Serviços
de reforma da Câmara Municipal de Mamanguape - pintura, recupêração do fono em gesso e revisâo do
telhado; RATIFICO o correspondente pr@edimento e ADJUDICO o seu objeto a: João Pessoa eomércio
Varejisla de Multi Utilidades Ltda - R$ 7.260,35.

Mamanguape - PB, 17 de Novembro de 2014
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

ESTADO DA PAFTAIBA
PREFETTURA MUNIC'PAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

EsrAoo DA PARA|BA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUÀPÊ

ExrRATo DE DrsPENsa oE LrcrrAçÃo
PROCESSO: Exposição de Motivos no DVm0O3l20r4. OBJETO: Serviços de reÍorma da Câmara Municipal
de Mamanguape - pintura, recupêraçáo do forro êm gêsso e Íevisáo do têlhado. FUNDAMENTO LEGAL: Art.
24, inciso ll, da Lei Federal n'8.666/93 e suas alleraçôes. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal
de Mamanguape. RATIFICAÇÃO: Pr6idente da Câmara, em 1711112014.

NtÊs: rs DE Nov-Er\rBRoANO: 201,Í
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ESTADO DA PARAIBA
PREFETTURA MU NICIPAL DE'WAMANGUAPE

Diário Oficial do lvlunicípio
FUNDADO PELA LEI N' 43 DE 16 de JITLHO 1974

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MUNEIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRÂTO
OBJETO: Serviçoô de reÍorma da Câmara Municipal de Mamanguape - pintura, recuperação do Íorro em
gesso e revisão do telhado. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitaçáo no DVOfi)03/20í 4 DOTAÇÀO:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 0í.01 01.031.000í.1001 4490.51.00. VIGÉNCIA:
até o Íinaldo exercício Íinanceiro de 2014. PARTES CONTRATANTESi Câmara Municipalde Mamanguape el
CT N'00005/2014 - 20.'l1.14-Joáo Pessoa Comércio Varejista de Mult Utilidades Ltda - R$ 7.2ô0,35.

NIES: NOVENTBROANO:201,1
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CA XA E(]ONÔMICA FEDERAL

A Calxa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Inscrição: 19580923/oooL -98
RAZão SociaI: ]OAO PESSOA COMERCIO VARE]ISTA DE MULTI UTILIDADES

LTDA
NOME FANtASiA]JOAO PESSOA MULTI UTILIDADES
EndereçO: R DUQUE DE CAXIAS 583 SALA 207 / CENTRO / JOAO PESSOA /

PB / 58010-824

Validade: 27/10/2014 a 25/L1/2074

Certificação Número: 20L47027090357O2732384

Informação obtida em 30/LO/20L4, às 11:43:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caíxa:
www.ca ixa.gov. br

tÍF6:/ 
^/ww.siÍge.caixa.gov.b./Em 

presdcríCríFgecFSlm prim iíPapel.asp?/ARPessoa[.4atriz=21469312&VARpe§soa=21,t6S3.12&VARUf= pB&VAR lns. .. 1/1
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF



MINISTERIO DA FAZENDA

Secretâria da Recêita Federal do

Bra si I

Ressa\ado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e

i;;;;;; quaisquer dÍüdas de responsabilidade do

suieito oassi\ô acima identiÍicado que üerem a ser

,"iàd"i. é certificado que náo constam pendências em

;;;;;; relativas a contribuiçôes administradas pela

é""r"tuti" da Receita Federal do Brasil (RFB) e a

inscriÇÕes em Díüda Ati\a da União (DAU)'

Esta ceÍtidão, emitida em nome da matriz e válida para

ã;-;; suas filiais, reÍere-se exclusiramente às

"-"].rtiOuiç0"" 
preüdenciári as e às Ôontribu içÓes deüdas'

."r. r.i , terceiros, inclusir,e às inscritas em DAU' não

:;;";o";; o. 0"r",. tributos administrados pela RFB

;-; i;;r,t rnscriçôes em DAU' admrnrstradas pela

Éro"ràonu-C"rrl dã Fazenda Nacional (PGFN)' objeto

de certidáo conjunta PGFN/RFB'

Esta certidão é \alida para as finalidades preüstas no

;;:t;; aei n" 8,212 de 24 de iulho de 1ee1' exceto

para:

- arerbação de obra de construção ciül no Registro de

lmó\€is;
- rãàraa" de capital social. transferência de controle de

.oiã.' o" to"i"dade limitada e cisão parcial ou

íã*orÃuçao de entidade ou de sociedade sociedade

emnresária simPlesl
:';i;;'àã firma indiüdual ou de empresário' conforme

n.rrà" 
""r" 

án.s31 da Lei n" 10 406' de 10 de Janeiro

; ;i,oi - código ciül, extinçào de entidade ou

sociedade emPresária ou simPles'

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇOES

PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

N" 2056520',14-88888923
Nome: JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE

MULTI UTILIDADES LTDA

CNPJ: 19.580.923/0001-98

A aceitaÇão desta certidâo está condicionada à

;;JJ"d";;; a qual Íoi emitida ê à \'eriÍicaÇào de sua

àri"Ãa"úio" na lnternet' no endereço

<http://www receita.fazenda gov'br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta

õãiNlnre no 01 , de 20 de janeiro de 2010'

Emitida em 2810712014'

Válida ate 2410112015'
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria.Gêra I da Fazenda Nacional
Secrêtaria dâ Receita Federal do Brasil

Nome: JOAO PESSOA COMERCIO VAREJTSTA DE MULTT UTTLTDADES LTDA - Epp
CNPJ: 1 9.580.923/0001-98

Ressal!ãdo o direito de a F azendê Nacional cobrar e inscre\êr quaisquer diüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identiÍicado que üerem a ser apuradas, é certiÍicado que não constâm
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscriÇões em Díüda Atila da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),

Esta certidão, emitida em nome da matriz e mlida para todas as suas Íiliais, reÍere-se exclusi\amente à
situaÇão do sujeito passi\Õ no ámbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiçóes
preüdenciárias e as contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros, inclusi\ê as inscritas em Díüda Ati do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de ceftidáo especÍfica.

A aceitação desta certidão está condicionada à \EriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://www. receita.íazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

Certidão emitida gratuitamênte.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inmlidará este documento

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃo

Cerlidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nq 3, de 0210512007.
Emitida às 08:57:4'1 do dia 2410712014 <hora e data de Brasilia>.
Válida atê 2010112015.

Código de controle da certidão: 4D86.843E.3857.5500



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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. cPt.CERTIDAO

CODIGO: DDgA.53C9.5F6F.F17B

Nome Emprêsarial:
JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTOA - EPP

Endereço: Número:
DUQUE DE CAXIAS 583

Bairro: Ívlunicípio:

CENTRO JOAO PESSOA

lnscr. Estadual: Situação Cadastral: CNPJ/CPF:
16.230.312-2 ATIVO 19.580.923/000',r.e8

c

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

A presente Certidão não compreende debitos 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.

Emitida no dia 1010912014 às 08:59:58

\o
\.1

Complêmento:
SALA 207

CEP:
58010-821

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade atraves do serviço Validar Certidão de Débito na
página www. receita. pb. gov. br.

Certidão de Débito emitida via 'lnternet'.
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pREFEtTURA túuNtctpAL DE JoÃo pEssoa

SECRETARIA DA RECEITA

PRocuRADoRla cERAL Dô MUNtciPto

cERTTDÃo NEGATTvA oe oÉstros MUNtctPAts

Número da Certidão

2014tO54244

No de Controle de Autenticação

425.613.529 .469

TDENTTFTcAçÃo Do REoUERENTE

Endereço

RUA DUQUE CAXIAS, DE

Número

583

CEP

58010820

Cidade

JOAO PESSOA

Bloco ComplementoApto/Sal

207

Bairro

CENTRO

UF

PB

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

19580923000198

Nome do Contribuinte

JoÃo pEssoA coMERclo vaREJtsrA DE MULTI UTILIDADES LToA-EPP

Ressalvado o direito d e a Fazenda Públicá Municipal lânçare inscrever quêisquer dlvidas quevierem a ser apuradas, fica certificado que âlê e
píesente data, não conslâm em nome do requerente acima qualiíicado pendências relativas às receitâs municipais, nclusive as de nâturezâ

inscritas ou não no R istro da Divida Aliva do À/unici

rNscRrÇóES vtNcULADAS Ao REeUERENTE

MERCANTIS: 122224-4

tN,toBrLlÁRtAS

oBSERVAÇÔES

Esta ce,1idão é valida poí 60 (sessêntâ) diás, conforme o artigo 138, §1', da Lei Complementár no 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código TÍibuláío
lúunrcipâl).
A aceiiaçáo desta certidão êstá condicionada à inexislência de êmêndas ou rasuras. bem como à vêrificeçãô de sua aulênticidade na lnteÍnet no

endereço hltp://www.joaopessoa.pb. gov.br.
Cerlidão emltida gratuitamente em 10/09/2014 09:04:53

1t1
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CERTIDÃO IIEGATI\TA DE DÉBITOS TRABÀI,EISTAS

Certificâ-se gue JOÀO PÉSSOÀ COüERCIO RBiIISIÀ DE I(I,LTI T TILIDÀDES LIDÀ
- EPP (ríÀfRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"
19.580.923/Ooo1-98, l{Ão col{§rÀ do Banco Nacional de Devedorês
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art- 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabafho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na Reso.LuÇão Administrativa n" L470/20LL do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi I i dade dos
Tribuna.is do Trabalho e estâo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇào
a todos os seus estabefecimentos, agências ou fifiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

TNFORI{AçÀO IUPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perantê a JustiÇa do Traba"Iho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no côncernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emo.Iumêntos ou a recôlhimentos determinados em lei; Õu decorrêntês
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Nome: JOÀO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDÀDES LTDA - EPP
(MATRIZ E FTIIÀIS)
CNPJ: 19.580. 923l0001-98
Certidão n"z 61,19A905 / 2014
Expedição: L5/09/2014, às 11:20: 13
Validade: 13/03/2015 - 180 (cento e oitrenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.
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Comprovante de tnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da pessoa Jurídica e,
Kt-ts a sua atualizaÇão cadastral.

se houver qualquer divergência, providencie junto à

oo. CPL.o

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no í.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3011012014 às íí:53:í0 (data e hora de Brasitia).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERo DE tNscRtÇÃo
19.580.923/000í-98
MATRIZ

CoMPROVANT_E DE tNSCRtçÃo E DE
s|TUAçÃO CADASTRhL

NOI\.4E El,l PRESARTÁL

JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA . EPP
TÍTU-Lo o_o_EsTAaELEc t[, EN To ( N oM E D E FrN r AsA/
JOAO PESSOA MULTI UTILIDADES

cÓDrco E DEscRIÇÁo DAATÍVIDADE EcoNÔMIoA PRINcIPAL
47.55-5-02 - Comercio varqista de aÍigos de armârinho
côoico E DEscRtÇÁo DAs ATIVTDADEs EcoNôMtcas sEcuNDÁRAS
47.42.3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.55-5-0í - Comércio varejista de tecidos
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
47'51'2'01' comércio vareiista esoeciãrizado ie'"qüif"r"nto" e 

"rprimentos 
de informática47'59'8'99 ' comérclo vareiista a.'outros arugÀ oãii"d p-àiJã"'i ãS"rtsrico não especificados anteriormenrê33'13'9'99 - Manutenqâo e-reparacão d" ,ác;t"";;;;;"ih;iTnãü'rials etorricos não especificados anteriormenre

l3Í1;Íll 
- r"rrt"nção e reparação d" ra,iri"ã.'" ãpài"iÀ'ã"'i"'Jris","çao e venriração para uso rndustriare

43.30'4-02 - Instaraeão de portas. ianelas, tetos, divisórias e aÍmários embutidos de quarquer materiar43.30-4-04 . Serviços de piirtura úá edificios em geiai 
- "-

11.11.!-9? - lçql.ção de canteiro e timpeza oe-tànàno
Eí.29-0.00. Atividades de llmpoza náo eépeciticaaaJ àntedormênteoz.yv-Í-uJ - §erytços de gravação de carimbos, exceto confeccão

l3:33"I31:3",fl ll"iJ;""1,""#ãxkli;";r:*:Í,,,-,:';,-"i!ãiç0"""t""r""
cóDlco E DEScRtçÃo oANATURzA JuRÍorca
206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRÁDOURO

R DUQUE DE CAXIAS
NÚMERo

583
COMPLEMENTO

SALA 207
CEP

58.0í0-824
SAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNlclpo
JOAO PESSOA PB

SITUAÇÁo CADÁSÍRAL
ATIVA DATA DA sTUÂçÁo CADASIRA

23101t2014

STTUAÇÁo ESPECAL
DATA oA STTUAçÃo ESPECIA]-

http:/y'/vww.receita.fazenda.gov.br/p.eÊaÍarlmpressadlmprimepagina.asp

Página: í/í
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MoIíVo oE SITUA9Ão CADASTRÂI

DATA OE ABERTU RA
23101t2014

Voltar
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

"JOÂO PESSOA DISTRIBUIDORA DE MULTI UTILIDADES LTDA"

Os abaixo assinados:

ctriusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de "JoAo PESSOA

DTSTRIRUIDORA DE MULTI UTILIDADES LTDA"

Cldusula Segunda.. A sociedadc tem sua sede à " Rua Duque de Caxias, n' 538 salo 207 no Btirro
Centro - CEP 58-010-824 - Município ile João Pessoa - PB"'

PAULO RICARDO LEÃO ANSEL, brasileiro, solteiro, ascido cm 04/11/1988, natural de Rio de

Janeiro - RI, empresário, portâdor da cedula de identidade RG: 002.065.989 SSP-RN c inscrito no

CpF: 033.1só.75i-25, residente e domiciliado à Rua Maria Rosa- 764 no Bairro dos Manaíra - CEP:

5803S-460, Municipio de João Pessoa - PB:

JUSSARA LEÃO ANSEL, brasileira, casado em regime de comuúão de bens, nascida em

2410511966, natural de Rio de Janciro - PB, empresáLria. portadora da cédula de identidade RG:

07100530-0 SSP-RJ e inscrita no cPF: 010.324.124-88, residcnte e domiciliado a Rua Maria Rosa.

764 no Bairro Manaíra, cEP: 58038-460. Municipio de João Pessoa - PB; constituerr uma sociedadc

hmitada, mediante as clausulas e condições a seguir estipuladas:

ckiusula Terceira: o objetivo social e "comércio Atacadista de Material Eletrico, Comercio

Atacadista de Tecidos, comercio Atacadista de Artigos de Armarinho, comercio Atacadista de

roupâs e Acessórios pârâ uso proÍissional e de segurança do trabalho, comercio Atacadista de

Artigos de escritório e de papelaria, Comercio Atacadista de moveis e artigos de colchoaria,

Comlercio Atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comercio Atacadista de produtos de

higiene, limpeza e conservação, Conrercio Atacadista de equipamentos de info-rmática e

Cãme.cio aà.uaista de maquinas e equipamentos pârâ uso comercial, partes e peças'"

ckiusula Quarta: o capital social e de R$ 50.000,00 (cincoenta Mil Reais) totalmente ir.rtegralizado

ern moeda correnlc nacional, assim distriburdo cnlrc os sócios:

Sócios

Paulo Ricardo Leão Ansel

Jussara Leão Ansel

Ouotas

48

)

R$ Total

48.000,00

2.000,00

o
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Cottinuação do lrst atrc'úo Partcukr tlc Cotúroto Social 
'la 

lintpresa "loão Pesno Distibúdoru de lhlti

CláusulaQuinta:Asociedâdeiniciarásuasatividadosapartirdadatadcrcgistrodoprescnte
instrumento, no órgão a. negi't'o- ào Comercio conrp;tcnto' e seu prazo dc duração scrá

indeterminado.

Ltdu"

cclzoo2)

CltiusulasexÍa:Asquotassãoindiüsiveisenãopoderãoserccdidasoutransferidasaterceirossemo
consentimento do outro sócio, 

" 

';;; i;";;drado, 1m 
iqualdade de condições e preço direito de

preferência paftr a sua uquit'çiJ s" postas à ;cnda' formalizando' se rcalizada a cessâo delas' a

i*raçao 
"ontrutual 

pcrtinenre' (ârtigo l '056' artigo l '057' CC/2002)'

c,iusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor dc suas quotâs' mas todos

;";;;;ür"r..,,t" p"r" i't"g ratização do capital social (artigo I '052'' Ccl2gpz) '

Cltiusula Oitova:A Administraçào da sociedade csta a cargo do-sócio Sr' Pauto Ricardo Leão Ansel'

acima q,alificado, qu" n"u i"'"!ià;;;; tt podcres c atriluições de administrador' autorizado o uso

do nome empresarial, u"AuOo, no 
"otunto' 

óm atividades estraúas ao interesse social ou assumir

obrigações seja cm favor d. q;ü;;;;;;À; "' dc terceiros bem como onerar ou alienar bens

imóveis da sociedade, r". J;;;;oã. do outro sôcio (artigos 997' VI; 1'013' l'015' 1064'

chiusula Nona: o Administrador declara" sob as penas da Lci, de que não está impcdido,de exerccr a

administração da socicdade, pot L"i ttút"iuf' ú cm virtudc dc condenação criminal' ou por se

encontrarsobosefeitosdela,apcnaquevcde'ainda-queternporariamente'oâc€ssoacargospúblicos:
ou por crime falime,tar dc prev;;;t;, peita ou s,bàmo' cóncussão' peculato' ou contra a çcoüornia

ooDular. conÍra o sistema flnanceiro nacional, contra normas de dcfesa da concorrôncia, contra as

ü#1: ffii,;rüii p,üiiã, 
"" "pÀpriedadc' 

(artigo 1'011' parágrafo l"' cc/2002)

Cláusukt Décima.' Ao térmtlro de cada exercício social' em 3l-dc dezembro' o administrador prestará

conras justiÍicadas de sua "dil;;;ü;,' 
procedenáo à elaboração do invenL{rio, do balanço

oatrimonial e do batanço de res*it"àã 
""o'O*L"' 

cabendo aos sócios' na proporção de suas quotas' os

iiltot ou pcrdas apurados- (arligo l '065' CC/2002)'

CltiusulaDécimaPrimeira..Nosquatromesesseguintesaotórminodoexercíciosocial.ossócios
deliberarãoSobreascontasedesignarãoadministradoresquandofolocaso.(artigos1.07lel.072'
parágrafo 2" e artigo 1.078' CC/2002)'

Ckáusula Décima Segunda: Os sócios poderão'.de comum acordo' 
-fr'1ar 

uma retirada mensal' a título

ã":;iíiouo."', obsãrvadas as disposições regulamentares pcrtinentes'

Cltiusula Décima Terceira" Falecendo ou interditado qual-quer sócio' a sociedade continuará suas

atividadoscomosherdeiros,t"*tt"t*Nt"=e'dopossível-ouinexistindointercssedestesoudo(s)
sócio(s) renranesc",t",, o 

'utã' 
à" seus haveres serão apurados e liquidados com basc na situação

patrimonial da sociedadc, à aaia ia';;I"õ' verifrcada cm balanço cspecialnente lcvantado

Parrigrafo Único: O mcsmo procedtmcnto serà adotado-em oulros casos em que a sociedadc sc

resolva em rclação a seu sócio (artigo t'028 e artigo 1'031' CCI}WZ)'



Conlinuagio ilo lttsbumeúo Particular de Confiato Social do Empresa "loõn Pessoa Di§ibaidora de

Ltda"

Lei.

Chíusula Décima Quarta: A sociedade podera a qualqucr tempo' abrir ou fechar filial ou outra

ã"p.rãàr"r", *"aiao:te alteração contratual assinada por todos os sócios'

CkÍusuls Décima Quinta: FiCa eleito o foro tla comarca dc João Pessoa - PB, para o exercicio e o

cumprimonto dos direitos e obrigaçõcs resulta'ntes deste contrato'

E,porestarernassim,justoseconlratados,assinamoprcsentelnsÍrumentodcConstituiçãoContrafual
em três üas de igual teor 

" 
to.m", 

'a 
p'át"nçu de duas tcstemunhas a tudo prescntes nos termos da

João Pessoa (PB), 13 de J 2014

SSARA L ANSELJ,^--l
PAULO RICARDO LEÃO ANSEL

MÂRIA DE FAÍIIVIAVENTURA VENANCIO

Secrêtário(a) Geral

Junta comêÍcial do Estado da Parâiba

CertiÍico o Registro êm 23/01/2014 Sob N'25200622570

Prctocolo : 140018719 de 20101/2014 NIREl 25200622570

JoÁo PEssoA DISTRIBUIDORA DE MULÍI UTILIDADES LÍDA
chancela : 66D8625EAo82275C298A81 '1 E607 F252932D 1 C045

Joào Pessoa, 23/01/2014

4ri
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+sâPrimeira Alteração Ca Sociedade Limitada sob nolne
.IOÀO PESSOA DISTRIBUIDORA DD IVÍULTI UTILIDADES L'IDA - EPP

o
o FL
o

. cPt.

Paulo Ricardo Leão Ansel, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de novetnbro de 1988,

natural do Rio de Janeiro/l{.I. empresário, CPF 033.189.751-25, IfC 002.065.989

SSP/RN, expedida em 20 de abril de 1999, r'esidente e domiciliado à Rua Malia Rosa,

7 64, Manaíra, João Pessoa/ PB CEP 58038-460; e Jussara Leão Ansel, brasileira, casada

em regirre de comunhão parcial de bens, nascida em 24 de maio de I 966, natural do Rio

de .Taneiro /RJ, empresária, CPF 010.324. 124-88, RG 07 I 00530-0 SSP/R.I' expedida em

l7 de novembro de 1983, residente e dorniciliada à Rua Maria Rosa, 764, Manaíra, João

Pessoa./ PB CEP 58038-460.

Unicos sócios da Pessoa Jurídica JOÃO PESSOA DISTRIBUIDORA DE MULTI
UTILIDADES LTDA - EPP. FANIASiA .IOÃO PESSOA MULTI U'IILIDZ\DES.

cadastrada no Ministério da Fazenda sob n" GNPJ 19.5 80.92310001-98 E Registrada na

Junta Comercial da Paraíba sob n' 25200622570 por clespacho en't 2310112014.

Estabelecida à Rua Duque de caxias. 538, sala 207 - Centro - João Pessoa,/Pll CEP

58.010-824. As partes têm entre si contratadas as alterações de Razã0 social, Endefeço

e atividades principais e secundárias de cont'ormidade com as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMETRA - Os sócios resolve,r alterar a.azão social da ernpresa JOÀO

PESSOA DISTRIBUIDORA DE MULTI UTILIDADES LTDA _ EPP PATA JOAO

PESSOA COMERCIO VARE.IISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA _ EPP fiCAITdO A

nova denominação responsável por todos atos assumidos pela denor.ninação auterior.

CLAUSULA SEGLTNDA - Os sócios resolvem alterar o endereço da sede que no lugar

de Rua Duque de caxias, 538, sala 207 - centro - João Pessoa,/PB CEP 58.010-824.

Passa a ser Rua Duque de Caxias.583, sala 207 - Centro - João Pessoa/PB CEP

58.0 r 0-824.

CLAUSULATERCEIRA-osSóciosLesolvemalteralsuasatividadesprincipale
secttndáriade46.73.7-00-Comércioatacadistaden-raterialelétricoesecurrdáliirs:
46.41-9-0i-Conrércioatacadistadetecido'46.4|-9.03-Comércioatacadistade
ortigo, cl" armarinho, 46.42-7 -02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso

pr"F"ri"r"r e de segurança do trabalho, 46.47-g-01 - comércio atacadista de artigos de

escritório e de papelaria, '+6.q9-C-O+ - Comércio atacadista de móveis e artigos de

colchoaria, 46.49-4.06_ Conrércio atacadista de lustr.es, luminririas e abajures, 46.5 t-6. q
0l _ comércio atacadista 

'à" - 

"c1uipun].rtos 
de inforrnática, 46.65-6-00 comercio rd

atacadista de máquinas e equiparltentos palc uso contercial: partcs c peÇas: Irarâ US
ãiiriá"a" principai: 4i55_5rc; - Con,érciÁ Varejista de artigos de armarinho, 

-como
arividade secundaria ql qZ-:i,O - Comércio varejista.e material elétrico, 4755-5/01 -
Co.nércio vareiista 4e tecido, 4'..61-OlO3 - ComÉrcio varejista de artigos 

-d-e 
papclaria'

47 51-2l}l - ôomércio varejista especializado de equiparnentos e sttprlmelltos 
. 

(rç

ir]fonnática. 4759-8199 - Cà,rércio varejista cle outros artigos cle uso pessoal e

doméstico não especilicados anlet'iot'nlente'
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Continuação da Primeira Alteração da Sociedade Limitada sob nome
JOÃO PESSOA DISTRIBUIDORA DE MULTI UTILIDADES L]'DA. EPP.

CLAUSULA QUARTA - Todas as demais Clausulas do seu Contrato de Constituição não

alteradas por esse instrumento contratual permanece em pleno vigor

E por estarem assim justos e contratados, assinam o pl'esente instlumento em três

(03) vias, de igual teor e forma para fins de comprovação entre as partes e Registro na Junta

Comelcial do Estado da Paraíba, a firr de que produza seus etêitos jurídicos legais.

João Pessoa/PB, .06 de março de 2014

Paulo Ricardo Leão Ar.rsel

Sócio Adrninistrador

Jussara Leão Alt
Sócia

Junta Comerciâldo Estâdo da PaÍalbâ

Cenmco o R€gi§tro em 1ZO3l2014 Sob N' 20140075194

Prctoclto i 140075'194 de 11/03/2014 NIRE: 25200622570

JoÃo PEssoA coMÉRclo vAREJIsÍa oE MULTIUTILIDADES

LTDA EPP

Chancela : 277F6F8E68486664037D0E5C71 475A786436É2AD

João Pessos' PB 13/03/2014

$^'"^
Mâria ds Fátima V€nluÍâ Vsnáncio

SecretáÍiole) Gêíal

Etfii*-IillEl

ffiffi
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Segunda Alteração da Sociedade Lirnitada sob nome

.loão PesIoa Comercio Varejista de Multi utilidades LTDA-EPP' 4LF
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Paulo Ricardo Leão Ansel, brasileiro' solteiro' nasciclo em 04 cle uovct.tlbro tle l98tl'

natural do Rio de .IaneironJ, "^p"'atio' 
ôpF o::.tss75l-25' RG 002065 989

SSP/RN, expedida em 20 de uUtiL aá f SSq' residente e clomiciliado à l{ua Maria Rosa'

764, Manaira, João pessoa/pJôEp sso:g-aoo; e.lussara Leão Ar.rsel, brasileita, cirsada

em regime cle comuúão p""i"iã" bens' nascida em 24 de maio de 1966' r.ratural do rio

de Janeiro/RJ, en1presá{ia, cpf ofo:i+'rz4-88' RG 07100530-0 SSP/R'I' expedida em

17 de novembro de I 983. '"'ii"nt" 
t domiciliado à Rua Maria Rosa' 764' Manaira' 'loão

Pessoa./PB CEP 58038-460'

unicos sócios da sociedade crnprcsarirr rirnirarra soh uonrc ernpresa.rar .roÀo PF.SSOA

COMERCIO VAREJISTA »E t',4Ulfl UTILIDADES LTDA - EPP' corn er)dcleço c

Rua Duque de Caxias, 583 :;;;ôt - Centro' João Pessoa/ PB' CEP 58010-821'

Registrada na .lunta Com"r"id ãJ estuao ao Paraíba sob NII{E rf 25200622570 por

despacho 2310112014" * rr,Íiil.iíi" iu rur.n.tu sob n" cNP.l 19.580.923/0001-98. As

nartes têm entre si contratadas a transferência de quotas sociais e retirada de sócio e

altcração de capital e atividades secundárias'

Clausula Primeira - Retira-se da sociedade a sócia 'lussata Leão Ansel' deterltota de 2

(duas) quotas do capital J;;'";J de R$ 2000'00 (dois mil reais) totalmcnte

ir,tegralizado, pelo que 
""at " 

t'on'út para o sócio remarlescente Paulo l{icarclo I-eãtr

Arisel, que na qualidacle at 
-tt"iã'jr.i"' 

aa parte oedente assLlme toclos os direitos e

cleveres perman.""ndo "oí "t-iíoü 
clas quotas do capital ncr valot total de l{$

50.000,00 (cinqüenta mil reais)'

ClausulaSegurr<la-osócioPauloRicardol-eãoAnselresolvealter.ar.capitalsocillcla
emplesa cle R$ 50'000,00 i"i';;;'';";;il-r'caisl pa.a R$ 100 000'00 !*," ll'll':::::)
clislribuídos em 100 quotas'àJ nS r'Ot'O'OO prril rcais)' integralizadas en1 especle'

Útoedas cotrente neste ato'

Clausula Terceira: O sócio Paulo Ricardo L:1o- l^':"1 
tesolve actescettlat à sttas

ativiclades econômicas: e,,l,ra"ià'ptr"N"úJil t-^!-*rcio va.elistii c1e artigos de

arrnar.inho; Atividades ,"";;il;, 47.42-3-OO Cornerci() vareiista de rtratclial clétticol

+7.55_5-01 conrercio ".r..ú;;;;i..iào: 
a7.r,l-0-03 courcrcio valcjista .lc altigos tle

papelrria:47.51-2-01 t ";'"i:;"";";;liJã't'pt..io'^..ro 
dc cquipcnrerrlos e sttptitttcttrrrs

,lc inl'ornrátical +;'s9-t-qà i"""'.-l'c in "u"liuu 
de otttros artigos dc uso ncrsoal c

àomésticos não especificados anteriormeute'

Actesccnta-se as seguintes atividades seculr''lúrias l3 l1-()-gq MatruLetrção c ttpatitçrt'r

dernáquirras.aparcllroseniatcriaiselétricosnàoespeciÍ.i.a.losalIlcl.iorl|lcl]l(l].1.1]-7-
0 7 M a ir u te r ç ã o " "'.t i:i".1: jpüi*;iUl IJ $:,:ll ]'"".'J:l: i il' ! 

liilJ;üi:

::ili'i:':lffi,il§ii'il;ü;J:il#i;;i:;"Í,,::,:T."'.,t"i.il:',1T,';,'$i;l;;
.," 

-g.'"r, 
43.1 1-8-02 l'r'epataçãtr dc crntcttos : ]'il.;;j?;r *.,l,liçn a* glav:rçà,

;,i":ü. de lirrrpcza nào esneciÍcad;rll]ill,T'[l]lii.l. ",i"' 
"'*.,,i',.t.,' 'là r'ci"='

ilc carimbos' exceto collteccu(r' oz Jv 
; dc acaba,rcnto da cotrslt-ttçitrt'

.;',;;;;;;' ";n"siçào 
e festas:4l l(r-4-ee outtas ob'a:

I
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Cor-rtinuação de seguncla Alteração da Sociedade Lirnitada sob notle

.Ioão Pessoa Comercio Varejista de Multi utilidades LTDA-EPP'
(
o

Paulo Ricaldo eão;\ttsel
Sócio Adrrinistlador

João Pessoa eB),05 de N'laio de 2014

Juss I,CãoA cl
Sócia Retira

ç*rt t i:*'

)

Junta Comerciat clo Estado da PaÍaÍba

Certiíco o Reglstro em 13/06/2014 Sob N'20140164413

Protocolo I 140164413 de 03/06/2014 NIRE:25200622570

,oEá pessol cotuÉnclo vaREJlsrA DÉ MULTI urlllDADEs

LÍDA EPP

;h;ncela | 08DBr 5F B 1 a6038C6308 F88332 DEBB EB B 1 30F40ô4

João Pessoa _ PB' 16/00/2014

Maíla de Fálimê Vêntura Venânclo

SecretáÍio(a) Gêral

rD ,(

I

ClausulaQuarta_TodasasderrraiscláusulascloContratodeConstituiçãoenão
alcançadas por este insffumento de alteração permanecem em pleno vigor'

E pol'estaÍem assim justos e contratados, assinam o pi-esente instrume-ntÔ em três

(03) vias, de igual teor e tblma para fins de comprovação entre as partes e Registro na

juitu Co,r.r"iul do Estado da Paraíba, a fim de que produza seus efeitos jurídicos

Iegais.

'ffiT,ffi
H#,ffi
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Í.amitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 0911212014 às 12:01:59 foi protocolizado o documento
sob o N,64598/14 da subcategoria Licitaçôes 2014, reÍerente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento de informaçôes/arquivos eletrônicos encâminhados por Emerson Ferreira Viana da Silva.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da LicitaÉo: 00003/2014
Órgáo de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data dê Homologaéo: 17 I 1 1 D014
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Dispensa
Regime de ExecuÉo: Empreitada integíal
Tipo do Objeto: Obras e SeÍviços de engenharia
Valor Estimado: R$ 7.260,35
Valor: R$ 7.260,35
Fontês de Recursos: Recursos Ordinários (91).

Objeto: ExecuÉo dos Serviços de Reforma da Câmara Municipal de Mamanguape, correspondendo a pintura,

recuperaÉo do forro em gesso e revisão do telhado, conÍorme planilha orçamenlária
Proposta I - Valor da Proposta: R$ 7.260,35
Proposta 1 - Proponente Pessoa JurÍdica (Nome): João Pessoa Comercio Vare,ista de Multiutilidades Ltda

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 19.580.923/0001-98
Proposta | - Situaçao: Vencedora

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

IPDFI Termo de Ratificação m

João Pessoa, 09 dê Dêz6mbro de 2014

Assinado Eletronicamente
6.,ímê !C 1&93. alteadá oelâ LC 9112009 e

p€t Regiftnto lnlem, âllêrádo pel6
RAÍC 13/2mS

Sistêma de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo PÍotocoto. Doc. ô4598/14. lnserido por Tíamita (gerado automatictmenle) en 0911212014 12.O1

impresso por Emerson F. V. da Silva em 09/1212014 12:02. Autenticaçào: cac476cÍac 1f1 87e0472c00ce68f6bef.

Oocumento lrnronnaoor lauanu""eo
I

16c2bb86901 
98ab3091 9bÍb3oesbed555

t



TRAMITA - Sistema de Trâmitaçâo de Processos e Docrrmentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal dê Contas do Estado de Paraíba certiíica que êm 09/1212014 às 12:10:10 foi protocolizado o documênto
sob o N'64599/14 da subcategoria Contratos 2014, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimenlo de informaÉeyâÍquivos eletrônicos encaminhados poÍ Emerson Ferreira Viana da Silva.

Número do Contrato: 000052014
Data da Assinatura: 2011'l'12014
Data Final do Contrato: 2011212014
Valor Contratâdo: R$ 7.260,35
Situaçâo do Contrato: Vigente
Obieto: ExecuÉo dos Serviços de Reforma da Câmara Munlcipal de Mamanguape, correspondendo a pintura,
recuperação do forro em gesso e revisão do telhado, conÍorme planilha orÇamentária
Contratado (Nome): Joâo Pessoa Comerdo Vareiista de Multiutilidades Ltda
Contíatado (CNPJ): I 9.580.923/000í -98

IINFORMAÇÂO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Oocumg[to lr,rlo-"aoz [m"nmrcro
[PDF] Conlrato lsi, ls 

t uo"rcuezozo"oezooaeaÍces21 5a59

João Pessoa, 09 de Dezêmbro de 2014

Assinado Eletronicamente
ónímê LC 13í93, êheÍada pela LC 91/200S ê

pelo Regiento lnlem, âll.€do pelâ
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