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ESTÀDO DÀ PÀRAIBà

cÁaRA Tfl,NICIPÀL DE Ian:GNGUÀPE
COMI SSÀO PER}'ÀNE}I'TE DE LICITÀÇÀO

PROCESSO LICITÀTÓRIO DISPENSÀ

DTSPENSÀ lro DV00004,/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 14111ODVO OO 04

óRGÃo REÀtr zADoR Do CERTAME:
Câmara MuniÇipa1 de Manangiuape
Rua Duque dê Câxiae, 123 - Centro - Mamangnrape PB
cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2786.

OB"ETO:
Aguisição parcelada de equipâeento de informática, condicionadores de ar e móveis diversôs,
destinados âs âtividadês da Cârnâra Municipal dê ltâroanquape

Er,EUElrIt)S BÀSICOS DO SROCESSO:
SOLICITAÇÃO E JUST]FTCÀTTVA DÀ CONTRÀTAÇÀO
ÀTO DE DES]GNÀÇÀO DA COMISSÀO fl'IGÀDORÀ
DECIÀXÀÇÀO DE DISPONTBIITDÀDE ORÇÀüENTÁR IÀ
AUTORIZAçÃO PÀXÀ REALI Z.AÇÃO DO CERTÀME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
PÀRECER DA COMISSÃO JULGADORÀ
EXPOSÍÇÂO DE MOTIVOS
APRO'r'AÇÃO DÀ ÀU1IORTDÀDE SUPERIOR
PÀRECER JURÍDICO
ÀTOS DE RATI F'I CAÇÂO E ÀDJUDICAÇÃO
CONTRÀTO CORRESPONDEIITE

PUBLICAÇÔES
DOCUI'íENTÀÇÀO DO CONTRÀTÀDO
ÀNEXOS
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ESTÀDO DÀ PÀ.NÀIBÀ
cÁlrÀRÀ l.n NrcrpÀr DE tGr.tÀNGUÀpE

SECRETÀRIÀ DÀ CÀ}íARÀ MT'NICIPÀ! DE }&I}'ANGUÀPE

Mamanquape PB, 06 de Novenb.ro de 2014.

Senhor Presl,dente da Cámara,

Solicitamos que seja autorizada à Comissão Pêrmânente de Í,icitaÇâo deste órgeo, real-izar
procêdimento licitatório, na modalidade êxigida pela legislaÇão em vigor, destinada a:

AquisiÇão parcêladâ de equipêmento de informática, coDdicionadores de ar e móvei s divêrsos,
dêstinados as atividades da CâÍ0ara m]nicipal de Mamanguape -

Justificativa pâra a necessidadê da solicitâção:

À contr.ateÇão acima descritâ está sendo solicitadâ, nos têrrnos das especificaçõês técnicas
informaÇóes complementares quê a acôIlq)ârüãm, quando for o caso, motivada: Pela necêssidâdê
desenvolvimênto dê acôês continuadas pala a promoção de ativldades pertinentes, visando
maxamizaÇáo dos recursos êm rê1açâo aos obletlvos programados, consideradas as dlretrizês
netas definidas nas fêrrâmêntas de p]anej amento aprovadas.

de
à
e

lnfo.rmamos que êxiste dieponibilidade de dotaçào êspeclfica no orÇamênto vigente para a
execução do objeto a ser licitado, consoante consultâ êfetuada ao setor contábl1. Certos de
contarmos com imediata aprovaÇão desta solicitaÇão, indispensávêl- à continuidade dos trabaltlos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposição para maiorês êsclarecimentos quê forêm lulgados
nêcêssári ôs -

Atenciosamentê,

À-
ELIENE NUNES DO SANTOS
Sê(:rêtá ri â
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁ},,ÀRÀ M,NICIPÀL DE IG}aNGuÀPE

TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBirErO
1.1. Constitui objeto da presente
)'nfoÍnática, condicionadores de âr
Munacipal de Mamanguape.

contrataçâo: Aquisiçào parcelada de equipamento de
e móweis diwersos, destinados as atividades dâ Câmara

2 . O. .]USTIFIC,AITIrÀ
2 . 1.À contratâÇão acina descrita, que será processada nos termos dêstê instn-unênto/
êspecificaçôês técnicàs e informações comp.lemêntares que o acoÍpânhârn, quando for o caso,
lustifica-se: Pela oêcessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoÇão de
âtividades pêrtinêntês, visando à maximização dos reclrrsos em relaÇão aos obletivos
proqranados, considêradas as diretrizes e metas definidas nas ferrâmentas de planej amento
aprovadas. As caractêristicas e especificações do objeto da referida contlataÇão sào:

COD I GO

2

1

I
1

1

2

3

4

D I SCRTM]NÀçÀO
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.OOO BTUS
ARHÁRIo poRTA AReurvo DE Aço 02 poRTAs

SCANNER HP G2410
CADETRÀ DE ESCRfTóRro LoNGARTNA 04 LUGÀRES Ar-cocHoADA

UNIDÀDE
UND

UND

UND

UND

OUÀIIT IDADE

acordo com
3. o.DÀS OBRrGÀÇOES DO CONTITÀIÀXIE
3.1-Efetuar o pagamento rêIativo ao objeto contratado êfêtiva&ente realizado, de
cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.
3 . 2 - Proporcj-onar ao Contratado todos os meios necêssários para a fiel êxêcução
presentê contratação, nos termos do corrêspondente i.nstrumento dê âjuste.
3.3.Not1ficar o Contratado sobre gualquer irregularidâde êncontrada quanto à
produtos ou serviÇos, êxelcendo a nais alr{)la e conpleta flscalizaÇão, o que
Contratado de suas responsabilidadês pâctuadâs e preceitos legais.

do obj eto

as

da

os
o

de

nos
dâ

qualidade d
não exlme

4.o.DAS OBRIGAçÕES DO @NT!ÀIADO
4 . 1. Responsabilizar- se po! todos os ônus e obrigações concernentes à 1egislâÇâo fiscal. civ11,
tributária ê trabalhista. bem como por todas as despesas e conpronissos assumidos, a qualquer
t1tulo, perante sêus fornecedores ou terceiros êm razào da execução do objêto côntratado,
4-2.Substituir, arcarrdo com as despesas decorrentes, os rnãtêriais ou serviços que âpresentarem
altêraçõês, dêtêriolaçóes, iÍperfeições ou quaisquer lrregularidadês discrepantês às
exigências do instrumênto dê ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcêbimento e/ou
pagamento.
4.3,1"Íânter, durante a wigência do contrato ou instlu.rnentos equivâ1êntê, em compatrbilidâde com
as obrigaÇõês assrnnidas, todas as condiÇões dê hêbifitação e gualificaÇâo exigidas no
rêspectivo procêsso licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os docunêntos
necêssários, sempre que solicitado.
4.4.Nâo transferir a outrêm, no todo ou êm palte, o objeto da contrâtação. salvo mêdaânte
préviâ e expressâ âutôrizâçâo do ContrataItte.
4,5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sêde ou fil-iaI da erÍprêsa quê apresentou â
documêntâçãô nâ fase dê habilitâÇão-
4.6.Exêcular todas as obrigaÇôês assr.Ítidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se/ rigorosamente, dentro dos preceitos lêgais, normas e espectficações técnicas
coffespondêntês.

5.0.DOS PRAZOS
5.1.O p.razo máximo para a execução do objeto dêsta contrataÇão e que adnite pror_rogaÇão
casos previstos nâ leqlslaçào vigênte, êstá abâixo indicado e sêrá considêrado â partir
emissão do Pedido dê Comprâ:

EnLrega:15 (guinzê) dia s
5.2.A prazo de vi.gência do contrato será detêrrLinado: âté o finaf do exêr:clcio financeiro
2014, considerado da data de sua assinatura.

6 . O. DO REA,IUSTÀI.,EMID
6.1.os preÇos contratados são fixos pêlo período de r.m ano, excêto para os casos prêvistos no
Art. 65, SS 5" ê 6", da Lei 8.666193,

.v



6.2.ocorrendo o desequilibrio econônico-f inanceiro do contrato, poderá ser r
rêlação que as partes pactua.ram iniciâImênte, nos têrmos do Àrt, 65, Inciso II
Le! A,666/93, mêdiante colnprovação docr]mental e rêquêrímênto expresso do contra.L

es

7.0
'1 .l

. DO PÀGÀMENTO

.O paqamênto ser:á realizado mediante processo regular e em observância
sêguintê manêira: Àté trintâ diâspiocedinentos adotados pelo Contratantê, da

total dos prôdutos solicitados.
apo

8.o.DÀS SÀIrçÔES ÀDMMI STRATI\rÀS
B . 1.4 recusa inlusta em dêixar dê cumprir as obriqaÇõês assurridas ê preceitos legais,
sujeltará o contrâtado/ gtarantida a prêvia deÍesa, às seguintes penalidades prêvistas nos
Arts. 86 ê 87 da tei 8.666/93: e advertência; b - mrlta de mora de O,5* (zero virqula cinco
por eento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entreçÍa, no anicio ou na
execução do objêto ora contratado,' c - multa de 109 (dez por cento) sobrê o vafor côntrâtado
pela inexecuÇâo total ou parcial do contratoi d - suspensão temporária de partlcipar en
11citaÇão ê impêdimento de contratar com a AdninistlaÇào, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaraÇão de injdoneidade pala licitar ou contratar com a ÀdÍLinistraçào Pública enquanto
pêrdu.arem os motivos determinântês da puniÇáo ou até quê sêja promovida sua reabrlltaÇão
perante â própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sim-rltaneamente, qualquêr das
penalidades cabívêis fuldamentadas na Leí 8.666/93.
8-2-sê o valor da multa ou indenizaÇão devida nào for recolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇào ao Contratado. sê!á autonâticâmêntê descontado da piimeira parcela do pagamento a
que o Contratado viêr a fazer ]us, acrêscidô de juros moratórios de 1? (r.rm por cento) ao mês,
ou, quêndo for o caso, cobrado judicialmente.
B.3.Apôs a aplicaÇão de quaisquer das pênalidadês prêvistas, rêafizar-sê-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprênsa oficial, êxcluidas as penalidades de advertêncaa e
multa dê mora quando for o caso, constàndo o fundamento lega1 da punição, i.nformando ainda quê
o fato será registrado no cadastro correspondente -

Mamanguape PB, 06 de Novenbro dê 2014

ELIENE NI'NES DO SÀNTOS
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
CÂUÀRÀ I,ITINI C I PÀI DE !an&NGUÀPE

REFERE}XTE: PESOUISA DE P§ECOS

l-.0 - Do oBJETO
1.7 Constitui ôbjeto da respectiva solicitaÇâo: AquisiÇão parcêlada dê equrpamento de
informática, condicionadores de ar e üóvej-s divê.rsos, dêstinados as atividadês da Câmara
Municipal de Mamanguape.

2.O DA PESOUISA DE PREÇOS
2.1 - Com bâsê nos custos para execução do objeto da contrataÇão êm tela, obtidos mediantê
pêsquisa de preÇos realizada êntrê no minimo três empresas do ramo peltinente, rêlacionamos
abaixo o menor prêÇo encontrado.
2-2 - Mês que serviu dê basê para êlaboraÇão da refêrida pesquisa: Outubro de 2014.

CODIGO

1

2

3
4

Dr scRrurNÀqÀo
AR CONDICIONÀDO TlPO SPLIT 9.OOO BTUS
ARYÁRIO PORTA ARQUIVO DE AÇO 02 PORTÀS

SCANNER HP G2410
CADETRÀ DE EscRrróRÍo ToNGARTNA 04
A1-COCHOADA

UNIDÀDE
Ui.I D

UND

UND

UND

OUAIÍ}IDÀDE P.UNITÃRIO
2 1-549tAO
1 a8O, O0

1 318,00
4 760,00

TOTAI
3.098,00

aaatoa
378.00

3.040,00LTTCARES

P

Totâf i.396, ô0

3.0 - DO VÀIOR
O valor total é equivalente a R$ 7.396,00.

Mamanguapê PB, 06 de Novedb.ro de 2014.

tq\-^* Nu er.rr-o,a t S"t-Y*
ELIENE NUNES DO SÀ]üOS
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4.0 - DAs coNDrÇõEs DÀ coNTRAtAÇÃo
4.1-o prâzo máximo para a exêcuÇâo do objêto desta contrataÇão e que adnite p.ro.r-rogaÇào nos
casos p.re\,'ls t os na legislaÇão viqente, está abaixo indicado e se.rá considerado a partir da
enissão do Pedido dê Compra:

Entrega: 15 (quinzê) dias
4.2.os preÇos contratados sáo fixos pelo período de um âno, êxceto pa.a os casos previstos no
Àrt. 65, §S 5" e 6", da Lei 8.666193.
4.3.ocorrendo o desêqui1íbrio êconôÍLico-firiâDceiro do coDtràto, poderá ser Iêstabelecidâ â
IêlaÇâo quê âs partes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt- 55, Inciso ff, Àlinêa d, da
Lei 8.666/93, mediântê comprovaÇáo docunental e lequerimento expresso do Contratado-
4.4.o pagarnento será realizado mediante processo rêgiular ê êm observância às normas e
procedimentos adotados, da sêgui.nte mânêira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtos
sol.i citados.
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bompreço WAL*IT/ilTT

1

2
I

4

orçamento

MOVEL ACO 2 PORTAS F64OO

PLIT CONSUL 9OOO BTUS 22OY A
SCANNER HP MOD G24IO
CADEIRA LONGARINA ESCRITORIO

4 LUGARES ALCOCHOADA ART

949,00 und
1.649,00 und

412,00 und

780,00 und

TOTAL GERAL = R$ 7.779,00

DATA:09109114
VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS
PAGAMENTO: A VISTA

)

a'

JY

cJ'

5.J"



CARÀ'AS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAJP
R MOTORISTA AI-DOVANDRO Ai/iANCIO PEREIRA
ERNESTO GE|SÊL orçamerúo N" 00782,1

JOAO PESSOA Pts 5EO7fiO6
TÉLEVENDAS (82yt009-22e caÍajas@carajasconstÍu@e3.@m.br

@ruw

05/09/201.1 1

Páginâ: 1

Data

o
(1

CI|ENIê: CÂMARA MAMANGUAPE

Endelsço:

BaiÍro:

CNPJ:

QueritHedê LJ.idâdê PÍodúo

Cidadq IÚNUANGUAPE

Fores:

UF: PB

() -

Vendedor 0236 S38 (RICARDO

Cca:

() -

UnitáÍb

ÀI
Códiso

. cPt-

Total

4,0000 uN
2,00m cJ
'Í,0000 uN
1,@00 uN

LONGARINA DE 4 LUGARES ALCOCHOADA MASTER
AR COND SPUT gOOOBTUS CONSUL BEM.ESTÂR
SCANNER HP G2410

ARMÁRrc AROUIVO AÇO INOX 2 PORTAS FF4

764,00
1.599,90

438,00
979,00

3.056,00

3.199,80
43E.00

979,00

7.672,80

Rt 7.672,80

4 ltêns SrS -Total

DescoIío 0,0000 %

Tdal GeIal

ObsgÍvaçào

PJ 03.ôs6.804/0008-0ã'l
âs MâteliÂlde CorLffu(ro trdâ

RIIdqú lbííÜoÀnâÍEú Píêira, 1 55

EÍn.§io Gêlro - CEP 58.07ffi
LIJoâoPessoa-PB '-l

0000@0129195

000000012620E

00ü)oooí 29125

0000000126226
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CONSUl5TA
coMÉRcto DE EoUIPAMENÍos LTDA

À

CÂMARA MUNICIPAL MAMANGUAPE - PB

02

VALOR TOTAL R§ 7.396,00

03

JOÃO PESsoA, 1() DE SETEMBRO DE 20í4

NOVA coNQUISTA coMÉR EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ: í4. 1-32

ffiãffi#
ÍoRRE ' cEP 58O40'1Oo I

L Joâo Peúoa ' t'l'

Rua Sinésio Guimarães, 521 - forre - João Pessoa - PB - CEP: 58.040-400 - Fone: (83) 3241-6414 18802-7260
CN PJ : 1 4.209.485/000'1 -32 - I NSC. EST. : 1 6.1 87 .332-4

novaconquistaequipamentos@hotmail.com

ITEM DESCRTÇ40 UND QTD VALOR
urrÁnro

R§

VALOR
TOTAL R$

3.098,0001 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.OOO BTUS

cLASSTFTCAÇÃo A
UND 02 1.s49,00

ARMARIO PORTA ARQUIVO DE AÇO 02

PORTAS

UND 01 880,00 880,00

SCANNER HP G24'10 UND 01 378,00 378,00

04 CADEIRA DE ESCRITORIO LONGARINA 04 LG

ALCOCHOADA

04 760,00 3 040,00

ORCAMENTO

I

I

V

\

UND
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FITNDADO PELA LEI N",tl DE 16 de JftLHO 197-l

ESTADo DA PARAIBA
CÀMARA MUNIGIPÂL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Po,l.ana no 01m14 Uamanguape/Pg, 2 de Janeiro de 2014.

o PREStDENTE DA CÂMARA MUNtctpAL DE MAMANGUApE, ESTADo on plnlÍgl.
no uso das atribuiçôes que lhe sâo conferidas pela CoÍrstituhâo Federal, pela Constituição Estaduat e pêta Lei
Orgânica do Município de Mamanguapê e demais,eis aplicávêis à e+Écie, RESOLVE:

Art. ío Nomear, a partir desta data, os seÍvilores Cleonison Cassiano da Sjlva, Severina
de Aquino Costa FeÍnand6 e Maía José Gomes, para comporem, sob a Presidência do primeiÍo, a Comissão
Permanente de Licitaçáo, tendo c demab como membros, nG termos da Lei Federal n. 8.666/93.

Art. 2' Esia Portaria enka êm vigoÍ a partiÍ da data de sua publicação, revogadas as
disposições em corirário.

Câmara Munacapal de Mamanguape em 2 de ianeiro de 2014.

Emerson Feneira Viana da Silva
Presidentê

NIES: 06 DE JANEIROANO:201.Í

ESTADO DA PARAÍBA
PREFE,TUF.A frI,UNIC,PAL DE MAMA,NGUAPE

Diário Oficial do Nlunicípio
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ESTÀDO DÀ PÀRATBÀ
cÁ]aRÀ MUNICIPÀI DE IG}aNGUÀPE

REE. : ?ROCESSO IICITATóRIO
oBJEIo: Aquisiçáo parcelada dê equipamênto de informática, condicionâdorês de ar e môveis
divêrsos7 destinados a3 atividades da Cânrara tlunicipal de Uamanguape.

DECIÀRÀçÀO

Conforme solicitado, declalamos haver
rêlêrivo à contrataÇào em telà:

disponibilidade orÇamentária para exêcuÇáo do objeto

Recursos Próprios da Câmâr:a Munlcipal de Mamanquape: 01,01 01.031,0001.1002 4490.52,00

Mamânquape - 10 de Novenbro dê 2 014.

C 10 LEITE E]LHO
Tesoureiro

CPL.
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÂltÀRA ltuNrcrpÀr DE uÀldANcuÀpE

GÀBINETE Do PREs IDBITE DA CÀMARÀ

ÀuroRrzÀÇÃo

Autorizo a Colllissão Pelnanente de Í,icitaÇáo, a rêalizar procedimento licatatório,
modalidade exigida pela legislaçâo êm vigor, destinada a:

na

AquislÇão parcelada de equipamento de inÍornát1ca, condicionadores de ar e móveis diversos,
dêstinados as atividades da Câmara l,trni-cipal dê Manãnguapê.

Conforme informaÇõês do setoi contábi1, existê disponibilidadê de dotação especifica no
orÇamento viqente para execução do objeto a se! Licitâdô-

Mamanqiuape - PB, 10 de ovellüro de 014 .

SON FERREIRÀ
Presidente da Câmara
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ESTÀDO DÀ PA8ÀIBÀ
CÀ},TAR,A UT'NICIPÀI, DE }4À}ANGUÀPE

COMI SSÀO PER}.{ANENTE DE LICITÀÇÀO

PROTOCOIO
PRocEsso LTCTTATóRro

objeto: Aquisição parcelada de equipamento de lnformática, condicionadorês de a-r e móveis
diversos, destinados as atividades da Cànara Municipal de Mamanguapê.

observâdo o disposto na legislaÇão pertinente no que concerne à nodalidade de ficataÇào
empleqada em lelaÇão ao valor previsto do certame e as características e particularidades da
despesa, ben como o que já foi realizado até a prêsentê datâ com objeto sêmêlhantê ao que será
licitado e aanda o que consta dos elementos de plarrej amento da ad&inistraçáo, em especial o
ôrÇamênto viqêntê, esta Corlissâo protocolou o procêsso êm têIa:

DrspENsÀ N" Dv00004/2014 - Lo/Lt/20L4

NIS S IÀNO DA SI
Prêsidênte dâ Comissão
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÂlaa,a MUNrcrpAr DE !.íÀMANGUA.PE

COMI SSÀO PERI''IÀNENTE DE LICITÀçÀO

TERMo DE ÀrrruÀçÀo DE pRocEsso lrcrreúnto
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N" 14111ODVO OO 04

objeto: AquisiÇão parcelada de equipamento de informática, condicionâdo!ês dê ar e móveis
diversos, dêstanados âs atividades da Câmara Municipal de Ma&anguape.

I - AECEBIUEIITO
Nêsta datà recebemos a documentâÇão inêrênte à êxêcuÇão do objeto acimà indicado, composto
pe.1os segruintes eIêmêntos: sollcitaÇão para rêa1izaÇão de p.rocesso licitatório na modalidadê
êxigida pefa legislação viqiente, com justíficativa para a necessidade da contrâtaÇão, pesquisa
de preÇos correspondente, a autorização devida e declaraçâo dê existír â .êspêctivâ
d1 sponr bi I tdêde orçamentária.

IT - PROTOCOIO
observando o disposto na legislação perti-nente no çlue coDcerne à modalidade de licitaÇão
êmprêgada êm rê1açâo ao valor previsto do cêrtamê e as caractêristicas e particulâridadês da
despesa, bêm como o que já foi r:êalizado até a presente data com objeto sêmelhante ao que será
llcrtado e alnda o que consta dos elemeDtos de planej amento da administlaÇão, em especial o
orçarnento viqente, esta Comissão protocolou o processo em tefa:
Dispêllsa no DVO0O04/2014 - L0/LL/2OL1-

IÍI - ELETEI{IOS DO PROCESSO
Àpós devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizaÇão respêctlva, a
indicaÇâo sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a dêspesa/ nos termos do Â-rt. 38 da
Lei B -666/93 e suas alterações posteriores, serão jurttados posteriormente o parecer da
Corlissão Julqadora, a dêvida Exposição dê Motivos com sêus elementos constitutivos, inclusive
a corrêspondente minuta do contrato, os quais serào submetidos à apreciação da Autoridade
superior bem como a aná1ise da Àssêssoria Jurídica.

IV - PR@EDII'EIÍTO
Remeta-se a Sec.etaria da Câmara Municipal de MaaaDguape.

EncâIllinhãmos / nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devidâ instrução,
devendo ser juntada a respêctiva ExposiÇão dê Motivos êlaborada por êsta secrêtaria da Câmara
Municipâl dê l4amanguape, a qual j-ndicará necessariarnente, dentre outras informaÇões, a razâo
da escolha do fornecêdor ou êxêcutantê e a justificativâ do pieÇo- O processo, em seguida,
dêverá sêr submetido à apreciaÇão da Autolidade Superior para ratificaçào e publicaÇão na
imprensã oficial, consoante AÍt. 26 da Lel Federal A.666/93 e suàs altêraçõês posterlores:

. Elementos do processo ora autuado.

. Parecer da Comi-ssão .Tulgadora.

Prezados S enholes,

C ONISON

PB, 10 de NoveÍibro de 2014.Mamanguape

CASS ]ÀNO DA S]LVÀ
dâ ColrLissãoPres idênte
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÁuÀaÀ }TT,NICIPÀT DE !'qIaNGUÀPE

COMTSSÀO PER},TANENTE DE LICITÀçÀO

DISPENSÀ DE LrCrTÀÇÃO No DVo0004,/2014

1.O - DO OBJETTVO
Aquisição parcelada dê êquipamento de infornática, condicionadores de ar ê móvêis diwersos,
destinados as atividades da Câmara uunicipal de Mamánquape -

3.0 _ N,ITDÀTiIENTO I,EGAI
A contrataÇão poder:á sêr acobertada por Dlspensa de ticitaÇão - dispênsa por valor
têrmos do AÍt- 24t lnciso II, da têi Federal n" A-666/93 e suas alterações poste.rto.rês:

-/ nos

"Art. 24. É dispensávef a ficitação."

tIf para outros servjÇo.s e corq)ras de \ra lor de até 70* (dez pol. cento) do -limite prevjsto na
aiinea a, do inciso ff do aÍtiqo antefior, e para alienações, nos casos pÍevistas nêsta Lêi.
desde que nâo se refirarn a paÍcê.7as de am mesmo sewiço. cotnpra otl afienaÇão de maiar vufto
que possa ,er Íealizada de uma só vez."

4.0 - rlrssRuÇÃo Do PRocEsso
Deverá ser observado o disposto nos Àrts. 26 e 61, do referido diploma lega1

É o êntendimênto dêsta Comissão, salvo melhor julzo à consideração superior.

l,Íamanguape - PB, 10 de Novernbro dê 2014.

Q\§^r.,l-^ o $-+"nnn,' \. ,§^
cr,'ÉóivrsoN CeFs ielo SÀ siFe

SEVERINÀ DE AQUINO COST P
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2.0 - ,fUSTrFrCÀTrI,A
Consldêrâdos os aspectos e a singularidade da contlatação e observadas as disposiÇôês da
legislaçào pertinêntê, êntêndê-se que é dispensáve1 a licitaÇão.

.<t/th^,''\^Í: A!- ilí)^-
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ

cÀGrÀ lruNrcrPÀr DE MAl.nNcuÀPE
SECRETÂRIÀ DÀ CÀ}'ÀBÀ }'I'NTCÍPÀI DE I{ÀT''ANGUÀPE

Er@osrçÃo DE Morrvos No »íoooo4/20L4

Novefib-ro de 20L4.LÍamanguape PB, 13 de

1-0 - DO OB{TETTVO
Tem a presente exposiÇâo dê motivos o ôbjetivo de esclarecer, em consonância com a legaslaÇào
vigênte, as razóês da sinqularidadê da seguintê despesa: ÀquisiÇão parcelada de equipâmêntô de
informáticâ. corrdicionadores dê er e móveis diversos, dêstirrados as atividadês dâ Cá]Irala
Munlcipal de Mamanguape.

2.0 - DA NECESSTDADE oa coxrnatEçÂo
A contrataÇâo do objeto acima dêscrito sêrá êfêtuada, nos termo das espêcificaÇões técnicas e
informaÇões complementares constante desta exposiÇão de motivos, quando for o câso/ motivada
pela necessldadê do desenvolvimênto dê aÇõês côntinuadas para a promôÇão de atividadês
pertinentes, visando à mâximização dos recursos em !êlaÇâo aos objetivos proqirarúticos,
consideradas as dirêtrizes e metas definidas nas fêüamentas de planejamento âpiôvadas.

3. 0 - DÀs RÀrôEs DÀ as@!EÀ Do FoRNEcmoR d, EtBcrrf,àtrffE
Em dêcorrência das caractêristicas ê particularidades do obj eto da contrataÇão em tela, a
mêsma pode.á ser efêtuada junto a: Nova Conquista Comércio dê Equipamentos l,tda Rg
7.396,00. - Entidade ou profissional rmito bem concêituado no desempenho das âtividades
inerentes ao ramo pêrtinente a sua especiafidadê, aprêsêntando ótima qualidadê e preÇos dos
sêus produtos ofertados e/ou servlços prestados, já corq>rovados ante.rio.Ifltente, justificando,
desta forma, a sua êscofha.

4.0 - DÀ JUSTIFICÀIrVÀ DO PREçO
O valor da referida contrataÇão está satisfatório ê conpativel com os prêÇos platicados no
mêrcado, conforme a coüêspondente proposta âprêsêntada e levartanênto efetuado, mêdtante
pesquisa apropnada, em anexo.

5. O - DO FI'NDÀT.IENTO I,EEAI
qntêndê se quê a regra da obrigato-riedadê da licitaÇão não é absoluta, contêmplêndo exceÇões,
que a própria legislaÇão enumêia. Portanto a contratação êm coEento poderá sêr âcobertada poi
Daspensa dê licitação - dispensa por va-lor , nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Eêdêral
n" 8.666/93 ê suas alterações posteriores:

"Art. 24. É dispensáve.1 a ficitaÇão:"

"II para oútÍos serwiços e conpÍas de vdioÍ de até 10* (dez por cento) do fimite pÍevisto na
aLinea a, do inciso ÍI do artlgo anteÍioÍ, e pata a]ienações, nos casos pÍevistos nesta Lei,
desde guê não se rêíiÍan a paÍce.7as de .m mesmo serl/iÇo, colr;pta ou alienação de maior vüfta
qüe passa ser realizada de uma só vez-"

6.0 - DÀ ccNcrusÃo
A concrêtização da referida contrataÇâo podêria ôcorre! com a aprovaÇâo de vosga Excefência do
procêsso êm apreÇo, o qual está devidamente instruido com a doci.mentação pertinêntê, inclusivê
a ninuta do respectivo contrâto.

Atenci osamente,
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9I'}IDRO DEMONSTR'àTIVO DB PREÇOS - t{APÀ DE ÀPURÀÇÀO

PàrticipâÍltês

NivÊ arrqrrisrn l:r,érri. iÊ L:Ji!ar.rLt.,: L'-1,

iiirvr irr:ti i::L; :. i:i. r. 1.: :). F.:j.r itr ãÍer't :..i ;-1,r,
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ll.!- -1.:r::-ii:t, :l:ré:ri:, iÉ t.rri!..Í.Ler,1 ::, -r'i:l

Mananguape - PB, 13 de Nove&bro de 2014

RESI'úTÀDO ET}QIJ:

- Nova Conquista Comércio de EquipâEentos Ltda.
rtem{s):!-2-3-4.
valor: RS 7.396, 00

EsrÀDo DÀ PÀxÀÍBÀ
cÁr'BRÀ r'ruNrcrpÀr DE lalrÀNcuÀpE

col,E ssÀo PERIrÀNElrrE DE LrcrTÀçÀo

EXPOSIÇÀO

Unid.

::

DE MOTTVOS N" DVOOO04/2014

Quânt vl . Unit. vl Total cIâss
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IENE NI]NES DO SÀNTOS
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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ

cÂlaRA l.{uNrcrPÀr DE }aMANGUÀPE
COMTSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

TERUo DE coNrRATo OIJE ENTRa sr CEIBBRAM A cÂ},ÍARÂ MrJNrcrpÀL DE
MÀIÃNGUAPE E .. . . .... ., PÀRA EORNECIMEIIIO E/OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORHE DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ABA]XO:

Pelo presente instrumênto pa-rticula.r de cont.rato, de um lado Câmara Mr-micipal de Mamãngiuape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - MamangBrape - PB, CNPJ ^" 72--720-256/ 0001-52, nêstê ato
represeEtada pêl-o Presidente da Câ$ara Emêrson Eêlreirâ Viana da Sílve, BrasiLêiro, Solteiro,
Professo!, residente ê do[Liciliado na Rua Marques de Hêrva1, 329 - Cêntro - Mamanguapê - pB 

I
CPE n" 039.842 -4L4-45, , Cartêirâ dê Idêntidadê n" 2.269.'722 SSp-PB , doravante simplesmente
CONTRATANTE,

nêstê ato representado por .... residêntê ê domiciliado Dâ ....,
do outro lâdo . ., ..., CNPJ no

.. ., CPE n" . . . .. ...., Carteira de Identidade no . - - -,
doravantê simplesmente CONTFÀTÀDo. dêcidiram as partes contratantes assina! o presente
contratoÍ o qual se regêrá pê]as cláusulas e condições seguintes:

cLÁüsurÀ pRrrrErRA - Dos ErrNDÀltENDos Do coúInlTo:
Este contrato decore da licitação modalidade Dispênsa n' DV00004/2014. processada nos têtmos
da l,ei Federal nõ 8.66e,/93 e sr]as alterações.

crÁusrltÀ sEGrrNDÀ - rlo o&rETo Do @tÍmÀro:
O prese'rte contrato têm por objeto: AquisiÇão parcelada de êquipamento de
condicionadores de ar ê móvei s di.versos, destinados as ati\ridades da Câmara
Mâmarrguepê -

informátlca,
Municipal de

O fornêcimento e/ou prestação dos servlços devêrão obedêcer rigorosamente às condlÇões
expressas nêstê instn-mêntô, proposta apresentada, Dispensa no DV00004/2014 e instruÇõês do
Contratantê, documentos esses que ficam fazendo partês intêqrantês do presentê contrato,
i.ndependente de transcríÇào.

CLi{USULA TERCEIN,A _ Do ITÀIoR E PREços:
O valor totaf destê contrato, a base do preÇô ploposto, é de R$

CI,ÀUAULÀ QI'ÀRTA - I)o RE,AJUSTÀ}!EN1I):
Os prêÇos contratados sâo fixos pelo periodo de urE ano, exceto para os casos p-rêvistos
65, §§ 50 e 6", da Leí A-666/93.
ocorrendo o deseguilibri-o econôrlico financêiro do contrâto, poderá ser restabelecida â
quê as partês pactuaram inicialmentê, nos têrmos do Àrt- 65, lnciso fI, Àlínea d,
8-666/93, mediante comprovaÇão docr..mental e requerimento expresso do Contratado.

no Art

rê1âÇâo
da Lei

CLÀUSUIÀ QI'T}ITÀ _ DÀ DCTIÀÇÀO:
Às dêspêsas coüêrâo por conta da sêguintê dotaÇão, constantê do orçarênto vigente:
Recursos Próprios da câmara Municipal de Ma.rnanquape: 01.01 01.031.0001.1002 4490,52.00

CLÀUSUIÀ SEXTÀ - DO PÀGIüíENTO:
o pagàmento será efêtuado na lêsourarj-a do contratarrte. mêdlante processo regufar, da seguinte
manêira: Até trinta dias após a êntrega total dos produtos solicitados-

crÁu$[À sÉrnG. - Dos PRÀz(xl:
o prazo máximo para a execuÇão do objeto ora contratado. conformê suas caractealsti cas, e guê
admitê pror.rogaÇâo nos casos plevistos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
conside.rado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Enl rega: 15 (quinze) dias
o prazo de viqência do prêsentê contrato sêrá dêtêrminado: até o final do êxêrcicio financeiro
de 2014, considerado dâ data dê sua assinaturâ-

cuíusurÀ orrÀva - DÀs oBRrcàçÕEs Do collrRÀràrEfE:
a - Efetuar o pagamento relativo âo fornêcimênto ou prestação dos sêrviÇos efetivamente
rêalizados, dê acordo com as respectiwas cláusulas do presênte conttato;
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b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários parâ o tief fo
prêstaÇào dos serviços contratados,'
c - Notificar o Contratado sobre qualquer ilrêqularidadê êncontrada quanto à
produtos ou serviÇos, exercendo a Ioais aq)fa e coÍq)leta fiscalizâÇão, o que
contratado de suas responsabilidades contratuais e 1êgais.

CLÀUSI'I,À NO}IÀ DÀ,s OBRIGÀçOES DO @NTRÀTÀDO:
Bxecutar devidamente o fornecimento ou serviÇos descritos na Cláusula corresp

ANE
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presente contrato, dentro dos melhores parâmetros dê qualidadê êstabelecídos para o ramo dê
atividade relacionada âo objêto contratual, com observância aos plazos estipulados;
b - Responsabilizâr-sê por todôs os ônus ê obriqaÇõês concernentes à legislaÇão fiscal, civi-l,
tributária ê tr:abalhista, bem como por todas as dêspêsâs ê compromissos assumidos, a qualquêr
t1tu1o, perante seus fornecedores ou terceilos en iazão da exêcução dô objêto contratado;
c - Mantêr prêposto capâcirado e idôneo, acêi-to pelo contratante, quando da êxêcução do
cont-râto/ que o represente inteqralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratantê devendo prestar os infomês ê
e s c.làrêc imêntos so]Ícitados,'
e - Será responsávef pelos dânos causados diretamente ao ContrataEte ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou rêduzindô essa
responsabi lidadê a fiscalizaÇão ou o acompanltamênto pê1o óigão interessâdô;
f Não cêdêr/ trarsfe-rlr ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrr.nnento,
sem o corúecimento e a dêvida autorizaÇão êxprêssâ do Contratante,'
g - l,lantê! / du!ânte a vlqência do contrato, êm coÍpatlbilidade com as obrigações assrurlidas/
todas as condiçôês de habilitaÇâo e quâlificâçâo êxigidas no lespectivo processo llcitatôrao,
âpresênaêndo ao Cont-ratante os docrnnentos necessáliôs, serq)re que solicitado.

cuíusurÀ oÍrrra m-ncrnl - DÃs pElGr,rDÀDEs:
A recusa injusta em dêixar de cunpri r as obriqações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
tei 8.6661931 a - advertência, b - muLta de mora de 0,59 (zêro virgula cinco pox cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na êntrêqa, no inicio ou na execuÇão do
objêto oia contratado,' c - multa de 108 (dêz por cento) sobre o valor contratado pêlâ
inêxecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação ê
impêdimênto de contratar com a AdministraÇâo, por prazo de até 02 (dois) ânos; ê - dêclaraÇão
dê inidonêidadê para licitar ou contratar com a AdninistraÇão Pú.blica ênquantô perdurarem os
motlvos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidadês cablvê1s
fundamentadas na Lei I . 666,/93.

clÁusl'lÀ DÍ:CIMÀ sEq,NDÀ - Do EoRo:
?ara dirimar as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o folo da Comarca dê
Mamanguapê, Estado da Paraiba.

E, por êstarem de plêno acordo, foi favrado o p.resente contrato em 02 (duas) vias, o qual vâi
assinâdo pê1as partês ê por duas têstemunhas.

TESTEMUN}IAS

Marang-uape - PB. .

PEI,o C OMTRÀTÀ]üIE

de

EMERSON I'ERREIRÀ VIÀNA DA SILVA
Presideltte da Câmara
039 -442 - 474- 45

PELO CONTRÀTADO

criíusur,À DÉrcnB. - DÀ À BàÇÁo E REscrsÃo Do corrrRÀTo:
Este contrato poderá sêr aLterado, unilatêralmêntê pêla Contratante ou por acordo êntrê as
partês, nos casos prêvistos no Àlrtigo 65 ê sê!á rêscindido, de pleno dirêito. cônforme o
disposto nos A.tigos 7-7, '78 e 79 da Lei 8.666/93-
O Contaatado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
suprêssóês quê sê fizêrêm nêcessárlos, até 25t (vintê ê cinco por cênto) do valor: in1clal
atualizado do contrato, e, no caso de reformâ dê êquipâmênto, até o linitê dê 50t (cinquenta
po.r cento) pa.ra seus acréscimos.
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÂlqxÃ l.{uxrcrpÃr DE l.rAltANGUÀpE

^- ^;,^ - -

Expedj-erte :

Àssunto :

Legj-sIação:

Àrtexo :

ExposrÇÃo DE Morrvos N." DVo0004/2014
SECRETÀRIÀ DA CÂIGRA }ÍUNICIPAI DE MÀMANGUÀ?E
AquisiÇão pa.rcelada de equipamento de
informática, condicionadores de ar e móveis
diversos, destinados as atívidades da Câmara
Municipal de Mamanguape.
Art. 24, inciso II, da Lei Federal n" 8.666/93 e
suas alteraçôes.
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, incluslve a rLinuta do .respectivo
contrato-

DESPÀCHO

APROVO a correspondêntê proposta nos tênnos do expediente supra mêncionado. Àco1ho a situaÇão
de Dispensa de LicitaÇão, por estax em consonância com as disposiÇôes contidas na legislaÇão
pêrtinêntê.

Rêmeta-se o processo, devidamêntê instruldo dê todos os seus êlementos constitutivos, à
apreciaÇão da Assessoria Jurídica, parâ os fins e efeitos leqais.

Mamanquape PB, .17 de Novembro dê 2014.

4.an N
EMERSON RREIRÀ VI

Presidênte da Cânara
DA
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂlnRÀ nflrNrcrPÀt DE lrAl,tÀNcuÀpE

ÀssEssoRrÀ ,runÍorce

origem:

Àssunto:

Interessados :

Ànexo :

0ttt^aur.t\L

PÀRECER

Ànalisada a matéria, nos termos da tei Eederal ^" 8.666/93 e suas alteraÇões, ê considerando o
teor dos documêntos e informaÇões aprêsêttâdos, esta Assessoria Jurídica é de parecer
fâvorávêf âô rêcclnltecimento de situâÇâo de Dispensa de liciteção, corno se contém no despacho
de acolhimento exarado pêIo Senhor Presidente da Câmara, ô qual está de acordo côm o A-rt. 24,
lnciso II, do rêfêrido diplona lêgal

Esta Assessoria Jurldica sugere a publicaÇâo dos êxtratos de ratificaÇâo, de dispênsa de
facitaÇáo e do contrato corrêsportdente na Íryrensa Oficial, para os fins previstos nos Àrts.
26 ê 61 de I-êi Eêdêrâ1 no A.666/93 ê alteraÇôes.

Mamanguape PB, 18 dê Nôvê]Iüro de 2014.

ÀI,BERDÀ}I JOR@ DÀ SII.Ii'À COTTÀ
Assessor Juridaco

OAB_PB 17 67
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ExposrÇÃo DE Morrvos N-" DV00004/2014
SECRETÀRTA DÀ CÂHARA MuNrcrpÀr DE r"0.I4ANGUAPE
AqulsiÇão parcelada de equipamenLo de
informática, condicionadores de ar e móveis
diversos, destinados as atividades da Câmara
Municipal de Mamanquape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Nova
Conquista Colrlérclo de Equipamentos Ltda.
ExposiÇão de motj"vos correspondenle e seus
elementos, inclusive a minuta do respecLivo
contrato.
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ESTÀDO DÀ PÀBÀÍBÀ
cÂlaRA uuNrcrPÀr DE ITAIIANGUÀPE

cÀBiiiETE Do pREs TDEIITE DÀ cÀI4ÀRÀ

Mamanguape - PB, 18 dê Noverüro dê 2014.
PORTÂRIÀ NÔ DII OOOO{/2014

O PRBSIDENTE DA CÂIÃRA DA CÂTG'RÀ MUNICIPÀT DE I'{AI,ÍANGUAPE, EsTÃDo DA P.AIAÍ BÀ, no uso ciê
suas atribuiÇôês lêgais,

R E S O L V E:

RÀTIFICAI a Dispensa de lj.citaçào, que objetiva: Aquisição parcelada dê equipamento de
lnformática, condicionadores dê ar e móveis diwersos, destinados âs atividades da Câmara
Munr"capal dê MaBBnguape i com base nos elementos constântês da ExposiÇão dê Motivos no
DV0AO04/201,4, a qual sugere a contrataÇão de:

- Nova Conqulsta Comércio de Equipamentos Ltda.
74 .209 - 485 /OOO1,-32
valor: R$ 7.396,00
Publ-ique-se e cumpra-sê -

EMER ON FERREIRA SI
Presidentê da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁlÍARÀ Mt NrcrpÀr DE lrÀl.IANcuÀpE

GÀITNETE Do PREsTDENTE DÀ cÁ[rARÀ

Mamanguâpê - pB, 18 de Novêrnbro de 2014.
PORTÀRrA No DV 00004,/2014-01

o PRESTDENTE DÀ cÂIfi.RA DA cÂlÁRA lluNrcrpÂr DE IG,!&NGUÀPE, EsTADo DA pArAÍBÀ, no uso dê
suas atribuições legai s,

R E S O L V E:

ADüUDICAÀ o objeto da licitação, modalidade Dispensa no DVo0004/2014: AquisiÇão
parcelada dê êquipamento dê informática, condicionadores de ar ê fióveis diversos, dêstinados
as atividades dâ Câmara l4unicj-pal dê Mamanguâpe,' com base nos elêmêntos constantes do prôcêsso
coffêspondêntê, a:

- Nova Conquista Comércio de Equlpã$entos Ltda.
1.4 .209.485 /OOO1, 32
Valor: R$ 7.396,00
Publigue-se ê cump-ra-se.

I'ERREIRA VIA],IA DA SI
Presidente da Câmarâ
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CON'TRATO No: 00006/2014-CPI

TERMO DE CONTBATO QUE ENTRE SI CELEBRÂM À CÂ}GNÀ
MA},ÍANGIIÀPE E NO\IA CONQUISTA COMÉRCIO DE EOUT PAME},II
FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÀO DE SERV.TÇOS CONFORME
NESIE INSTRUMENTO NÀ. FORI'ÍA ÀBÀIXO:

PêLo prêsente instrumento particular dê contrato, dê urn lâdo Câm-ara Mulicipal de Mêmanguapê -
Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro Mêmanguape PB, CNPJ ^" 1,2-120.256/ 0001-52, nêste êto
representada pelo Prêsidêntê da Cânara ErBerson Ferreira Viana da Si1va, Brasilêlro/ Softerro,
Professor. residente e domiciliàdo na Rua Maiquês de Herval, 329 - Centro MamaÍrguape - pB 

,
CPE nô 039-842.4L4-45, , Carteira de Identidade ^ô 2.269-'122 SSP-PB , doravantê sj-mpLesmente
CONtRATAI.mE, e do outro lado Nova Conquista Comércio de Equipamentos ttda - Rua Sínásío
Guimarâes, 521 - Torre - João Pêssoa - PB. CNPJ n" 14.209.485 / AOAI32, doravante simplêsmênte
COIÍTRATATO, decidiram as partes contratantes assinar o prêsêntê contrato, o qual sê rêqerá
pelas eláusulas e condiÇões seguintês:

CIÁÜSUIÀ PRIUEIRA - oos TuIIDTÀíEII'IoS Do c(NIIRÀfo:
Este contrato decorrê da licitaÇâo modâIldade Dispensa n" DV00004,/2014, processada nos termos
da Lei Fêdêraf no 8-666/93 e suas alteraÇões.

CIJ{USI,IÀ SECT,NDÀ - Do oBi,Em Do @}ITR,ATo:
O presente contrato têm por objetô: Agulsição parcelada de êquipamênto de informática,
condicionâdores de ar e móveis diversos, destínados as atividades da Câmara Mutricipal de
Mâmanquape .

o fornecimento e/ou prêstaÇão dos sêrviÇos deverão obedêcêr rigorosarBente às condiÇóes
exp.ressas nestê inst-nnnento, proposta aprêsêntada, Dispensa n" DV00004/2014 ê instruÇões do
Côntratante. doc\.mentos esses que ficêm fazendo partes integrantes do presente contrato,
indêpêndentê dê tiansc.rlção.

cr,ÀusulÀ TERCEInÀ - Do rrÀroR E pnEços:
O valor: total deste contrato, a base do preÇô pioposto/ é de R§ 7.396,00 (SETE MIL E TREZENIOS
E NOVENTÀ E SEIS REAIS).

cüíu$II À errÀRTÀ - Do REAJUsTÀüElrIo:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto pa-ra os câsos previstos
65, §S 5" ê 6", da Lei 8-666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômico- financeiro do contratc, poderá ser resta.beleci.de a
quê as partes pactuar.Lm inicialmênte, nos têrmos do Art- 65, Inciso II, À1ínêa d,
8.666/93, mediantê comprovaçáo docuEental e requerimento exp.rêsso do Contratado.

cÍ.iíustÍIÀ elrr]rTÀ - DÀ DoIÀÇÃo:
As despesas coEerão por conta da seg:uinte dotaÇão, constântê do orçamento vigêntê:
Recur.sos Próprios da Câmara l'Iurricipal de lllamaJrguape: 01.01 01-ô31.0001.1002 4490.52.00

no Àrt

relação
da Lêi

CüíUSÜI,À sETf,A _ Do PÀGAIdEIÍTD:
O pagàmento sêrá efêtuâdô na Tesoura.ria do Contratante, mêdiântê paocesso regular, da seguintê
maneira: Até trinta dias após a entregia total- dos produtos solicitados.

CIÀU§,IÀ SETIüÀ - DOS PR,AZOS:
o prazo máximo pa-ra a execuçào
admite prorrogação nos casos
consldêrâdo a parLir da emissào

Entregà: I5 (quinzê) dr ds
o prazo de vigência do presentê
de 201q, considêiado da data de

do objêto ora contratado, conforme suas caracteristi cas, e que
pre\ristos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
do Pedido de Corpra:

contrâto sêrá dêtênrlinado
sua assinatura.

CU(UsuIÀ oITÀvA - DAs oBRTGÀçÕBS Do CoNTRÀIàNTE:
a - Efetuar o pagamênto rêfativo aô fornêci&êntô ou prestaÇão dos sêrviÇos efêtivâmente
realizados, de acordo com as rêspectivas cláusulas do preserlte contrâto;
b - P.roporcionar ao Cont-ratado todos os mêios necêssários pa.a o fiê1 fornêcimento ou
prestaÇão dos sêrviÇos contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à quâIj,dade dos
produtos ou sêrviÇos, êxêrcendo a rais ampla e compfeta fiscalizaÇão, o que nâo êxime o
Contratado de suas rêsponsabilidadês contratuàis ê 1êgais.

CIáU$EÀ }IoI{À _ DÀs oBRÍGÀçõEs Do @NTRATÀDo:
â - Exêcutat dêvidameÊte o fornecimento ou sêrviÇos degcritos na C1áusulâ correspondêntê do
presente contrato/ dentro dos mêlhorês pàrálnêtros de gualidade êstâbêlecidos para o ramo de
atividade rêlacionada ao objeto coDtratual, com observância aôs prazos estipulàdos,
b - Responsabif izar-sê por todos os ônus e obrigaÇões concêrnentes à
tributáriâ e trabalhistâ, bêm como por todàs as despêsás e compromis
título, pêrânte sêus fornecedores ou terceiros em razâô da execuÇão d
c - Manter preposto capacitâdo e idôneo, aceito pelo Contratânte
contlato, que o nepresente lntegralmêntê êm todos os seus atos;

legislaÇão fisca , civ11,
qualquêr

até o final do exêrcicio financêiro

sos asslllllidos
o objeto c
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d - Permitir ê facilitâr: a fiscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os
êsclarecimentos soli ci Lados,.
e - Será rêsponsáwe1 pelos dânos causados diretatÍrêntê âo Contratante ou
decorrentes de sua culpa ou dolo nâ êxêcução do contrato, nào êxcluindo ou re
responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acoEtparúramênto pelo órqão interessado,.
f - Nâo ceder. transfe-rir ôu sub-contratar, no todo ou êm par:te, o objeto dêstê i
sem o corúêcimênto e a devida autôrizaÇão expressa do Contratantê,.
g - Manter, durantê a vigência do contrato, em colpatibilidade com as obrigaçôes assurÍLidas,
todas as condiÇôes de habilitaÇâo ê qual-iflcação exigidas no rêspêctivo processo licitató-rio,
aprêsentando ao Contrâtante os documentos necêssárlos, sempre que solicitado-

cu{usurÀ oÉcnm, - DA Àl.rEnÀçÃo E REscrsÃo no coN.Tn,aro:
Estê contrato poderá ser altêrado, unilateralmeDte pê1a Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos rro Àrtigo 65 e será rescindido, de pleDo direito, conÍorme o
disposto nos Artigos 'l'l , -lB e 79 da Lêi 8.666/93-
o Contratado fica obrigâdo a aceltar nas mêsmas condlÇões contratuâis, os acréscimos ou
sup.ressôês que se fizêrem nêcessários. até 259 (vintê ê cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato, e, Iro caso dê rêformâ de equipamênto, àté o limite dê 50? (cinguênta
por cenLo) pa.ra seus âcrésclmos.

cIáUsuIÀ DÉ,cD{À mnGIRÀ - DÀs PENÀtrTDÀDES:
A recusa injusta êm dêixar de cur§)rir as obrigaÇôês as sr.rnidas ê preceitos legais, sujeitará o
Contratado, gârântida a prévia dêfêsa, às sêguintes penalidadês previstas nos Àrts- 86 e 87 dâ
têi B-666/93: a - advêrtência; b - mrlta de mora de 0,5e.j (zero vírgul-a ci-nco por cento)
aplicada sobre o valox do cont.rato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na êxecuÇão do
oblêto ora contratado,' c multa de 10* (dez por cento) sobre o vâ1or contratado pefa
inexecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensão tempo.ráriâ de participar êm ficataçào ê
impêdimênto de contratar com â Adninist.raÇão, por prazo dê até 02 (dois) ânos; e - dêclâraçào
de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdÍLinistração Pública ênquanto perdurare$ os
motivos dêteminantes da puniÇão ôu até que seja promovida sua reabilitaÇão pêrante a própria
autoridadê que apficou a pênalidade; f - simultanêamêntê, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lêi. 8.666193.

clÁust,I.À DÍ:cDe, sEqnoÀ - Do troRo:
Pa.ra dirimir as quêstôês dêcorrentes deste contrato, as partes e1êgêm o Eôro da Comarcê de
Mamanguape, Estado da Paralba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presentê contrâto em 02iduas) vias,
assinado pê1as partes e por duas testêmunhàs.

qual

Mamanguâpe PB, 20 de Novetrbro de 20 4.
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EsrÀDo DÀ panaÍsÀ
cÁIfiRÀ Iít NrcrpÀt DE r'TAt ANGUÀpE

COMT SSÀO PER},INEI TE DE LICITÀçÀO

Dr SPENSÀ N. DV00004/2014

DECT,ARAÇÀo - prrBlrcAÇÃo

Decfaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e AdjudicaÇão
bem como do -respectivô extrato dê Dispensa de licitaçào referentes ao p.rocêsso acima indicado,
forâ4 devidamênte afixadas no Ouàdlo dê Dawu]gação deste órgão, nesta data, em observância as
disposiçôes da Lei Eêdêr:a1 n" 8.666/93 ê suas alteraÇôês posteriorês-

Mamanguape - PB/ 18 de Novêtubro de 2014.

NISON CASS IANO DA SILVA
Prêsidênte da Co[Lissão
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gsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÁtqxÀ MrrxrcrpÀr DE l.íAl.tANGUÀpE

colrlssÀo PERIaNE}ITE DE LrcrrÀçÀo

DrsPBrsÀ N. DV00004/2014

DECr,ÀÀÀcÃô puB],rcÀÇÃo

DECLARAÇÃO

Declaro para os dêvidos fins dê direito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e AdjudicaÇâo
bem como do respêctivo extrato de Dispensa dê ticitação leferentês ao processo acima indicado,
foram devidamente afixadas no euâdro dê fiivu.l'ge,ção deste órgão, nesta data, em obserwância as
disposiÇôes da Lêi Federal no B-666/93 e suas alteraçõês posteriorês-

Mamanguape - PB, 18 de NoveÍtbIo de 2014.
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ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RÂT|F|CAçÃO E ADJUOTCAÇÃO - DtSPENSA No DV00004/20í4
Nos termos dos elementos constante da respectiva ExposiÇão de Motivos que instrui o
processo ê ob6erÍado o paÍetret da Assêssoria Juridica, Íeferente a Djspênsa de
Licitação n" DV0O00,I/20í4, que objetiva: Aquisição parcelada de equipamento de
informática, condicionadores de ar e móveis diversos; RATIFICO o corespondente
pÍocedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Nova Conquista Comércio de Equipamentos
Ltda - R$ 7.396.00.

Mamanguape - PB, 18 de Novembro de 20'14
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Pr6idente da Câmara

PUBLICAR

I - Quadro de Divulgação do Orgão Reelizador do Certame - 18.11.14



ESTADO DA PARAiAA
CÂMÂRA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO
PROCESSO: Exposiçáo de Motivos n. DV000042O14.
OBJETO: Aguistção parcêlada de equipamento dê inÍormát,ca, condicjonadorê§ de ar e
móveis diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso ll, da Lêi Federal no 8.666/93 e suas alteracôes.
AUTORIZAÇAO: Seqetaria da CámaÍa Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Prêsidente da Câmara, em 1Ah1/2014.

PUBLICAR

-- 
- Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 18.11.14
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ESTADO OA PARAAA
CÂMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisiçâo parcelada de equipamenlo de inÍormática, condicionador6 de ar e
móveis diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitaçáo n" DV0O0O/#2014.
DOTAÇÃOj Recursos PrópÍios da Câmaía Municipal de Mamanguape: 01.01
01 .031 . mO1 . I 0O2 ,1490.52.00
UGÊNC|AI até o Íircl do exerclcio financeiío de 2014
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipalde Mamanguape e:
CT No 000OGi/2014 - 20.11.14 - Noya Conguista ComéÍcio de Equipamentos Ltda - R$
7.396.00

PUELICAR

I - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - 20.11.14
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RÂTtFtcaçÃo E aDJUDtcaçÃo - DtspENsa N" Dv00004/2014
Nos termos dos elementG conslante da respec,tiva Expcbáo de Motivos que instrui o procêsso e observado
o parêcêr da Assêssoria Juridica, referente a Dispênsa de Liciiaçâo no OV0O0O42O14, que obietiva: Aquisição
parcelada de equipamento de inÍormática, condicionador6 de ar e móveis diversosi RATIFICO o
conespondente procedimerÍo e ADJUDICO o sêu obieto a: Nova Conquista Comércio de Equipamentos Ltda -
R$ 7.396.00.

Mamanguape - PB, 18 de Novêmbro de 20í4
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - pr6idente da Câmara

ESTADo oR pnnalee
PREFETTU RA IWU N|C'PAL DE IWAMANG UAPE

Diário Oficial do Município
FIINDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JITLHO 1974

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MUNEIPAL DE MAMANGUAPE

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNEIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE DISPEI'ISA DE LICITAçÀO
PROCESSO: Exposição de Motivos nú DV0ürc420í 4. OBJETO: Aquisiçâo parcêtada de equipamento de
informática, condicionadorês dê ar e móvêis divêÍsos. FUNDAMENTo LEGAL: Art. 24, inciso ll, da Lêi Federal

{ _q._66!191 e suas alterações. AUTORTZAÇÂO: Secretaria da Câmara Municipal de túamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 18h1DO14.

I\IES: 19 DE NOVEIIIBRO-.\.NO:2014
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ESTADO DA PAF'AIBA
PREFEITUFA TIIIUNIC'PAL DÉ MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
[trND.\DO PELA LEI N" {] DE 16 de J[TLHO 197-l

ESTADO OA PARAIBA
CÂMARÁ MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

EXÍRATO DE COIITRATO
OBJETOj Aquisição paÍcelada de equipamenlo de inÍoímática, condicionador6 de ar e móveis diverso§.
FUNDAMENÍO LEGAL: Dispensa de Liraçáo n'ovmm42014 DqTAÇÁO Recurso6 Própíios da Câmara
Llunicipal de Mamanguape: 01.01 0í.03í.m01.'1002 {490 52.m. MGENCIA: até o Íinal do exercício financeiro
de 2014. PARTES CONTRATANTES: Câmara Muoiqral de iÁamaÍEuape e: CT N" 000(6/2014 - 20.1í.14 -
Nova Conquistâ Comércio de Eguipamertos Ltda - RS 7.396,00.

NlfS: NOVEI\'IBROANO: 201.t
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ÕAIXÀ ECÚNÓUIT}A FEDERÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14209485/ooo 1-32
Razão Social: t'rovA coNeursrA coM DE EeuIpAMENTos LTDA

Endereço: RUA SINESIo GUII4ARAES 521 / ToRRE / loAo PESSoA / PB /
5B 040-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Arl.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.

Validade: 03/71/2014 a 02/72/2074

Certif icação Número: 2014110312502O9973L9O7

Informação obtida em 70llll20l4, às 11:20:21.

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

hípsr/ rww.slfge.caixa.gov.br/Empresa/Crflorf/FgecFSlmprimirPapel.aspR/AR Pessoâ[,í âtriz= 1848'1506&VAR Pessoa= 18481506&VARUÊ PB&VARlns. 1tl



MINISTÉRlO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Fedêral do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATTVOS ÀS CONTR|BU|ÇÓES

PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

N" 2263020í 4-88888485
Nome: NOVA CONQUISTA -COMERCIO DE
EOUIPAI\iIENTOS LTDA - ME
CNPJ : 14.209.485/0001 -32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado quê vierem a ser
apuradas, é certificado que não constãm pendências em
seu nome relativas â contribuições administradas pela
Secretaria da Receitã Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para
todas as suas Íiliais, refere-se exclusivãmente às
contribuiÇÕes previdenciárias e às contnbuiÇôes
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados
pela RFB e as demais inscriçÕes em DAU,
administradas pela Procuradoria4eral da Fazenda
Nacional (PGFN), ôbjeto de Certidáo Conjunta
PGFN/RFB,

- averbação de obra de construÇão civil no Registro dê
lmóveis:
- redução de capital social, transferência de controle de
cotas de sociedade limitada e cisáo parcial ou
transformaÇáo de entidade ou de sociedade sociedade
empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme
definido pelo art.931 da Lei n" 10.406, de 10 de Janeiro
de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou
sociedade empresária ou simples.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à
finalidade para a qual foi emitida e à verificaçáo de sua
autenticidade na Internet, no endereÇo
<http://www. receita. fazenda. gov. br>

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n" 0í, de 20 de janeiro de 20'Í0.

Emitida em 1010912014
Válida ate 09/03/201 5.

Certidáo emitida gratuitamente.

AtenÇão:qualquer rasura ou emenda invalidará este

ÁNE ryI

. CPL o
_.,2

q
o
o
o

rtt 33 tõ

o
í"'

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no
an . 47 da Lei n' 8,212 de 24 de julho de 199'1, exceto
para:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretaria da Recêitâ Federal do Brasil

o

DEDEBrrosRELAnvogEAXrJ';l?'i?ü#+'#HiiJJXâ'",oAArvADAUNrÃo

Nome: NOVA CONQUISTA - COMERCTO DE EQU|PAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: í4.209.485/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dlvidas de responsabilidadê
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apumdas, é certificado que l.rao constam
pendências em seu nome, relãtivas a tributos administrados pela Secretaria Oa néceitJ Federal do
B_]!s] (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniáo junto à Êrocuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refers.se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no ámbito da RFB e da pGFN, não abrangendo as contribuições
prwidenciárias e as contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inécritas em Dívida Ativa
do lnstitúo Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endêrcços <http://www.receita.fazenda.gov.ba ou <http:i/www.pgfn.fazenda.gov.be.

.o

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB rP Z, de 0i/05t2007.
Emitida às 14:39:36 do dia '18l/08/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 141022015.
Codigo de controle da certidão: 5290.725A.C967.5883

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF ns 3, de 221112005, alterada pela Portaria
Conjunta PGFN/SRF ne í, de'19/05/2006.

1t1



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

CERTIDAO

CODIGO: 86C3.F202.3397.8447

Nome Empresarial:
NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço:
SINESIO GUIMARAES

Bairro: lvunicípio:
TORRE JOAO PESSOA

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:

16.187.3324 ATIVO

Emitida no dia 21110120'14 às 13:42:41

ComplementoNúmero
52'l

CEP:
58040-400

CNPJ/CPF:
í4.209.485/000í -32

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 peÍante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administÍativos e inscritos em Dívida Ativa.

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

Esta certidão é válida poÍ 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.
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Certidão dê Débito emitida via 'lnternet'
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CERTIDÂO NEGATIVA DÉBiTOS MUNIGIPAIS

o

Hoaa: 'r1:03 o

FFolhâ: 't a
Data

Í'lo de Controle da A

546 .524 .499 .364

o

NúmsÍô.dô Cenidão

2014 ,r 063809

C,N.PJ i'.P F

í 4.20§.{.§5'0001 -32

RUA §IiIESIO GUIMARAES
Cidãdo

JOAO PESSOA PB

íadas. §ca cêÍtificâdo quê,

ünicipais. irrcl!§ive âs dê

DÊNNHC'çÂO DO RÊQUERÉNTE

l\one d: cc.]l, or 1le

r NovA c,oNaur§rÀ- 9oilry9 D§ EQUTPAMENToS LrDÂ. ME.
Nú,nêr9 iAp1o,€ala glcco Ccípten.n:.
521

cÉP

rORRE 580rü{a0

.atuíeza tributária ou náo, inscritas ou náo no Rggistro da Dívida Ali\iq do Municipãl

MEnCÂr{trS r r35i5.9

ÂÍrvtDASià'§ECUN OÁRIAS

4761m . &ttéído W d6 .rtijps de pspolrÍiâ

a7a23& - i:§rr6.do |8§isb ds íldsrlsl slâtico

4744@3 - Co,nó \arüüNa dG oratorids hldÍáulÍcc

475a702 - Coíhéído ,ettía Íf. sdsG do coklloaiâ

4782201 . Comérclo !á**a do .âlsâdo§

47aSO7 . Co,nérclo varqBtâ dQ ê$rlpâmoírlos pere 6s(,ÍtôÍlo

475153ü0 - CoíúÍcio vâÍ€rirtâ erp€qâkarb <,ê rngÍumênro! mJaitg a aatííkÉ
47:3900 Com&cio vâ.BFá €áÉêcb,lzado do el€lÍodoínódje e oq.dpdn íúÉ(ra audo o vh€o

4755€03 - Comerclo va.qielâ dô âdigo§ dê csma, in6§â e bantrô

4763602 " Coméíos vsrê,iíâ dê ânigos sspoÍtiro6

Eía certidão ê valida por 60 (sessenta) dias, coflfuíme o snip 138, §1o. dâ Lsi C,omplemefitar nD 53, de 23 de dezêmbÍo dê 2008 (Cod,go

TribuúÍio Municipá).

A aceitasáo desta certidfu êstá condicionâda à inedsfêÍrcie ds eôêtldâ3 ou rã§lrÍâs; bom como à veíiísa9áo de süa autênti.idâde nâ

inteínet, no ándereçp loâop€€soâ. pb. gov.br

Certidáo emitida graauitamsnle em 03/1 0€01 4 I 1 :25:1 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
PRüCURADORIA GERAL DO MUNI§1PIO

14751201

OB§§}IVAçÔÊ§
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PODER JUDIC]ÁR]O
.IUSTIÇA DO TRABÀLI1C

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E

FILlAIS )

GNPJ: 14 .209.4e5/000L-32
Certidão n": 67 858540 / 201,4

Expedição: 10/LL/20L4, às 11:4a221
Vafidade I o8/o5/20L5 - 180 (cento e oitênta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que NovÀ coNQursrÀ - col,lERcro DE EQUrPÀMENToS LTDA - ME

(MÀTRrz E FrLrÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 14 .209.485/000L-32,
NÂo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhístas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoIuÇão Administrativa n" L470/2077 do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais dô Trabalho e estão atualizados até 2 (doís) dias
anteriores à data da sua expedição.
Nô caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e stabe lec imentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticídade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internêt (http: / /www - tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO ÍMPORTÀrflrE
Do Banco Nacional dê Devedores Trabafhistas cônstam os dãdos
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .IustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em }ei; ou decorrentes
de execução de acordos fírmados perante o Ministério Púbfico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dí\,':das e s.çie:ta!s : crtdt@t st . t .is. irr

Y
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Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Nüi,4ERo DE tNSCRtÇÀo

14.209.485/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE
SlTUAçÃO CADASTRAL

CO[4PLEMENTO

DATADEAEERTURA

24l08l20',t',l

oATA DA struAÇÀo ESPECt!.1

NOl.r!E EMPRESARIAL

NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ÍITL]I-O DO ESTABELECIMENTC (NOME OE FANTASIA)

CONOUISTA

cóDrGo E DESCRTÇÀo DA AÍr\,1oAD E EcoNôÍ\,ltcA PRtNctPAL

47.51-2-01 - Comércio vârejista êspecializado dê êquipamentos e suprimentos de informática

.uD,o I DLsLRTÇao DÁs ÂTtvoADt r t coNóMrLas sEC-r,tDÀFtAs

47.61-0-03 - Comércio vãrejista de artigos de papelaria
47.42-3-00 - comércio varejista de matêrial elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.54-7-02 - CoÍtétcio varejista de aÍtigos de colchoaria
47.a2-2-01 - Comércio varêiista dê calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.53-9"00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamêntos dê áudio e vídeo
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.53-6-02 - Comércio vareiista de artigos êsportivos
47.63-6-01 - Comércio vareiista de brinquedos e artigos recreativos

cóDtco E DEscRtÇÁo oa NATUREzAJURiDtcA

206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NUÀ/ ERO

521
LOGRADOURO

R SINESIO GUIMARAES

CEP

58.040-400
BAIRRODISÍRITO

TORRE

struAÇÁo cAoASTRAL

MôÍrvo DE struAÇÁo caDpsrRAL

SITUAÇÂo ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n"'1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 2811012014 às 16:13:24 (data e hora de Brasília).

FdrAl

DAÍa DA struaÇÃo caoasTRAt
24t08t2011

PB

http:/ ,"$1/.receitâ.fazerda.gov-bíprepararlmpressao/lmprimePagina.asp

Página: 1/1

1t2

?-

I

ÀruNtcÍPto

JOAO PESSOA



COFITRÀTODf,COôI§TÍTUTCÃO §§ §OCIrI}ÂIIE LIMI?Á^I}À Df,NOMI§ÁDÂ:

§RÁNCI§CÁ CL§CIA VIÁNÀ LüCÂ§, brasileira solêirâ" empresària, nxcida em
l1/1i11981, na cidade IguXú - CE portadoÍâ da Cedula de Iidentidade n. 9§0?9282138,
expedida pela §§P-CE e CPF n. 901.346,993{0 rôsidsn& e domiçiliado a Rua Preside.nte
Arthur Bemârdes,717 CA 101 - Bessa - João Pessoa -Pb CEP - n. 58035-300.

Ahll0ll IIE LIIÍA MÂXQU§ü brxilçlo, solteim, enryresilrio, nasçido çm 2ó107/1990,
na çidade de João Pessoa -:Pb, prtadof da céduie dç identidsde n. 32?9?62, expedida pela
S§P-PB e CPF sob. N. 093.090.284-08, residene e domiciliado na Rua §kásio Guimarâes,
465 * Tone -João Pessoa - PB e CEP n. 580tt0-400, constituêrn uma sociedade limitada
medi.ante as seguintes cláusulas:

Ctriusula Priqcirz - A sociedade girará sob ô sôír6 empresaria.l de N§VÂ -
CONQUI§TÂ COMERCIO D§ §QUIPAMENTO§ tTDÂ e, terá sua sede a Rua
Sinesio Guimarâes, 521 Tore CEP * 58040',100 ra çidade de João Pessoa- PB.

Cliglula §asunda - ô cryital soeiâl será de R:§ 30,000,00 (tri{ta mil reeis) divididos em
30.000 (trinta mil)quolas de valor nominal de R§ 1,00 (um reatlcadÂ integra.liz-adas neste

ato, em moeda conente do pais pelos socios:

15.000 quotas
15.000 qrrotas

15,000,ü0
15.000,00

R$
R§

TOTÂL 30.0ü0 10.0ô0,00

üáusula T€!:ceirq - O objeto social ssá o eomórcio varcjista de EquipâmeÍrúos ô
Suprirnentos de Informáúc4 Artigos Pçelaria" Mareriais espcnivos, Brinquedos e "&rtigos
Recreaiivos, Aíigos de Papelaria, Maténas Eletncos, tlrdráulicos, Colchoaria e Tecidos,
Celçados, Môveis e Equipamenlos pâre §scnhno, Materiâl de Lmpêzs, Ins§um€rrto§
Vusicais, EletÍo Domestrcos, Eqúpamento de Som, lnagem e Video, Cama" Mesa e

Banho, M*erial de Expedi*nta" Equipaaentos e ütmsllios para Bares, Hotelarias,
Cozinhas Industriais e Reslaumnle, Utilidades Dornesticas de louças- vidros Cristais,
Panelas, Taltreres, Aíigos pâra Prcssntês e Decor.ações, Àr condicionado, Ventiladores,
Aparethi:rs Tele§ônicos e Fac-§imiles, Íenagens e Equipamento de Re&igoração.

Ch{usuk Ouarta - À sociedâde ínieianí suas *ividades após regisao na JUCBP e seu
prazr de duraçãc é ind*erminado" (ar.997, & Cei20ü2).

{láusslâ O{fulâ - Âs qüotas sâo indivisíveis e n§s pode6o ssr cedialas ou trsrsfeôtbs.a
tereeiros sem s mnsen§mênb do outrô socio, a quem foa assegurado, em iglraldQ§g
condições e preço direito de prefeiência pôra a sua aquisição se postas â yçlrda,

fnrmalieantlo,se realizada â csssão delâs, a âlteÍaçãs csstÍâtuâl pe*inente, (a*.1.ü56, &rt.

1057, CCl2üo?). ,:,

&

oESOE 1888CÂRT BASTO§

Cad 1 8981 7 1 2121 621 1 30ABA 1

1712-2A121521:09

,:IUTENTIEFIÇÊO E}IGITâL
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\
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Francisca Clesia Viana Lucas
Ramon de Lima Marques
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clá Serta - À responsúilidade de cada socio é restrita ao valor doe suâ§ quotas, mâs

solidariamente pela integralização do cryial sociâl.(aí. 1.052'odos reryondente
ccDoaz).

Cláusu Sétima - A sociedade seni administrada pelos ócios: FRÂNCISCA CLECIA

VIANA LUCAS e, RAMON DE LIMÁ MÁRQLJES, que assinarão em conjrmto ou

Cláusu Décima - A sociedade poderá a quelqüer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

crá Décima Faleendo ou interdiâdo qualquer sócio, a sociedade

continuará suas aiüdades com os herdeims, sucsssores e o incapaz Não sendo possível ou

f,

§êparâdamenre, corn poderes e atribúções de administradores, coÍr r@re§§nlação ativa ê

passiva da sociedade, judicial e o,«rqiudicial, aubrizado o uso do nome empresarial,

,"d"do ,ro entaÍrlo, irs atividade estraúas ao interesse social ou assumir obrigações seja em

àvor de qualquer dos quOtistaS ou de brceims, bem mmo onerâr ou alienar bens imóveis

da sociedade, sem auonzação do outro socio.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 3l de dezembro, os

"drnini.t*dorês 
prestarão contas justificad§ de sua administração, procedendo a

elaboraçâo do inventário, balarço pafrimonial e do balanço de resultado econômico.

cabendo aos socios, na proporção de suâs quotâs, os lucms ou perdas apuradas'

Cláusulâ Nona - Nos qualro meses sêguintes ao érmino do aercicio social, os sócios

a"f Uããao sobre as contas e designarão administrado(es) quardo frr o caso.

depend€ncia, mediútte alteração contratual 65fuade por iodos os sócios'

Cláusula lÍecima Primeira - Os socios poderâo em comum acoldo fixar uma retirada

rn*sa, 
" 
tit to ae pro labore, observadas as disposi@B regulamentaÍes pertinentes

inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remaÍlescen&(sl o valor de seus haveres seú

apurado e liquidado com b§ê na sil§ãção patrimonial da sociêdâde, à da*a da resolução,

verificada em balanço especialmente levmtado.

Parágrafo único - o mesmo procedirnento será adotado em outros §atso§ em que a

socieãade se resolva em relação a seu socio (art 1.028 e aú 1.031. CCl2002)'

Cuiugula Décior Tcrccira - os adrninistradores dectagT, sob as penas da lei, de que não

*tã" tr,rpedtdor d" er,ercer"- a adEini§t 8ção da sociedsde, por lei especial, ou em virtude

de mndenação criminal, ou poÍ se encontÍatem sob os efritos dels' a peúa que vedei' Í$a
que tempoÍariâmente, o ac§§so a câÍgos público§; ou por crime filimentar, de prevaúqfio,
peita ou subomo, concussâo, peculato, ou oonlr& a ocÔnomia popular' contra o qi§&ma

hnanceio nacional, contrâ nonnas de delesa da concorrência, contra :§ relaÉes de

consumo, fé publica, ou a propriedade. (aÍt. l.0l t, & 1". CC?OA}- . 
: .

w

BA§TO§ 1888

FUTENÍICAção oIGITRLI

Cod

\
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Cliusula !éeima Ouarta - §iea sleito o Sm da eidade de Joâo ?essoa para o exêrclcro e

o cumprirnento dos direios e obrigaçõ§s rtsultmtes dôste contraÍô-

E, por êstarem justos e contratadoq arsiasm o pÉsÉnlê instnsrcnto em 03 §ês)vias de

igual teor e forma para um só eíeiro.

Ioi!: Pesroâ, 0i de Fevereim de 20i I

Francisca Clécia Viana Luca

Ramon Li Marques

";,t §r*,
JiTL JIJ}ITÀ COMERCIAL DO ESTAOO DA PARAEA.. . ,.ffi ãnrÃ;àô;;ã'sl RÕ ;; 24rú8,201 1 soo N' riÍwl:o'z r s ... ..
ffi e.uocoro: 11/03?535-4 OE 18.108/2oJ.r '. ' :

| ' 
t.

ücva ccúrlt'r§tÀ côltRcro Dg { !Ú''1^{\'itt" t..;
ilelrr§Ârd§a§§ LÍrÀ ,'pnt^ Oe lnry&lrV Vô§etO

sãcriârÁR*.1â§ô?

BA§TOS 1r88

2 2
22 2

30880-3

FUTENTIERG-ào oI(]ITÊ1

\r,u*rrz-AaulrawJwç--

Cod



NA

(
ô

ary

2

E

4FL:o
o

F\

oPcc
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
cARTóRto AzEvÊoo eastos

FUNDAOO EM ,I888

pRtMErRo REGtsrRo crvrL DE NASctMENTo E óBlros E PRlvATlvo DE cAsAMENTos,
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 lFax: (83) 3244-5484

hüp://www.azevedobastos. not. bÍ
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DTGITAL

o Bel. válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oÍlcial do Primeiío Registro civil de Nascimentos e

Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÓes ê Tutelas com atribuição de autenticar e

reconhecer firmas da comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc...

certiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, quê o(s) documento(s) em anexo é reprodução

Íiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do cÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdadê, dou fé.

A chave digital acima, garantê que este documento foi gerado para NOVA CONOUISTA
COMERCIô DE EeUTPAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos,

de acordo com a LegislaÉo Federal em vigor Art 1o. e 10". § '1". da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade alé: 2410712015 às 15:45:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 123074

Código de Controle da Autênticação:

'189817121216211308801 a 1898171212162'1130880-3

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: httpJ/www azevedobastos.not.br

0oo05b 1d734fd94fo57f2d69fe6bc05b 1Íobb704Í14d295b409e6dd6b0691a6c2414c8f84185f2',lece33584fea6
6dOff'l 1í524c3Íbfeeca4aa916edcb6b6392e895bd7b9374baaf450766e07a52faB'l f

Hffi*

Este documento foi emitido em 24107/2014 às l6:í8:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL
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§ovÀc0l{ou[sTn- Dtr EOI]IPâ-Ifi§I§ÍO§ LTDA. M§.

F§,ANCISCÁ CT ECIÀ YIANA LUCA& bnsilein, solteia, empreeiiria, nassida em

l1i1ll1981, na cidade lguatu - CE porradora da C§ula da Idmtidade r. 9802§282i88,
axpedida pela §SP-CE e CPF n. 901.346.993{0 residena e domiciliado a Rua Presidente

Arthur §emardes ,117 CA 1ô'l - Bessâ -loão Psi*§â -Fb C§p - n. 58035-300.

§.ÀMSN D§ LIMA MÁRQU§§, brasileim, solteiro, empr-esário, nascido e§ 26107/1990,

na cidade de João Pessoa {b, porador da cédula de ider*idade n. 3?79?62, expedida pela

S§P-PB e CPF sob. N- 093.090.284-08, residente e. donriciliads na Rua §iaesio Cuimasàes,
465 * Tone -Joâo Pe3soa - PB e CEP n. 58040-400, sócios corsponenles da §ociedade
LrmiLacla denominada: NOVA CONQUISTA COMERC'IO DE EQUIPAIvIINTOS
LT.DA - M§, corn sede a rua §inegio Ouimarães, 5?1 no bairro da Torre, Joâo Pessoa - PB,
CEP 5S040.400, com Contrato Sociat arquivado na iunta Comercial do E§tado da Paraíba

sôb. NIR-E. 2520055821 9, an 241§&12011 e, irncrito nq CNPJ n- 14.209.4851000i-32,

resolvem aherar o seu Contrao Sosi&i, mediente âs seguifltes cláusulas:

Cláusula Primeira * Fica adrnitids da so.ciedadet MÀ§IÀ D§ tr'ÂTíMÀ LÊÁNI}R0
MÀRQUü§. brasileira, solteira, empresariâ, naseidâ em 15/0511957, na eidade de João

Pessoa Pb, pÕÍtâdora da cédula de idmtidade.a. 134.5?0 expodida pela SSP - PB. e CPF N.

219.595.604-68, residente e domiciliada na rua Sinósio Cuirnar§s,465 no bairro da Tore
ne Cidade de.loâo Pessôa -Pb, CEP n 58040-400.

Cláusul* §asund* - Retira-se da sociedade, I'RÀNCI§CÀ CLECIÂ !'L{NÀ LUCA§,
livre e desimpedida de quaÍquer carpromisso, a qua.l transíere suâs quotâs para os s<ircios.

&{MON D§ LII&A, MÂRQü§§ nô vrlot dê R§ 13.5«},00 (treze mil e quinhentrx reais)

e para a sócia IVIARIA DE FATUVI A LEANDRO MARQUES no valor de R$ 1.500.00

(lrn mil e quinhenros r6âis) e, tleclara que mc.ebeu todôs os hâvetes a qus tinha direito.

Ctáu$Ik terceir:a - O capital social permaÍece inalteíâdo no valor de RS 30 000,00 (rinta
mii reais) diviriidos em 30-000 (trinta rnillquotas de valor ao:ninal de RS 1,0Õ (um
Ícal,cBda. rotÀlmente integralzado q assim distnbuído:

Rarnon de Lima Marques 2S.500 quo&s R$ 28.500,00
Maria de Fátima Leandm Marques 1.500 quotrs R§ l.§00,00 ,.,
TOTÂL 3o.0ooquotas 30.00Ô,00 ":",;

Qáps*la Oparra - A sociedade _será administrada pelos sôcios: RiLMON §f ftMA
niaaàurs e, MÁRrA §s rÁTrMA LrANrlRo MARquEs, que assinarâô " em

conjnnto úu sêpâradâmêa&, com podere* e aribuiç§es de administradoÍê§t iôp
representação ativa € passi$. da sociedade, judiaial e extrajudicâl, autorizado o ú*o'do
noms empÍesâriàI, vedado no entanto, as atividadê esúanhas ao iirúer'gsse social ou *§susrir
obrigaçôes se.ia em àvor de çalquer dos quotislas ou de terceíos, benr oomo Õl{dâ?'du
aiienar bens imóveis da meiedade, sem autorização do outtô sócio : , - . .
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Cláusut Ouinta - Os socios administradores, declaram sôb âs peltâs dâ lei. quc nãc e*âo
impedidos por lei especial, de exerser a adminisrra§o da sociedade e nem condenados ou
sob o e&ita de condenaso, a pana que vede, ainda que êmp§rariâmen&i o ace§§o â §argô§
públicos; ou por crime falimentar- peita oa subgmo, concussâo, peculao ou conua a
ecc«lmia popular, contra o sistema §ranceiro naeional, côntrÂ normas de defesa da
conaorrência, eontra as relaçôes de consuÍo, a fé pública ou a prcpricdade.

Cláusuh §ssta - As cláusulas do Côn§áto de Conxituição aqui nâs alteradas,
perÍxmecern em pleno vigor.

Joâo Pessoa, 20 de Sêtembto de 201 1

Ramon Marques

/1
ú

ría de Fárima Marques

Fralcisca Cleeia Viana Lucar
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igual teor e fonna" para um sô efeito.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍlcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certiflca com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento Íoi emitido em 2410712014 às 16:18:43 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d6gfe6bco5b 1f0bb704f'14d295b409e6dd6b0691a6ce2bdbbÍ62'10Í469de50ee344b0
c35'1 96'1 1 f524c3ÍbÍeeca4aa9 1 6edcb6b6392ea l aat22c7 c,1Íb8b'bbb9c04438022c0e6

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para NOVA CONQUISTA
COtuIERClO DE EQUIPAI,'IENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com a Legislaçáo Federal em vigor Art 1o. e 10". § 1". da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua vâlidade atéi 2410712015 às '15:45:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 123068

Código de Controle da Autenticação:

1A98'17'1212162031 0660-1 a'1898'17 12121620310660-2

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmâda por qualquer pessoa e a qualquer momento
alravés do site: hftp://www.azevedobastos.not.br
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMTÍA - Sistema de Tramitaçáo de Pmcessos e Documentoa

REctBo DE ALTERAçÃo oe DocumENTos/rNFoRuaçoes

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíbê certiÍica que em 0911212014 às 12:26:50 Emerson Ferreira Viana da
Silva alterou os seguintes documentosi/informaçôês deste documento sob o No 64604/14.

JuÍisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitaçao: 0000412014
Órgão de PublicaÉo: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologaçáo: 'l'811112014

Responsável pêla HomologaÉo: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Dispensa
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 7.396,00
Valor: R$ 7.396,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).

Objeto: AquisiÉo parcelada de equipamento de informática, condicionadores de ar e moveis diversos
Píoposte I - Valor da Proposta: R$ 7.396,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Juridica (Nome): NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 14.209.48510001-32
Proposta 1 - SituaÉo: Vencedora

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prâzo: Não

mento lnÍoÍmado? llutenticacao

IPDFI Termo de Ratificação Sim
le1 

í 2ía1a9a9í edS2cad 51aee53612447

João Pessoa, 09 de Dezembro de 2014

Assinado Eletronicamente
Õnlom LC 13/93. ãlteÉdâ pêla LC 91/2009 ê

pelo Rêgimênlo lnle6o a lerâdÔ pêla
RÀ TC 13/2009

Sistêma de Procesao EletrÔnico do TGE-PB

CeÍtidão de Atte.ação Documentos/informaçóes. Doc. &604/14. lnserido por Tramita (gêrado automaticamente) em 0911212014 12:26.
lmpresso por Emerson F. V da Silva em 09/1212014 1226- Aúlenlicaç5o: 9e59698d4552565'17c6bd0d465d47db4.



Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de TmmitaÉo de Processos e Docurnentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contâs do Estado da ParaÍba cedmca gue em 09/í22014 às 12:34:37 foi protocolizado o documento
sob o No 64613/14 da subcãtegoria Contratos 2014, rêferente e(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento de informaçõeíarquivos eletrônicos encâminhados por Emerson FerreiÍa Viana da Silva.

Número do Contrato: 000062014
Data da Assinatura: 201 I 1 1201 4
Data Final do Contrato: 0411212014
Valor Contratado: R$ 7.396,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de equipamento de informática, condicionadores de ar e moveis diversos
Contratado (Nome): NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Conkatado (CNPJ): 1 4.209.48510001 -32

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documêntô lrrro,-.aoz laú""ü-rã"
IPDF] Conaato lsi. lzzousu, 

O""aOro"otzbac6tE6b7d9í3

João Possoa, 09 dê Dezêmbro de 2014

Assinado Eletronicamente
@dmê LC l&93, ahêÉdâ p.la LC sl/2009 ê

pelo Regimslo lnlêm âllêrãdô pâla
RÁ ÍC 182009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doc 64613/14. lnserido por Tramila (geíado automaticamente) em 09/12l2o14 12:34
lmpresso por Emerson F. V. da Silva em 09/'122014 12:34. AutenticaÉo: e8560f0b340â48377cef6c'1047gfl/104.
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