
ESTÀDO DÀ PÀBÀÍBÀ
CÂMARÀ MTJNIcIPÀ1 DE MAMAI;GUA9E

cor,IssÂo PERTTANENTE DE LrcrTÀÇÀo

PROCESSO LICITÀTORIO DTSPENSÀ

DTSPENSÀ No DV00004/201?
PROCESSO ADM]NISTRÀTIVO N' 1712O6DVOOOO4

óRGÃo REÀLrzÀDoR Do CERTAME:
Câmara Municipal de Mamanguape
Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê - pB

CEPr 58280-000 - Tel: (083) 3292-2786.

OBJETO:
ContrataÇão de enpresa especiafizada em construção civil paxa execução dos
recuperaÇão da fachada e da calÇada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape

EIIEMENEOS BÁSICOS DO PROCESSO:
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVÀ DA CONTRÀTAÇÃO
ATO DE DESÍGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA
DECLAXÀÇÀO DE DISPONIBILIDÀDE ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E ÃUTUAÇÃO DO PROCESSO
CONSIDERAÇÔES DA COMÍSSÃO .]ULGÀDORA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
ÀPROVAÇÃO DA AUTORIDADB SUPERTOR
PÀRECER JURÍDICO
ATOS DE RÀTIFICAÇÃO E ADJÚDICAÇÃO
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES
DOCUMENTÀçÃO DO CONTRATÀDO
ANEXOS
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Mamanguapê

IA ,] ANY DE

Chêfê de Gabrnete

PB, 05 de DezeÍüro de 2017.

Da-
ZA PAIVA

Senhor Presidentê da Câmara,

Solicitanos que seja autorizado à Comissâo Permanênte de Licitação deste ôrgáo, realizar
procedimento de Dispensa de Licitaçáo, nos termos do Ãrt. 24, inciso r, da Lei Fêderal no
8,666/93 e suas alteraÇôes posteriores, destinado a:

contrataÇão de emprêsa especializada en construÇâo civll paxa execuÇão dos serviÇos dê
rêcuperaÇão da fachada e da calÇada da sêde da Câmara Municipaf de Mananguape.

Justificativa para a necessidade da solicitaçãol

A contrataÇâo acina descrita está sendo solicitada, nos têrmos das especificaÇões técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motj-vada: pela necêssidade da
devida efetivâÇão de obrâ para suprir demanda específica - ExecuÇão dos serviÇos dê
recuperaÇão da fachada e da calçada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape -, considerada
oportuna e imprescindivel, bem como rêlevante medida de intêresse púb]ico; e ainda, pefa
necessidadê de desenvolvimento de aÇõês continuadas para a promoÇão de atividadês pertioêntes,
visando à maximizaÇáo dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as
dirêtrizês e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

rnforÍnamos quê existe disponibilidade de dotaÇáo apropriada no orÇamênto vigênte para a
êxecução do refêrido objeto, consoante consulta êfetuada ao sêtor contábi1. Certos dê
contarmos con imediata aprovaÇão desta solicitaÇáo, indispensáve1 à continuidade dos trabalhos
desênvofvidos, ficamos a inteira disposiÇâo para malores esclarecimentos que forêm julqados
necêssário§.

Atenciosamente,

t\(!

ESTÀDO DA PÀRÀÍBÀ
CÂ}.{ARÀ M'NÍCIPÀÍ. DE !íÀUÀIIGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÂMARÀ MT'NICIPÀ! DE }'ÀIIBNGUÀPE
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ESTÀDO DÀ PÀAÀÍBÀ
CÂI'íÀnÀ MUNÍCIPÀT DE }íÀ}íÀNGUÀPE

PRoJEBo sÁsrco ESPECTFTCÀÇOES

OBJEIO i ContrataÇáo dê empresa especializada em construÇão civil para êxecuÇão dos serviÇos de
rêcuperaçáo da fachada e da ca1Çada da sedê da Câmar.â Municipaf de Mamanguape.

1.0 - DÀ ,rusrrErcÀErva
1.1- - Estê Projeto Básico têm por objetivo êspecificar êm linhas gêrais a correspondente obra,
permitindo intensificar procedimentos adêquados voltados à reafização, acompanhamênto ê

controle da dêspêsa, ê é motivador Pela nêcêssidade da devida efetivaÇâo dê obra para suprir
dêmanda êspecífica - Execuçâo dos serviÇos de recupêraçâo da fachada e da ca1Çada da sede da
Câmara Municipal de Mamanguapê -, considêlada oportuna ê imprescindível, bêm como rêIêvaôtê
mêdida de i-nteresse público; e ainda, pela necessidadê dê dêsênvolvimento dê ações continuadas
para a pronoÇão de atividades pertinêntês, visando à mêximização dos recursos êm relaÇâo aos
objetivos proqramados, observadâs as diretrizes e metas definidas nas fêrramêntas de
plane jamênto âprovadas.

DÀ OBA,A

Às caracterj-sticas ê especificaÇões do objeto da leferida contrataÇão sào:

TJNIDÀDE QUÀIÍITDÀDEDr scRnÍrNÀÇÂo
ExecuÇão dos serviÇos de aecJperaÇão da :achada e da ca.IÇada da sede dê

r:egu 1a r

:Câmara Mutricipal de Mamanguâpe

3.0 - DOS CI,SIOS
3.1 - Com base nos custos para execuÇâo do objeto da contrataÇáo êm tel-a, obtidos mediântê
pêsquisa de mercado devldômentê rêalizada nos termos da legisLação. regulamêntôs e normas
vigentes, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.
3.2 - Mês que serviu dê basê para elaboraÇâo da rêfêrida pesquisa: Sêtênlcro de 2017 - SINÀPI.
3.3 - Salienta-sê quê êxiste previsão dê dotaÇão apropriada no orÇamênto vigente para a

execuÇáo do objeto relativo a êste projeto, consoante consulta efêtuada ao setor contábil.
3.4 - o valor total é êquivalente a R$ 14.073.45.

{.0 - DO REÀ.I'STÀI,ENTO
4.1.Os preÇos contratados são fixos peto pêríodo dê um ano, êxceto para os câsos prêvistos no
Art. 65, §§ 5" e 6". da Lei 8.666193.
4-2.Ocorrendo o desequilibrio êconômi co- f inancê i ro do contrato, poderá ser restabêlecida a

rê1açáo que as partês pactuaram inicialmente, nos temos do Àrt. 65, Inciso II, Alinea d, da
Lei 8.666/93, mediantê comprovaÇão documentaf e lequerimênto expresso do Contratado.

s.o - DÀs coroÍçõEs DÀ coNERÀrÀÇÃo
5.1.O prazo máximo para a execuÇâo do objêto desta
casos previstos na IêgisfaÇão vigentê, está abaixo
assinatura do Contrato:

Início: 1 (um) dia
Conclusão: 15 (quinze) dias

5.2.O pagamênto sêrá realizêdo mêdiantê processo
procedimentos adotados, da seguinte Baneila: Pala ocollêr no
pêriodo de adimplemênto.

côntrataÇão e que admite prorlogaÇão nos
indicado e sêrá considerâdo a partir da

e em observância às norlnas ê
prazo dê trinta dias, contados do

Em anexo, eIêmentos que instruêm o presêntê Projêtô Básico.

Mamanguapê - PB, DezeÍúcro de 20L1 .

«
IA JAIANY DE SOUZÀ PAIVÀ

Chefe de Gabinete ^b-
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ESTADO DA PARAIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNIOPAL DE MAMANGUAPE

[OCÁL: CENIRO - CIDADE:MAMAÍ{GUAPVPB

E de Lima

PI.ANITHA DE QUANTÍTATIVOS E PREçOS DATA BASE: te{17
BDI 25%

PREçOS EM RS
ITEM DrscRrMrÍ{AçÃo Dos sERvtços UNID qUANT COD SINAPI

uNrÍ SUB TOTAT TOTAT

1,0 ATVENARIAS 374,86

7.7

ALVENARTA oE vEDAÇÃo DE BLocos
ctúurcos runaoos NA HoRTzoNTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

coM ÁREA LÍeuroA MENoR m2 5,32 87.511 7O,46 374,86

2.0 REVESTIMENTO 611,88

2.7

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E

VIGAS DE CONCREIO COMO EM ALVENARIAS

DE PAREDES INTERNAS, COM CO!HER DE

PEDRÊlRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONETRA AOOL. AF_06/2014
m 10,64 41479 2,84 30,19

2.2

MAssA úNtcA, PARA RÊcEBtMENTo DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAçO 1:2:8,

PREPARo MEcÀNIco coM BEToNEIRA 4ooL,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM

ÁREA ENTRE sM2 E 10M2, ÊspEssuRA oE 20

MM, coM ExEcuçÃo DE TALlscAs.

AF _06/2014
Ír12 10,64 87529 25,r3 267,34

m2 5,32 87274 59,08 374,3L

REVEsIMENÍo cERÂvrco plRl plnrors
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMATTAOA

ExrRA DE DtMENSÕEs 33x45 cM ApLtcADAs

EM AMBIENTES DE ÁREA MENoR qUE 5M, A
MEIA ALTURA DAS PARÉDES. AF_06/2014

11.651,373.0

m2 127,24 65,61 8.348,223.1

EXECU O DE PASSEIO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGUTAR

COR NATURAL DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6

cM. AF 1212015

3.303,15m 127 ,24 87620 25,963.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAçO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

coM BEToNE|RA 4oo L, ApLtcADo EM ÁREAS

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM. At 0612074
1,435,344.0 DTVERSOS

Mercado
47,50 339,154.1

Película insulfilm espelhado prata p vidro
temperado m2

't,t4

4t,27 1.096,19m2 26,60 837314.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3

CM
t4.o7345Total Geral RS

Eng'Civil
CREAN' 160328071'5

92396
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CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAT DE MAMANGUAPE

TOCAL: CENTRO - CIDADE:MAMANGUAPE/PB

MEMÓRIA DE CÁLCUIO

aLvrruanrns r pÁrrue ts

Alvenaria de 1/2 vez

Alvenaria da Marquise 13,30

PAVIMENTAÇÃO(calçada)
Regularização de base para revestimento de
piso no traço 'l:3

calçada da Lateral Esquerda

Calçada da Fachada Frente

total

5,32 m'

2,00 í0,6,í m,

í0, m'

98,38 r#
28,86 rÍÉ

127,24 m2

98,38 rn':

28,86 nt'
127 ,24 Ín2

3,57

13,30

2,OO

0,40

X

x

REVESTIMENTO

Chapisco de aderencia em parede argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Chapisco nas paredes 5,32 x

Emboço no traço 1:2:9

Cerâmica 13,30 x 0,40 5,32 
^"

lajota de concreto

39,35 X

13,30 X
2,50

2,17

2,50

2,',t7

CalÇada da Latêíal Esquerda

Calçada da Fachada Frente

total

39,35 X

13,30 X',

IMPERMEABILIZAçÃO

Película

í3,30 X 2,00 26,60 rÍt'

1,70 x 2,10 nÉ

rn'3,57 x 2,00 7 ,14

39,35 x í 3,30

Eben Lima
Engo Civil

523,36 nfLimpeza da Obra

CREANo 160328071 -q
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DÀ ÀPROVAÇÀO
Eica o Projêto Básico êm tela

Projeto Báaico aprovadô

ÊsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂun* uur:crpel DE líÀÀrAllcuÀpE

GÀBTNETE Do PRESTDENTE DÀ cÂ!íÀRÀ

aprovado

§ 2", Í,

nos teranos como se apIêsenta.

da Lêi n" 8.666/93:

PROJETO BASTCO APROVAÇÃO

oBJETo: contrataÇão dê êmprêsa êspêcializada êm cônstruÇão civil para execuÇâo dos serviços de
recuperaÇão da fachada ê da ca1Çada da sede da Câmara Municipal dê Mamanguape.

1.0 - Do pno.lero si(srco
1.1 - o refêrido Pr.ojêto Básico têm por objetivo êspêcificar em finhas qerais a correspondente
obra, pêrmitindo intensificar procedimentos adequados voltados à rêafizaÇão. acompânhamento e
controle da despesa, e é motivado: PêIa necessidadê da devida efetivaÇão dê ôbra para suprir
demandê êspecífica - ExecuÇão dos serviços de recuperaÇão da fachada e da calÇada da sêde da
Câmara Municipal de Mamanguape _, considerada opôrtuna e impresclndível, bem como rêIêvante
medida de intêresse público; ê ainda, pela necessidade de dêsênvolvimênto dê aÇôes continuadas
para a promoÇâo de atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recllrsos em relaÇão aos
objetivos plogramêdos, observadas as dirêtrizês e metas definidas nas ferramêntas de
pfanêjamento aprovadas.

2.0 -

"Art. 7" As licitaÇões pata execuÇão de obràs e para d prestaÇãa de serwiços abedecerão ao
djsposto neste artigo e, em patticufar, à seqúinte sequência:

§ 2" As obras e os serviÇos somente padetão ser licitados quanda:
I - hauver pÍojeto básico aprovado pela autorldade caÍítpetente e disponivel para exame dos
intêressados em participar da pracessa ficitatório;,,

Mamanguape

Àrt.7ô,

PB, Dêzênbro de 2471 .

FERREIRÀ DA I T,VÂ LHO
Presrdentê da Câmaia

"À

//t/ -/. á"
/



GMF
Construçôes, Sert,iços e Locações Ltda.

C!PI: ç6]!16-,
Av. ao,E', r" z6 S:r: oa 
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CÂMARA MUMCIPAL DE MAMANGUAPE
OBRA: Reforma da Câmara Municipal de MamÀtrguape
LOCAL: Centro - Cidade de Mamanguape

Disc

ALVENARIA

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de gxl9xl9cm (Espessura 9 cm) de paredes
com área líquida menor.

t. Vl. Unit. VL TotalUnid.

1.0

1.1 IvI, 532 R$ 65,40 RS 347.93

2.0

2.t

2.2

RESYESTIMENTO
Chapisco aplicado tanto (em pilares e vigas de
concreto como em alvenarias de paredes internas, com
colher de pedreiro aÍgamassa traço l:3 com preparo
em betoneira 400L AI _0612014.
Massa única, paÍa recebimento de pintura, em
argamassa traço l:2:8, preparo mecânico com
betoneia 400L aplicada manualÍnente em faces
internas de paredes de ambientes com área entÍe 5M2
e 10M2, espessura de 20 MM, com execução de
taliscas AI_06/2014.
Reyestimento cerâmico para paredes iaternas com
placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm
aplicadas em ambiente de áreâ menor que 5M2 a meia
altura das paredes AI_06/2014

M2 10,64 R$ 2,63

M' 10,64 Rs 24,00

M2 532 RS 56,40

RS 27,98

R$ 255.36

RS 300.05

Valor Total
R$ 583,39

3.0

J. t

3.2

PAVIMDNTAÇ
Execução de passeio em piso Inter travado, com bloco
retangular cor natural de 20x20 cÍ! de espessura ó
cM Ar 1212015

Contra piso em argamassa traço l:4 (Cimento e areia),
preparo mecânico com betoneira 400L aplicado em
áreas secas sobre laje, aderido, espessurâ

2CM AF 06/2014

127,24 R$ 61"00 R$ 7.7ó1,64

1,27,24 R$ 23,00 R$ 2.926,s2

Valor Total
RS 10.688.16

M

M?

4.0

4.t

DTI'ERSOS
Película insulÍlm espelhado prata p/ vidro temperado

4.2

Impermeabilização de superficie com argamassa de

cimento e areia, tmço l:3 com aditivo
impermeabilizante 6: 3 CM

M2 26,60 R$ 40,00 R§ 1.064,00

Vrlor total dos seriços R§ 13.0f1,92 (Treze Mil e Onzr Reais e Noventa e Dois Centâvos)

Validade da propostâ 15 dias Forma de mediânte término do serviço
Agência:1909 Opp:022 Con Banco Caixa Econômica Federal

M2 7,14 RS 46.00 RS 328,44

Valor Total
R$ r.392,44

//
Construções, Serviços eG

CNPJ: 15.364. 149/0001-27
s Ltda.

lÁ-N\
í;'r,. oz 1l
\9- 17

§:gry
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{4amanguape,/PB, 04 de Dezembro de 2017.
,1



RLA
Construções e Seniços LTDA

Av. Cruz das Armas, 3142 - I Piso - João Pessoa -PB
CEP:58087-000

o

o
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e cÀla.lna uwrclpAt- DE MAMANGUApD pB

Item Descriminação \tl VL UNITARIO VL TOTAL
0l - Alvenaria

t.t

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos
furados na horizontal de 9xl9xl9cm

(Espessura 9 cm) de paredes com área liquida
menor.

5,32 R$ 71,00 RS 177,72

02 - RevestimenÍo

2.1 t0,64

RS 2.85:
3 0.32

2.2

Massa única, para recebimento de pintura, em
algamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneiB 400L aplicada manualmente em
faces intemas de paredes de ambie es com

área entre 5M2 e 10M2, espessura de 20 MM,
com €xecução de taliscas AF 06/2014.

10.64

R$ 26,00 =
276,64

Revestimento cerâmico para paredes intemas
com placas lipo esmaltada extra de dimensões

33x45 cm aplicadas em ambiente de área
menor que 5M2 a meia altua das paredes

AF 0612014

5,32

RS 59,60 =
317,08

RS 62,1.04

03 - PaYimentação

3.i

Execução de passeio empiso Inter travado,
com bloco retangular cor natural de 20x20 cm,

de espessum 6 CM_AI_ I 2/20 I 5 1)1 )A RS 63,10=
8.028.85

3.2

Contm piso em argamassa traço 1:4 (Cimento e

aÉial. pÍeparo mecánicu com betoneim 4001
aplicado em areas secas sobre laje, âderido,
espessura 2CM,AF 06/2014

121,24

R§ I1.082,61

04 - Diversos

,+.I
Pelicula insulfilÍn espelhado prata p/ vidro
tempemdo 1.14

1.2 26.60

R$ r.,{29.75

Pela entamos nossos interesses oom rc aoa de reforma

Valor total da proposta RS 13.514,12

Prazo - 15 dias, Pâgam€nto - ao termino Validade da proposta - 30 dias

Banco do Brasil / Agência: 1635-7 / Conta Corrente 39972-8

Mâmânguâpe -PB, 04 de Dezembro de 2017.

DIRETOR
CNPJ No I1.621.731/000I -70

íonMuià

\.d

I Chapisco aplicado tanro (em pilares e iigãi de

I concrelo como em alvenarias de paredes

intemas. com colher de pedreiro argamas:a
traço I:3 com preparo em betoneira 400L AF

06t2014.

| *r ro,* =

| 
: os:.zo

I ns +z.so=

| ::s. r s

I Inpermeabilização de superffcie com argamassa de

] cimento e areia, traço I:l com adirivo

| ünpermeab iliza n te 6:l CM
l*t0,.*=
I r.0e0.60

I

I

2.3
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CONSTRUTORA LTDA_ME
Rua: Padre Hildo Bandeira, 54 - Pasto Novo - MariPB

CMJ: 17.62O.599/000I-69 - CEP: 58.345-000

;a ciwq.a sluwael,L tüE wr,t4rcÇ'üj4.t\E

'ttatía.dc [a proposta 20 úas / forna de paganento no termho [a o6ra

6ro f,e 2017.

o
Íh
o

,t, 09 t6

I.llúr o$&,IilrNAÇÍo @nffÍ. ,/LON. SÜ.8.
ÍÜÍAL

,/LÍAAL

irL$Ej\qqInS

1.0

,A[oenaria f,e ueddçdo de ítotos cerànros

furaíos m horízoxut {e 9al9a19cn
(Ç,spessura 9 cm) {e parc[es com órea

tíquida nenor.

,1, 5,32 R.$ 66.50 R.j 35.1,78 qJ 353,78

KÊ'lE-Yfi: Er\rIO

2.0

Chapisco apâcaío tanto (em pt[ares e u$as
[e concreto como em aftenaras le pareíes
intemas, com co[frir íe pedreio arganassa

traço 1:3 com píepaÍo efi qetotueira 100L

Ãç 06/2014.

1tí2
10,64 q.Í 2,79 R$ 29.86

qj 61s,062.1

lrlassa única. paru re.ehircnto de ptntura,
e a.rgafiassa ttaço I : 2: I, preparc

mecânico com hctoncira 400L ap1rata
manuafmente emfaces intemas lc yarcdcs
te am,ientcs com àrca entre <1'! 2 e lqlvt2,

erpessura. le 20 *llrt, com e4ecuçãn dc

taiscas,4Ç 06/2014.

ll2 10,64 q$ 26,00 q$ 276,64

2.2

Q\gpes'thncnto ccíAfii.o para pate{es

intemas am phros tipo efinattola eoro
de &otensões 33X45 cttl apfrcaíes eí,

amíicnte íe área nerar que 5fr1, a neia
ottuta los pareíes Aç_06/2014

tq)
.Í,.12 q.s 58,00 Rs.108,56

QA'í49n85[AÇio

3.0

E4ecryao de passeio efi piso Ínter tra'uaío,

com 6foco retangu[ar cor flnturaf íe 20X20

cm, de espessura 6 Ctol-Aç 12/2015
r'e q.$ 61,00

qJ
11.324,36

3.1

Cofira piso efi aígamassa tfato 1:4

(Cituflto c areia) preparo mecônto com

\etoneia 400L api.caío em á.reas secas

so6re h-je, aleriío, espesstra

2C9l j4ç 06/2011
9i'7) q§ 25,00 qs 3.181,00

(DIwRSO.t

4.0 Qetícuta insutfÍm espetfraío yata p/ vííro
temperaío 9ú2 7,11 q§ 47,00 q$ 5,s8

R§
1.455,444.1 Impermeabilizaçâo de superlicie com

argamassa de cimento e areia, Íaço
l;3 com aditivo impermeabilizante
6:3 CM

ítt, 26,60 qj 42,10 R.§ 1.119,86

valor total L3.748,

94

oor-69

\*l

I

üMD.

I

Rj 8.143,36

I

I
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gsrÀDo oe pÀRÀÍBÀ
cÂl.ana lauN:crper. DE MÀMÀNGUÀpE {g

TERMo DE REEERÊNC IA

1.0. DO OB,TETO

1 . 1 . Con§titui obj eto da presente contrataçáo: Contratação de empresa especialj-zada em
construÇáo civil para execuçâo dos serviÇos de recuperaÇáo da fachada e da calÇada da sede da
Câmara Municipal de Mamanguape,

2.0..'USTÍFICÀTIVÀ
2 ' 1.4 contrataÇâo acima descrita, que será processada nos termos deste -iostrumento,
especificaÇões técnicas e informêÇões complementares que o acompanharÀ, quando for o caso,ju§tifica-se: Pela necêssidade da dêvida efetivaÇâo de obra para suprir demanda específica -
Bxecuçâo dos serviÇos de recupelaÇão da fachada e da caLçada da sede da câmara Munici-pa] de
Mamanguape -. considerada oportuna e impxescindivêI, bem como relevantê medida dê interesse
público; e ainda, pela nêcessidadê de desenvolvimênto de aÇões continuadas para a promoção de
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relaÇão aos objetivos
programados, obsêrvadas as dir.etrizes ê mêtas definidas nas fêrramentas de planejamento
aprovadas. As características e êspecificaÇõês do objeto da referi,da contratação sâo:

D I SCRII.IINÀqÀO QUÀN?IDÀDE
1 xecuÇâo dos serviÇos de recuperação da fachada e da ca1çàda da sede d 1

âmala Munici a1 de Mamangua

3.O.Do TRÀTÀ},ENTo DTFERENCIÀDo PÀxÀ }G/EPP
3.1.SaIienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratar0ento diferenciado ê
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porle, nos ternos das disposiçõês
contidas nos Arts. 4'l e 48, da Lêi complementar no 1-23/2aa6, por estêrem presêntês, isolada ou
s imuftaneamente, as situaÇôes previstas nos i-ncisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
1ega1,
3.2.4 partícipaÇâo no certame/ portanto, deverá sêr êberta a quaisquer interessados, lncfusive
as Microemprêsas, Empresas de Pêqueôo por.te e Equiparados, nos termos da legislaçào vigente.

/t. O.DAS OARIGAçôES DO CONTRÀTANEE
4,1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamênte reafizado, de
c]áusulas do respectivo contrato ou equivalente.
4 .2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel êxêcuÇão
plesente contrataÇâo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
4.3,Notificar o Contratado sobre qualquêr irregufaridadê êncontlada quanto à
produtos ou serviÇos, exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇáo, o que
Contratado de suas rêsponsabilidades pactuadas ê preceitos legais.

acordo com as

do objeto da

qualidade dos
nâo exime o

5.0-DÀs oBRIGÀçõPs po coNrnasoo
5.l.Responsabilizar.-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi-1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, pêrante seus fornecedores ou têrcêiros en razão da exêcuÇão do objeto contratado.
5.2.Substituir, arcando com as dêspêsas dêcorrentes, os materiais ou serviÇos que apresentarêm
alteraÇões, deterioraÇões, imperfeições ou quaisquer irregufaridades discrepantês às
exigências do instrumento de ajuste pactuado/ ainda que constatados após o receblmento e/ou
pagamento.
5.3.Nào transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo nediante
prévia e êxprêssa autorizaÇâo do Contratante,
5.4,Manter, durante a vigência do contrato ou inst.umentos equivalente, em conpatibilidadê com
as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualifj-caÇâo exigidas no
respêctivo procêsso licitatório, se for o caso, aprêsentando ao Contratantê os documentos
necessários, senpre que solicitado.
5. 5. Emltir Nota Eisca.l co!respondente à sede ou filiaI da emprêsa que aptesentou a
docu-mêntâÇão oa fase de habilitâÇão.
5. 6. Executar todas as obrigaÇõês assumidas com observância a melhor técnica viqente,
ênquadrando-se, rigorosamente, dentro dos precei-tos lêgais, normas e especi-ficações técnicas
corrêspondêntês,

6.0.DOS PRÀZOS
6.1.O pr:azo máximo para a execução do objeto
casos previstos na IegislaÇão vigente, está
assinatura do Contrato:

Início: 1 (um) dia
Conclusão: 15 (quinze) dias

contratação e que admite prorrogaÇão nos
indicado e será considelado a partir da

IGO

des ta
abaixo

T'NIDÀDE



7 . 0. DO REÀ.fUSIÀ!..!ENTO
7.1.0s preÇos contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos
Art. 65. S§ 5" e 6', da Lei 8.666193.
7.2.Ocorrendo o desequilíbr:io econômico-financei ro do contrato, poderá sex rê
rêfaÇâo que as partes pactuatam inicialmênte. nos têrmos do Art. 65, Inciso II,

8.O.DO PÀGÀI,,ENTO
8.1,0 pagamento será rêalizado mediante procêsso regular e em
procedinentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: para
dias, contados do pe!íodo dê êdi.rnp] ement o .

Lei 8.666/93, mêdiante comprovaÇâo documental e requerimento exprêsso do Contratado

observância às noi]nas e
ocorre! no prazo de trinta

9. O.DÀS SÀNÇõES ÀDITINISTRÀErVÀS
9.1.4 iecusa injusta em deixar: de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penafidades previstas nos
Art§. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a - advertência; b - nulta de mora de 0,58 (zero vírguta cinco
por cento) aplicada sobre o vafor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na
êxêcuÇão do objeto ora contratado; c - multa dê 10t (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução totaf ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em
licitaÇâo e impedimento de contratar com a Adr-ninistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad,ninistração pública enquanto
perdularem os motivos detêrminantes da puniÇão ou até quê seja promovida sua reabilitaÇão
pêrante a própria autoiidadê que aplicou a penafidade; f - s imultaneamente, qualquer das
penalidades cabíveis fundamentadas na Lêi 8.666,/93.
9'2.Se o valor da multa ou indenizaÇão dêvida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da plimeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
9.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, reafizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratador e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades dê advertência e
multa de mola quando for o caso, constando o fundamento ]egal da punição, lnformando ainda que
o fato seiá registrado no cadastro correspondênte.

Mamanguape PB, 05 de Dezemlcro de 2A11 .
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cÂr'tABÀ MUNÍcrpÀ! DE MA!,íAr:IGuÀpE

REI,ERENTE: PESQUÍSA DE MERCÀDO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitaÇáo: contratação de empresa especializada em
construçâo civil para execuÇão dos serviços de !êcuperaÇão da fachada e da calÇada da sedê da
Câmara Munici.pal de Mamanguape.

2.0 - DA PESOUISA DE MERCADO

2.1 - Com base nos custos pa!a execuÇão do objeto da contrataÇão em tela, obtidos
pêsquisa de mercado devidamente realizada nos telmos da legislaÇão, regulamentos
viqentes, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satlsfatório.
2.2 - Mês que serviu de base para elaboraÇão da referida pesquisa: SetêÍüro de 2011 -

mediante
e normas

SINAPl.

CODIGO D r scRrr'rrNÀÇÀo UNIDÀDE QUANTIDÀDE P .I'NITÀRIO
1 ExecuÇão dos

da calçada
Mamanguape.

serviÇos de recuperaÇâo da fachadê e
da sede da Câmara Municipaf de

1 14.0?3,45
P, TOTÀI

74.4',73,4

3.0 -
3.1 -

DO VÀLOR
O valor total é equivalente a R§ 14.073,45.

Mamanquape PB, 05 de DezeÍüro de 2017.

LüA-
IA IANY DE

Chefe de Gabinete
UZA PAIVA

/d
lo
r<,
ô
\e.

\qtl9

Totalr 14,071,45

4.0 - DAs coNDrÇÕEs DA coNTRATAÇÃo
4.1.O prazo náxüno paxa a execução do objeto desta contrataÇão e que admitê prorrogaçâo nos
casos previstos na legislaÇâo vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Inicio: 1 (um) dia
Conclusão: 15 (quinze) dias

4.2.Os pleÇos contratados são fixos pêIo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
4.3.Ocorrendo o desequilíbrÍo econômico-f inanceiro do contr.ato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram iniciaLneDte, nos termos do Axt. 65, Inciso II, A1Ínea d, da
Lêi 8.666/93, mediante conprovação documental e requeriÍnento expresso do Contratado.
4.4.O pagamento será reafizado mediaote processo regular e en observância às nomas e
procedimentos adotados, da seguinte maoeixa: Para ocorre! no prazo de trinta dias, cootados do
periodo de adimplemento,



MAMANGUAPE - PB
Terça feira, 24 dê outubro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Lêgislativo

ESTADO DA PARAíBA
GÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Poftatia no 7012017 Mamanguape/PB, 02 de Outubro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela ConstituiÉo Federal, pela
Constituição Estadual e pela Lei OÍgânica do Municipio de Mamanguape e demais leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

Art. lo NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Maria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão

Permanente de LicitaÉo, tendo os dêmais como membros, nos termos da Lei Federal no.8666/93.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de Outubro dê 2017

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
Presidentê

ANO V t - N." 013

iMPRES§o SoB ARESPoNSABILIDADíú CÂMARA MUNICIPÁl:ôÉiiIAMANGUAPE

ATOS

ADMINi§ÍRATIVOS

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,

revogadas as disposiçóes em contrário.
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ESTÀDO DA PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ I.{uNIc I PAI. DE MAMANGUÀPE

REF. : PROCESSO LICITATÓRIO
OBJETO: ContratâÇão de enpresa especializêdê em constluÇão civil para execuÇão dos serviços dê
rêcuperaÇão da fachada e da câIÇada da sede da Câmara MunicipâI de Mamanguape.

DECIÀRAÇÂ.O

Conforme solicitado, declaramos haver
refativo à cootiataÇão em tela:

disponibilidadê orçamentária para êxecuÇâo do objeto

Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 01.031.0001.1001 4490.51.00

Mamanguape - PB, 06 de Dezerüro de 2017.

\i
CI,ÁUDIO LEITB E]LHO
Tesoureiro

çt: 14



Ãutorizo a Comissão Permanentê
nos !ermos do ArE. 24, inciso
destinado a:

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNICIPÀL DE MÀMÀNGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMÀRÀ

dê LicitaÇâo, realizar procedj-mento dê Dispênsa de T,icitaÇão,
I, da Lei federal no 8.666/93 e suas altêraÇões posteriores,

ÀuroRÍzÀçÃo

Contratação dê empresa especializada em construÇão civif para execuÇão dos serviÇos de
recuperação da fâchada e da ca1çada da sede da Câmara Municipal dê Mamanguape.

Mamanguape PB, 06 de Dezenbio de 2A1'7.

IRÂ
da

DA ILVA FILH
Presidente câmara

oL, /5_ ã)

Conforme informaÇõês do setor contábi1, existe disponibilidade dê dotaÇão especlfica no
orÇamento vigente para exêcução do obleto a ser licitado.

§/

I
vr'* -), '1,/='
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esrÀDo oe pÀRÀÍBÀ

CÀ!..ÍARÀ !,íÍJNI C I PÀIJ DE I',ÍÀMANGUÀPE

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇ.ã.o

PROTOCOLO

PRocEsso LrcrrATóRro

Objetoi ContrataÇão de empresa especializada em construÇão civil para exêcução dos serviÇos de
recuperaÇâo da fachada e da calçada da sede da CàEra Mun.icipal de Mamanguape.

Observado o disposto na fegi§laÇão pertinente e nos efementos que instruem o procedimento,
espêcialmênte â autorizaÇão parâ sua realização, esta Comissão protocolou o procêsso êm tela:

DISPENSÀ NO t7 06/t2/201,7

UDTO LEITE EILHO
Pr:esidênte da Comissão

à/\{ry

1r)
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IÍ - PBOTOCOLO
Observado o disposto na 1eg1s1aÇão pertinente
especialnente a autorização para sua reafizaÇão,
Dispensa no DV00004,/2017 - O6/r2/20L1 .

ssrÀDo oa pÀaÀÍBÀ
cÂurna urvurcrper, DE !,íÀMANGUÀPE

courssÃo pERr,ÍAlíEtÍrE on r,:crreçÃo

e nos
êsta

efementos que instr:uem o plocedimento,
Comissão protocolou o processo em tela:

TERMo DE nurulçÃo DE pRocEsso LrcrrÀTóRro
PROCESSO ADMINISTRÃTIVO N' 17120 6DVOOOO4

Objeto: ContralaÇão de emprêsa especializada em construÇão civil para execuçáo dos serviÇos dê
.ecuperaÇão da fachada e da cafçada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape.

I - RECEBIMENTO
Nesta data recebenos a documêntaçâo inerente à execuÇão do objeto acima indicado, composto
pêl-os sêgulntes e1eÍnentos: solicitação para realizar p!ocedimento de Dispensê de LicitaÇão,
nos termos do Art. 24, inciso I, da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores, com
justificativa para a nêcessidade da conllatação, pesquisa de preÇos correspondente, a
autorizaÇão devida e declaraÇão de existir a respectiva disponibilidade orÇamentária.

III - ÀBERTURÀ DE VOLUI,,E
Neste ato, en decorrência da documêntação ora recebida, abre-se o
procedimento administrativo em epígrafe, que tem como primeira fofha
folhas seguintês numeradas sequêncialmêntê, iniclando no no 01.

1o volurBe dos autos do
a capa do processo e as

IV - EI,EMENEOS DO PROCESSO
Após devidamênte autuado, protocolado e numêrado, contendo a autorizaçâo respêctiva, a
indicaÇão sucinta de seu objeto e do rêcurso apropllado para a despesa, nos termos do Art, 38
da Lei 8.666,/93 e suas altelações posteriores, serão juntados posteriormênte as considerações
da Conissão .lulgadora, a devida ExposiÇáo de Motivos com seus êlementos constitutivos,
inclusive a correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos à apreciaÇão da
Àutoridade Superior bem como a análise da Àssessoria Jurídica.

V - PROCED IMENTO
Remeta-se a Sêcretaria da Câmara Municipal de Ma!0anguape.

Encaminhamos, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devida instruÇão,
devendo ser juotada a rêspectiva ExposiÇão de Motivos elaborada por esta Secrêtaria da Câmara
Municipal de Mamanguape, a qual indicará nêcêssariamente, dentre outras informaçôes, ê razào
da escolha do foroecedor ou executante e a justificativa do preÇo. o processo, em seguida,
deverá ser subneti-do à apreclaÇão da Autoridadê Superior para ratificaÇáo e publicaçáo na
lmprensa oficial, consoantê Art. 26 da Lel Federal 8,666/93 e suas alteraÇôes posteriores:

Elementos do
Conside ràções

prorsso ora
da/ Comi s sào

autuado.
Jul,gadora.

Mamanguape - PB, 06J\Dezemlcro de 201?,

.,riJ
\

CLÁUD]O LE]TE FIT,HO
Presideote da Comissâo

,/

Prezados Senhores,
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ES5ÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ

cÂMÀRÀ MUNICIPAI, DE MN,,AI{GUÀPE
COMISSÃO PER}4ANENTE DE LICITÀÇÃO

DrspENsA DE LTCTTAÇÃO N' DVo0004/2017

1.0 - oBJETO
ContrataÇão de empresa especializada em construçâo civil para êxecuçâo dos sêrviços de
recuperação da fachada e da calÇada da sedê da Câmara Municipaf dê Mamanguape.

2.0 - .rusTrFrcÀTr\,'À
A unidade demandante - Secrêtaria da Câmara Municipal de Mamanguape - após coosiderar
aspêctos e a singufaridadê da presente contrataÇão, bem como as disposiÇões contldas
legislação vj-gente, entendeu se! di-spensável a licitaçào.

os
na

3.0 - FI'NDàTíENTO LEGÀI
Conformê o entendimênto e as informaÇóes apieseotadas pela referida unidade demandante, a
contratação em tela será acobextada por Dispênsa de Licitação - dispensa por valor -, nos
temos do ArlL. 24, inciso I. da Lei Fedêraf n" 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Í - pata obras e serviças de enqenharia de vaTar até 10t (dez par cento) do linite prevista
na alinea d do itciso I do artiqo anter.ior, desde que nãa se refir.an a parcelas de una mesrra
obra ou serviço au ainda para obÍa, e serviÇos da mesma ndtureza e r,o mesrno Joca-l gue possám
ser realizadas canjunta e concanitantenente. t'

4.0 - TNSTRUÇÃO DO PROCESSO

Deverá sex observado o disposto no Art. 26, especialmente os incisos II e III do seu parágrafo
único, bem cono no Àrt. 61, todos do referido diploma lega1. É o que recornenda esta Comissão,
salvo melhor juizo à considêraÇão superior.

Mananguape pa 06 Dezenüro de 2 017

C D]O LEITE EILHÔ

.Jffi='
ILARIA JOSÉ GOMES

"Art. 24. É dispensáve1 a licj.taÇão:"

\\\ \

llacsffii-q coEidItr-Eans6§À"

)
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cÂ!,tARÀ !,tuNrcÍpÀr DE MÀMÀÀrcuÀpE

sEcRETÀRrA oa cÀaana MrNrcrpÀ! DE MÀMÀNGUÀpE

exeosrçÃo DE Morrvos Nô Dvo000'l/2017

Dezembro de 201?,Mamanguape - PB, 07 de

1.0 - DO OBTJETrVO
Ten a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecêr, em consonância com a legisfaçáo
vigente, as razões da singularidade da seguintê despesai ContrataÇão de empresa êspecializada
em constr.ução civi.I para execuÇão dos serviÇos dê recuperaÇão da fachada e da ca1çada da sede
da Câmaxê Municipal de Mananguapê,

2.0 - DÀ NEcEssrDÀDE DÀ coNrRÀTÀçÃo
A contrataÇão do objêto acima dêscrito será efetuada, nos termo das especificaÇõês técnicas e
infolnaçÕes compfementares constante desta exposiçào de motivos, quando for o caso, motivada
pela: Pela necessidade da devida efetivaÇão de obra para suprir dêmanda êspecífica - ExecuÇão
dos ser:viÇos de recuper.ação da fachada e da calçada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape
-, considerada oportuna e imprescindíve1, bem como relevante medida de interesse púbtico; e
ainda, pê1a necêssidade dê dêsenvolvimento de aÇões continuadas para ê promoçáo de atividades
pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇâo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas,

3.0 - DÀs uzôps pa EscoLHÀ Do FoRNEcEDoR ou ExrclrrÀ![rE
En decorrência das características e partlcularidades do objêto da contrataÇão en tela, a
mesma poderá ser efetuada junto ê: GMF ConstruÇões, Serviços de LocaÇôes Ltda - ME - R$
13,]LL,92. - Entidade ou profissional muito bem conceituado no desempenho das ativfdades
inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresêntando ótima qualidadê ê prêÇos dos
sêus produtos ofêrtados e/ou serwlços prestado§, já comprovados anterlomente, justificando,
desta foma, a sua escolha.

4.0 - DÀ .TUSrrFrCÀrrVÀ DO PREçO
O vafor da referida contratação está satisfatório e compativêf com
mercado, conforme a correspondente ploposta aplesentada e
pesquisa apropriada, em anexo.

os prêÇos praticados no
levantamento efetuado, mediante

5.0 - DO !'I'NDÀ!!EN!O LEGÀ',
Entendê-se que a regra da obrigatoriêdadê da ]icitaÇão não é absoluta, contemplando êxceÇôes,
que a própria legislaÇão enumera. Portanto a contlataçáo em comento poderá ser acobertada por
Dispensa dê LicitaÇão - dispensa por valor -, nos termos do Art. 24, iociso 1, da Lei Eederal
n' 8.666/93 e suas alteraçõês postêriorês:

"Art. 24. É dispensávef a licitação:"

"I - para obras e serviças de engenharia de vafor até 1,02 (dez par cento) do finite prevista
na afinea a do inciso I do artigo anterior, desdê quê nãa se .efitan a parcelas de una mesÍna
obra ou serviço au ainda para obras e sêrviços da nesna natureza e /ro mesfio loca) qüe possan
ser reaTizadas conjünta e concanitantenente. "

6.0 - DÀ CONCLUSÀO
A concretizaÇão da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excêlência do
processo em apreÇof o qual êstá devidamente instruldo com a documêntaÇão pertinente, inclusive
a minuta do respectivo contrato,

Àtenciosamêntê,

5 ü0.-
Chefe de Gabinete

I

§:gry

I4-4.R]A JAIÀNY DE SOUZA PAIVA
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RESULTÀDO FINÀI:
]A ]ANY DE ZA PAIVA

5

Chefe de Gabinetê

obs
trlxêcuÇáo dôs sê.viços de rêcupêração da fachada ê da ca.lçada da sede da Câ!oâ.a l,tunÍêipal.

MEConstruções, Serviços de LocaÇôes Ltda 1 13 . 011, 9 13 . 011, 9 1

MEConslruÇões e Servi os Ltda 113 . 514 13 . 514 1

& D Construtora Ltda - ME 13.748,6 13.148,64 3

psreoo pa panaÍaÀ
cÂuaxa uuNrcrpar, DE MÀl.rÀNcuÀpE

SECREEÀRÍÀ oa cÂMÀRÀ MuNrcrpÀr DE l'ÍÀlrÀllcuÀpE

' Unid.

GME

RLA

Mamanguape - PB, 07 de Dezerôro de 201?

2

- GMF ConstruÇõês, SêrviÇos de LocaÇôes Ltda - ME.

Valor: R$ 73.071,,92

rvv
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Câ!'AR,à MUNICIPÀI DE MÀMANGUÀ?E

courssÃo eERMÀNENTE oe r,rcrra.çÂ.o

MINUTA DO CONTRÀTO

CONIRÀTO N': ..../2017-CPL

Pelo presente lnstruniento particular dê contrato, de um lado Cârnâra Municipal de Mamanguape - Rua
Duquê de Caxiâs, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n' L2.12A.256/4401-52, neste ato representada
pefo Presidente da Câmara João Eerreira da Silva E].Iho, BlasiLeiro, Divorciado, Comêrciantê,
residente e domicifiado na Rua Severloo Victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB, CPE n' 031.463.444-
40, Carteira de Ideotidade n" 2.288.944 SSP-PB, doravante sinplêsmênte CONTRÀTANTE, ê do outr:o lado

- ..., CNPJ ôo ........., neste ato represeotado por
.... .rêsidente e domrciliâdo Dâ ...., - .... CPF no

Cârtêira de Idêntidade Do ...., dorâvante simplesmente CoNTRÀTADO, decidiram as partês
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇóês seguintês:

ctÁustIlÀ pRrMErRÀ - Dos FUltDArENros Do coNrRÀTo:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Dispensa n' DVo0004,/2017, processada nos termos da l,el
FederâI no 8.666/93 ê suâs alterações.

Os serviÇos deverâo ser executados rlgorosameote de acordo con as condiÇôes expressas neste
instrumeoto, proposta apresentada, especificações técnicas, Dispensa no DV00004/2017 e instruÇóes do
Contrâtantê, docu,nêotos esses que ficam fazendo partes intêgrantes do presêntê contrato,
independente dê traoscriÇão.

crÁusuÍÀ EERCETRÀ - Do vÀroR E PREÇos:
O valora total deste contrato, a base do preÇo proposto, édeR$

Os preços a serem aplicados pâra êxêcuÇão dos serviÇos referidos neste contrato sereo os constantes
na proposta apresentada, que é parte integrante dêste instrumento. O presente contrato é do tipo
enpreitâda por preço unltário.

CIÁI'SuIÀ QT'ÀRTÀ - DO REÀ,JUSTÀMENIO:
Os prêços contrâtados são fixos pelo peiiodo de lrm ano, exceto para os casos previstos no Art. 65,
S§ 5' e 6', da Lei 8-666/93.
ocorrendo o dêsequillbrio econômico-financêlro do contlato, poderá ser restabê]êcida a relação que
as partes pactuaran iniciaLnente, nos terÍnos do Art. 65, Inciso Ir, A1ínea d, da Iei 8.666/93,
loediante comprovaÇâo documental e requerimento êxprêsso do Contratado.

cúusuÍ,À eurNrÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despesas coüerão por conta da seguinte dotaÇáo, constante do orçamento vigente:
Recursos Próplios da Câmara Municipal de Mamanguapê: 01.01.0 0 1 . 0 31 . 0 0 0 1 . 1 0 01 4490.51.00

Cü{U$'IÀ SEXTÀ - DO PÀGÀ}íENTO:
O pagamento será efetuado nâ Tesouraria do Contratante, nedj.ante processô rêgu1ar, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêrÍodo de adlmplemento.

crÁusurÀ sÉEIlíÀ - Dos PRàzos:
06 prazos pâra inlcio e conclusáo do obieto ora
previstos pela Lei 8.666/93, êstáo abaixo indicados
Cootrato:
ln1cio: 1 (um) dia
conclusãoi 15 (quinze) dias

contratado, que admite prorrogaÇão nos casos
ê sêrão considerados a partir da assinatura do

c1ÁUsuÀ oITÀvÀ - DÀS OBRÍGÀÇõES DO CO}ÍTB,ÀEÀ}ITE :
a - Efetuar o pagamento relatlvo a execuçâo dos sêrviÇos efetivamente realizados, de acordo corn as
rêspectj.vas cláusulas do presentê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcêssários para a fiel execução dos serviÇos
contratados;
c - Notificâr o Contratado sobre quaLquer irrêgularidade encontrada quanto à qualidade dos serviÇos,
exêrcêndo a mais anpla e cornpleta fisêa]izaÇâo, o que não exime o Contrâtado de suas
responsêbi Iidêdes conEra!uais e legais.
cIÁUsUÍÀ No}:IÀ - DÀs oBRIGÀÇÕES Do CoNTRÀTÀDO:

K

TERMo DE coNTRÀTo oUE ENTRE S] CELEBRAM cÂMÀRÀ MUNlclPÀL DE MAMÀNGUÀPE
E ........., PARÀ EXECUçÃO DOS SERVIÇOS CONEORME D]SCR]M]NADO NESTE
INSTRUMENTO NA EOR}4À ABÀIXO:

cúusuÍÀ sEGUNDÀ - Do oB,JETo Do coNTRÀEo:
0 presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada en construÇão civll para
êxêcução dos sêrviços dê recuperâçáo da fachada e da calçada da sede da Câmara Municipal de
Mananguape.
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que o represente integralmentê em todos os sêus atos;
d - Pennitir ê facilitar a flscalizêÇão do Contrâtantê dêvendo prestar os informes e esclarecimentos
solici-tados,
e - Será responsável pelos danos causados daretamente ao Contratante ou a tercelros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuÇâo do contratoT não excluindo ou reduzindo êssa respons abi 1Ídade a
fiscalizaÇão ou o aconpanharnento pelo órgáo interessado;
f - Não ceder, transfeli! ou sub-contrâtar, no todo ou ern paltê, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigêncla do contrato, em compatibilidâde com as obrigaÇÕes assumidas, todas as
condiÇões de habilltaçáo ê quâlificaÇão exigidas no respêctivo prôcesso licitatóllo, apresentando ao
Contratante os doclünentos necessários, sempre que solicitado.
crÁusuÀ DÉcI}tÀ - Dos sERvrÇos NÃo pnrvrsros:
A execuÇáo dos sêrviços não prêvistos sêrá regulâda pêlâs mêsmas condiÇôes e cláusuLas do contrato
original.
CIÀUSULÀ DEC]}A. PRI!.íEIRA - DÀ PÀR,ÀIISÀçÃO:
O Contratante por convêniênciâ âdíinistrâtivê ou técnicâ, se reserva no dineito de paralisar, a
qualquer tempo, a exêcuÇão dos sêrviços, cientificando devidamente o Contratado de tal decisão.

crÁusula pÉcna srqlo.e. - oa nr,rnneÇÂo E REscrsÃo Do coNTRÀro:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo êntrê as partes,
nos casos previstos no Art, 65 e será rescindldo, de pleno direito, conformê o disposto nos Àrts.
'7-t, 18 e 79 da Lei. 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas lnesmas condiçÕes contratuals, os ac!ésciroos ou supressões
que sê flzerêm necêssários, até 258 (vlnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso de rêfofinâ de êdiflcio ou equipanento, até o 1-Ímitê de 503 (cinquenta por
eênto) para sêus acréscimos.

cLÀUSuÀ DECII.ÍA TERCEIRÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:
À lecusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas ê preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penaLidades plevistas nos Àrts. 86 e B7 da Lei
e.666/931 a - advertência; b - multa de mora de 0,58 (zero vlrgula clnco por cento) aplicada sobre o
valol do contrato por dia de âtraso na êntrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora contrêtado; c
- multa de 109 (dez por cento) sobre o vafor contratado pelâ inexêcuçáo totâ1 ou pêrcial. do
contrato; d - suspeosáo temporária de partÍcipar em IicitaÇão e impedimênto de contratar com a
ÀdninistraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declalaÇão de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Àdministração PúbIica ênquanto perdurarem os notivos determinantes da punição ou até
que seja pronovida sua reabilitaçáo perante a própria autoridâdê quê âplicou a pênalidadê; f -
sinultaneamente, quâ]quêr das penalldades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

cúusurÀ DÉcr!,íÀ euÀRTÀ - Dos ÀcRÉcrMos ou supREssõEs DE sERvrços:
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesnas condiçÕês contratuais, os acréscilaos ou supressôes
que se fizerem nos serviÇos, conforme os perceltuais estabelecidos no Art. 65, § 1', da Lei 8.666193
e suâs alterações.

cIáÍ,SuÀ DÉCD,À QUTNTÀ - DÀS DISPOSIÇÕES GERÀIS:
Para o rêcebinênto definitivo dos serviÇos êoncIuÍdos, o Contratante nomeará uma Cornissâo, de no
ninimo 02 (dois) técnicos, que visitará as obras e êmitirá o termo de Recebinento.

clÁUsuÀ DÉcD{À SEXBÀ - DO EORO:

Parê dirimir as questôes decorrentes deste contrato, as partês êlegem o Eoro da Comarca de
Mananguape, Estado da Paralba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas pârtês ê por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

presente contrato

Mamanguâpe - PB,

PELO CONTRÀTANTE

em 02(duas) vias, o qual vai

de 2017.de

JOÀO FERREIRÀ DÀ SI],VÀ EÍLHO
Presidente da Câmara
031.463.444-40

PEI,O CONTRATADO

â NT
'(/

Executax devidanente os servlços descritos na CláusuIa correspondente do pr"s"n/pQ "contrato, 1
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀMÀRA MT'NICIPÀI DE MÀMÀÀIGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÀ{ÀRà

Expediente :

Assunto:

Lêgislação:

Àrtêxo :

EXPOSIÇÂO DE MOTTVOS N.o DVo0004/2017
SECRETARIA DA CÂMARÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ContrataÇão de empresa especializada em
construção civif para execução dos serviÇos de
recuperaÇão da fachada e da ca1çada da sêde da
Câmara Municipal de Mamanguape.
Art. 24, inciso I, da Lei Federal no 8.666/93 e
suas a.LteraÇões.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respect.ivo
contrâto -

DESPÀCHO

APROVO a correspondêntê proposta nos termos do expediente supra mêncionado. Acolho a situaÇâo
de Dispensa de Licitação, por estar êm consonância com as di-sposições contidas na fêgisfâçâo
pêrtinente.

Remeta-se o processo. devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à
apreciaÇáo da Assessoria Juridica, para os fins ê êfeitos legais.

Mamanguape PB, 0? de Dezenüro de 201'7.

FERRE IRÀ
Presidente

DA S 1Í, ILHO
da Câmara

^À/

./.rn' a_- .
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cÂlaana uuxrcrpal DE !,íÀttÍÀlrcrrÀpE

ÀssEssoRrÀ ;urÍorca

Orige0:

Àssunto :

Interêssados:

Anexo :

PÀRECER

Anali-sada a mâtéria, nos termos da Lei Eederal o. 8.666/93 e suas alteraçôes, e considêrando o
teor dos docr.mêntos ê informaçõês apresentados, esta Assessor-ia Juridica é de parêcêr
favorável ao reconhecimento da situação de Dispensa de LicitaÇão, como se contém no despacho
dê acolhimento exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, o qual êstá de acoldo com o Art. 24,
inciso I, do referido diploma 1egal.

Esta Àssessoria Juiídica sugere a publicaÇâo dos extratos de ratificaÇão, de dispensa de
licitaÇão e do contrato correspondentê na Imprensa Oficial, para os fins previstos nos Arts.
26 e 6L da Lei Federal \o 8.666/93 e aLteraÇões.

Mamanguape

CÀROL

enicro de 2011.

B.ÀRF.ETO

Assessor,.rurldico
oAB-PB 11.696

/dt

ExposrÇÃo DE Morrvos N.o Dvoooo4,/201.?
SECRETÀRIA DA CÂMÀRA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ContrataÇâo de empresa especiafizada em
construÇão eivil para execuÇão dos serviÇos de
recuperaÇão da fachada e da calÇada da sede da
Câmara Municipal de Mamanguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: GMF
ConstruÇões, Serviços de LocaÇÕes Ltda - ME.
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

de
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PORTÀRIÀ NÔ DV O OO 04 /201?

O PRESIDENTE DA CÂMÀRA DA CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMANGÚAPE, EsTADo DA PÀRÃÍBA, no uso de
suas atribuiçõês legais,

ssrÀDo oÀ, pÀÀÀÍBÀ
CÂ},ÍÀRÀ MUNICIPÀI DE MÀMANGUÀPE

GÀBINETE Do PRESIDENTE DÀ cÂMÀRÀ

Ô FERREIRÀ DA S]LVA EILHO
Presidente da Câmara

Mamanguape - PB, 11 de Dêzembro de 2A\'7.

R E S O L V E:

RATIFICAR a Dispensa de licitaÇâo, que objetivê: ContrataÇão dê êmpresa especializada
en con§truÇão civil para êxêcuÇão dos sêrviÇos de recuperaÇão da fachada e da ca1Çadê da sede
da Câmara Municipal de Mamanguape; com base nos elementos constantes da Exposiçâo de Motivos
no DVo0004/2017, a qual sugere a contrataÇão de:

- Gl,lE Ccnstruções, SeryiÇcs oe LocaÇôes !tda - ME.
15.361 .14q/aaat -rl
IJa l cr: RS 13.i7I,92
F,ral:qje se e curiprl sê.

,íúÁ-t6,

_à'/

a,
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ESTÀDO DÀ PÀRàÍBÀ

cÀíÀRÀ MUNrcrPÀr DE r"ÍÀMÀNGuApE
GÀBIIIETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMAITÀ

Mamanguape
PORTÀRrÀ No DV 00004/2017-01

O PRESIDENTE DA CÂMARA DA CÂMÀRA MUNÍCIPAT, DE MÀM-ANGUAPE, ESTADO DA PARÃÍBÀ,
suas atriburÇões legals,

PB, 11 de Dezerlbro de 201,1 .

no r.rso de

RESOLVE

ÀDJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispênsa no DVo0OO4,/201?: contrataÇão de
empresa êspecializada em construÇâo civil para execuÇão dos serviços de recuperação da fachada
e da calçada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape; com base nos elementos constantes do
processo correspondente, al

GME ConstruÇôes, Serviços de LocaÇôes Ltda
t5 .364 .149 / AAAT 21
Valor: R§ 13, A17,92
Publique-se e cumpra-se.

ME

O FERRE]RA DA
PreslCente da

SI VA FTLHO
Câmara
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquêÍ diveÍgência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n'1.634, de 06 de maio de 20í6

Emitido no dia 0611212017 às 10:18:00 (data e hora de Brasília).
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REPUBLTCA FEDERATIVA DO BR,ASIL

CADASTRO NAC]ONAL DA PESSOA JUR|DICA

NUM€RO OE $iSCRtÇAO

í5.364.149/0001-27
MAIRIZ

CoMPROVANTE DE INSCR|çÁO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE AIIERÍURÂ
'13t0412012

NOME EMPRES'NlAL

GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. ME

I O OO ESTABELECIMENÍO (NOME OÉ TANIÁSIA)
GMF CONSÍRUCOES

IGO E DE DAÂIIVIOADE

41.20-4-00 . Co dê êdiíicios

CÔDIGO E OE DÂS AÍIVIDAOES SEÇUN

43.134-00 . Obras de têÍÍ?plenagem
42.13-8-00 - Obías de uíbanizaçáo - Íuas, pÍâças e calçadas
42.99-5.01 - Construçàq de instalações eapoítivas e.ecrqativas
42.1í -1-0'l - ConstruÉo dc rodovias € furÍoviag
43.99-1.05 - Peíruraçâo e construção de poçoe dê água
43.12-6.00 - PeÍÍuraçóes e sondagGns
43.íí{.01 . Oêmolição do edlíicios e outras estníuÍas
25.'ll-0.00 . Fabíicação dE estruturae metálicas
81.22.2.00 - lmunização ê contÍol€ de pragas uÍbanas
38.1í-4-00 . Coleta dê Íesiduos nàoroÍigo3os
77.'Í1-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.230-02 . Serv de trans íê d€ i.os - | de automóvêis com motoÍista

côolco E oEscR OÀ NATURETA DICA

206.2 . Sociedade Êm resáÍia Limltada

AV COREi,lAS
NÚMERo

716
COMPLEMÊNÍO

SALA oil ANDAR í

CEP

58.013-430
BAIRRO/DISÍRITO

CENTRO
Í\ruNtclPlo
JOAO PESSOA PB

ENoEREÇo ELETRôNtco ÍELEFONE
(E3) 324í5691

. .. lasi r'. \GL iÉFR)

O CADASTRAI

ANVA
oaÍa oa stÍuÀÇÁo cAoAsÍR .r
13t01r2012

Monvo oÉ srÍuaçÀo caoa§ÍRÁL

C ESPECIAL OAIA OA SITUAÇÀO ESPECIAL

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1
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Wga-ala!4: Á sociatratie s*á adntinittrada peia sócia: MARIÁ DE FÁTIMAFERREIRÁ DA SILVA, e a ela caberá a .e.spon.sabilicladí or,' ,rprrr"r,nçuo ãtÍya e passiva dasociedade, judiciar e extrajtdiciorntente. podando protirn, iodo, os aras conlprcendidos no abjeto.tociol, autorizodo o Ltso clo none enTp i.e};ariol. v2a!6jg, no enhnto. etn atividarie estranha aoiruereççe soc.iol ou a!.sltmi)' obrigações seja eru favor de tluarqtrcr quorista olt de terceiros, comoonerar ou aiienor bens imóveis da sociedacle, .:ení atrtorizaiclo áo iutro sócio.

cuusuLA N1NA: Áo término de cada escrcício'ocíar ent 3r de dezembro, a administradorapre.stará cont^t j*stificadas de vn adm.inistraçiio, procedendo à eraboração a, in 
",iiirn.- 

aobalanço patrimonial e do balanço de r.,sr.ritado económico. cab,endo os sócios, na proporcdo de suaiquobs, os lucros ou perdas apuradas:

*Pyy4EçlMÁ: Nos quarra eses seg-,lintes ao término do exercício social, os sóciosqettoerarao sobre os cowas e desígnaúo novos.srjcios administradores quando for o caio; Optandoos sócios,. por m.aioçia de quotas, pela sulsstituiçdo do, ^ir*or, será procedida alteraçãocontratual, cam contrário, pernanece.\e conio estc aqiti definicto: 
qL"t uvuv

!^A rrl- /- ODÁ SLlC!EDADE IMÍTADA D
CO1J,SÍ'À aÇ E§,SEr? VICOS E LOCAC'OES 1.TD,4.

CLAUSULA DECIMA : A sociefudc poderá a qr,talqzter tempo, abrir filiais ou outra
de pe ndência, medi ante al teração conü'alua! a.s.tinlCo por toda.s as.tócias,

CLÁ ULA DE .SEG As sócia:; poderdo de conunt acardo, fi-xar uma retircda
.tnensal, a títul.o de pró labore obsen adas rt.t dispasições. regtlamentare:; pert ine

CLÁUSULA DECIMÁ TERCEíR.A, irii'u.or, , ,i, ;ai:roitud,L qt t!i_-er tóclo. a .tocirtiade
cotllinuará suárt atividades com os herde.iros, sz!ce.r.:iorc.t e curarlcres' regáis. Não sendo possíie! ouinexisÍindo interesse desrcs ou do(,g socio(s) re ntonesce níe k1, c .,,oior di seus h*rru, ,irá op,rrodo

: l!:!fu co.in, base na siruaÇda patrintonial dci .rocieciade, à darc da resolução, "rrif";;r';;;0 d f an Ço e:;pe c i a I nten te I e»a n tado,.

r\le 5,

lica eleitoto Foro de João Pessoa para o etercícic e o

PÁP'IíGRAFO IINICO: O mesnto proceclinrcnto ;terti a(iorada e 7 ,Lttros cosos em que a.rocie.dadl
.\e resol1,a eni ruloção a.seu.rócio.

clÁas-uL4, DECÍMA QAARTÁ: Á admini;;trocroro crecldra. sob as pends da rei, que,ão está
impedida dc exercer a adminisÚar:ão da sociàtlatie, por ret espccial, ou em urtude de' condenação
crintinaL, ou por se enconlrar sob o.r efeitos dela. o aena qri rede, ainda que kmporariane;;:;
acesso a cargo:i públi\o.ç: ou por crime farintenrtrr, de preioricação, peita ou 

'ubàrno, 
conctrssão.

peculato ou contra a bconornio popztrar, conrrc (t ,i;;teàe fnanceiro nttcionar, conrra as normas de
defesa da concorrencia. conlit: cts reloções cic co!1.;unio,'jà ptiblicu. au a propriedade: ülrsos.em
quaisquer dos crímes prt!')istos cn lei, ou no.s re'triçaa-t rigei.r qtre possa inTpedi-lo cle exercer
atÍvidadc mercantil.

CLA ULA DECIMÁ oUINTÁ:
cumprimento dos direitos e obr i gações resu I.t on rc s de.ç e c on t ato

\N.-
Àb---
LL.,'.



A: ;l .ut<iatitde terá .;io seda nct Ávenido Corenns no. 7l'6, sala 0'!.. j'

CONT|LI.T(-) L'E .9'rilL:\ '.,iü DÁ :;ÜCIEDADI I,IM{TADÀ üEinúiuíINÀDÀ: C
CO NSTR UC1 [: S :: l: ii :" ! (;i:; L r-{} (:. lCAES'i-TDA

GfLDASIO BELÁtlVINA O.4 SlLl/A, bra:;ileirc'. solteirc. iiaturcl de João Pe.çsoa - PB, nascído

cn 19/1211966. anlttst.irir:. (ot!tirLt (ic identirlatia n'| J-i-:'c9j-1/ .S.tDS-rB. e C.P.F tt"- 088,061-094'
-11 re,çídenle c donit:iliLilt.t ri Í?uu tíu Tscnltlrgit;. n" 301, Brtirro das lititt:;tria. Jodo Pessoa-PB,

LiaP. illl$-2f A. t tvíLRlÀ DE F.lTlM/1 FERREiRÁ !)Á S!l-vll., hrasi!eira..taiteira. naarel de

.Joio Pr.:s.roo - PB. ru.vt:iiltt au: )3t08/197A. el;tpre;aria, uuteiro de identiciade n". l18l 130 -
SSP/P B e C.P. F n".:5 3.110.1 6-!--ll. rcsitltnre e tlonicilÍatío o Rua d1t Tecttologia n"-301, Baitro rias

hdustria. CEP: 5iit/lll-2.l0..httio Pc:;soo - Pl]. constitucnt nna socie.lade limiiada. medinnte as

:c yu i rt tcs cl íru.s u kr s :',

CLAUSULÀ Il\,i E I RÁ : .,1 .t;;tietiic{c qiror(t \oh () i1ü1n17 eü?Prcsorial: GMF CONSTRí!ÇOES

SDR|4ÇOS E LOCAÇACS LTD,.l.

CL;{{")SULA TERCEIR,'\: o tÚltirrl .\ocial .\arú tk RS 100.Ü00,0A (duzenro.ç ntil reais), Ctuiciidas j
*, ZOO UAO kltre;,:t,., nti!) 11rtitttr.,. t7" t al6r rtn,ntti dc RS 1.00 (trm taal, .sendo integralí:ado.s-'

i6.\te dta ent mocttlt.t t.t)nL'iit( ! !cgLii do Peís, ilivirlido e tiistribuído entre os .sétcio:; da .JegL!inte

.[r rnta:

L,f jRt.4 DE FÁTilL..t Ft:RR!aiR.,l DA SiLt/A.iiL«ú cont !8A.00A kanio e oiíci|ta tl1ii) qtlc:cs no

ti*:iirla RS i80..0(t0.1)0 trttt!t) t.' t)itoTtLI iltii r':(ti:i);

G:í-DASIO tsEL.itri'!!,\C i-t;'i Si:-;.i -l)4'; '';r' :t t;t)t triiitc ni;!) iritoiti', n:t '.'c;at cie íls
}i:.)0t,: iA .i,' ;..,,,, ; .'"r,'r', ;

CI,ÁIJSLJLÁ

artdcÍr, CetTtro. CÉ.t'1: 5i'fl1 .i--jií).!oào Pe.r.saa - PB

í10,-'o11stri!çãn titi! Ntru ii rttt!i:i;:,r'ir; dc .seivit,rr.t: nlt; :ttto :c':l':

th Estctdo rla Pttraíh,, t tt'rr ltriat tir: rhu',tçúo é ittclc:au)tinodo

C:LÁUSULfl

CLÀUSULÁ SE,Y'!".|:

lJÁÍl'tA: .i srtt'iulucít' tcm canlo abjefi \0cial: éoit.iu'ttçõo civil em gerai, con-rtt1tção

;l ;' t t l l ) rc s t uc i u tu nrc n c it n ttl tt co nt rd ü'o .ol'oii \s io tttt í s ha b i l i t cciú na are a

fu ctlificio. obru\ d( t(rrdll(t\{tlt't1.\. ohroi de ut'hiuti:açti õ.:-ttct.s. praças e calçadas, conitniÇões de

itittt;lgçõe.;, e.Vroil)\'rr.r o ,r'r'f i';t1i.l1t.':. coti.\truliio lt rbciotia:; e ferrotia.s' perfurações r consfilicão

clt ágtrü. petJ t.ttÇc)r, r .rorrrl,r.{«,.r. <ientolição da edifcío..; e oL!h'os a.t!rt ui-as. .flbriccção cie

ertruntrtts mek)lit, .i- irtrttii:rrq.t\tt r..«tntrole de prcrya.t itrbzn(ts t.refliçO de tladetizaçtic).olete diz

rctiduos nào-1.-crigt).\.).r. tta tut<(;n r' lc.tnoitltigen dc indoinie c o t({s e\lrttlltic: :ettporarias,

aluguel tle ctn(joÍnk.\. atit'i<k«k't da limlitzo on!rrionile te. instalaçõo e LliaiTt!L{t1çãa ê1.éír-íca'

scrt'ir.,Lt de cnganlturirr. .ttiyi(o.; tla: tlcsenhos !é.lrtitos relociotlodo,s a arquÍtettrc I utgertharitt.

!'e !)re.\cnldt1lc.\ í1)titt !'r:i!tis r (,,1I1'r//('.\ Lkt connrcir: tlc ttocleiro' ntltcrial de coil'ttn!çãc e i'errcgen:;
(pruClufO:; tüetr,l]l?,!iaor), tltryur:i rlc ,»utlitinu-t. e 0ilgucl (n!tontóycis sanr condtlor e con cOndutor.

PARI.GíI.4FO IJNTCO:

ÍJ!\'7,1: ..1 .rttt itiiulv itticittrti sud.t tttívíLitule:; trpó.s ttprotoção nc iunta Canercio!

lcrteiros au at otllt, -\tiL

ll) (lio!..1.\ ,tiio útrJivi.si',tci:; a não Poaicrcio ser cedidas ou transl'erida's a

'io. ;clt o uoixeníi ?anto 4o.'; demais .socitt.ç' o quent,ficam ossegtrados, ent

iyt1aklade tle cont!i(ic.v a yrct3t rlircittt cle prefuranr:ia para dt :itto atluitíção no oPoríujliciode de

,,,:nla,lu" quolü,t, iL'\,ct':(kr.lrttt\).!e t0 (de:t ctít:: írrei.s'' o:iócio o trlrceiro o.lquirenlê de quotos'

pt,itxtycn!;1 uLt(\(\.út; (otnritti(t! i :t.!inante, cont t1iircnúü c{Cs dennis sócios.Jitando a despesa de

i.rl ,.t!rt t.t,t-, t"",,, ':ltr' , .' Í,t t:,.:',)! 't, :'

CLÁUSULA SETL\4.4: .4 tt'.tpttrt.;uhilidade dc cLtliti :-óci;r'á r'lstrita clo valor de suas quotãs' mas

. CPL.
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ÁTÚ DE C O DA SOC
.çrÀ óps tr»t.

E por estaro-m assim justos e contatado' a.s.tinain o pre,íente instntmenla, em 03(Três) vias.

Joào Pessoa, AJ dc janeiro de 20)2

í d*g
BELÁ DA SIL

JUNIA COM ERCiÁL DO ESTADO DA P
cERÍrFlco o R:GlsÍFo
.,:..roc.i:,). i-,:;;:id; -:. ;E i

Ci.-

I,ÍÁRIÁ DE FATIMA FERRETRA DA SILVÁ

a

GMe clllsl?EÇóEs
rDcÀÇ6Es lzDÀ

.1,,J,i0,i:

Áu'^^^
MARra DE FATlNla v. \,E E-tcü _

sEcRErÂÊlA GEaAi_" - i
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GMF
Construções, §eruiços e Locações Ltda.

CNP,I :, 5364 í 4 g/MO r'27
Áu Coremas, n' 716 §ala O4 í "Ãndar - Centro - JoiÍo Pessoa/PB.

. funall: gmÍconstrucoe§@oatlook.com

OUTORGANTE : GMF CONSTRUçOES SERVIÇOS E tOCAçOES LTDA-ME ,

estabelecida a Avenida Coremas ,716 - Sala 04 - La andar - Centro - foão
Pessoa/PB, CEP 58013-430, lnscrita no CNPJ no 15.364.149/0001-27,
representada pela sua sócia administradora MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA

SILVA, Brasileira , solteira , empresaria , inscrita no CPF sob o n" 753.470.164-34,
e portadora do RG n"1481130 , reside e domiciliado a Rua: Tecnologia , 301 -
Bairro das Indústrias - João Pessoa/PB, nomeia e constitui como o procurador o
senhor tOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA, brasileiro , solteiro , empresário ,

domiciliado a Rua: Tecnologia, 301 - Bairro das Índústrias - foão Pessoa/PB,
inscrii:o no CPF rf 568.300.504-30 e RC n' 103iii69 SSF/PB.

João Pessoa/PB,10 de Março de2077

MARIA DE FATIMÀ FERREIRA DA SILVA

v€ídide.

CPL. ô

t RÂlv

c

CPF: 753.470.164-34

ridrde
juE,tr

,7í.lín*--\

V

PROCURAÇÃO

outorgando-lhes podendo para representar, junto a Receita Federal do Brasil ,

Secretaria Estadual da Paraíba, Prefeitura Municipal , Banco do Brasil , Caixa

Econômica Federal , Banco Santander, Banco Bradesco e Banco ltau, Para abrir e
fechar outras contâs corrente e poupança, para assÍnar documentos especÍficos,
para receber e fazer pagamentos, assinar propostas, convites para resolver
qualquer problema referente a empresa, c qual tem feito e sendo lido, em Voz alta

, na presença dos OUTORGANTES, achou-no, conforme aceitando o, tal como está

redigido, outorgou e assinaram , dispensando expressamente a presença e

assinatura de testemunhas instrumentárias para o presente ato .

L

MONÍEIRO DA FRANCA

0,#
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretâria da Recêila Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGAIWA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: GíllF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
CNPJ; í 5.364.1 49IOOO1 -27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreveÍ quaÍsquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idêntificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

'L constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Fedsral do Brasil (RFB), mm a
exigibilidade suspensa, nos teÍmos do aÍt 151 da Lei ns 5.172, de 25 de outubro de 19ô6 -
Código Tributarío Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que deteÍmina sua
desconsiderâÉo para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da Uniâo na Procuradoria4eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos erts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os ínesmos efeitos da certidão
negativa.

Esla certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas nliais e, no caso de êntê fedêrâtivo, perâ
todos os órgãos e fundôs públicos da administração direta a ele únculados. Refere-se à situação do
sujelto passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange indusive as contribuições sociais preüstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 11 da Lei ÍP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está oondicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <httpJÀrvww.receita.fazenda.gov.bÊ ou <httrJÁatww.pgfn.fazenda.gov.bP.

Cêrtidão emitidã gratuitiam€nte coÍn bâse na PortaÍia Conjunta RFB/PGFN ÍP 1.751 , de O2hOl2O14.
Emitida às 15:55:42 do diâ 1711112017 <hora e dala de Brasília>.
Válida até 1410512018.
Código de controle da certidão: 35í7.E4F9.D7CE5208
Qualquer rasura ou eÍnenda invaliderá êste documento'

i
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M GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER

CERTI DAO

cÓDtGO: 6539.6744.28C A.72CO

Nome Empresarial:
GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTOA ME
Endereço:
COREMAS

Bairro: Município:
CENTRO JOAO PESSOA
lnscr. Estadual: SituaÇão Cadastral:16.224.9124 caNcELADO

Emitida no dia 06112/201T às 09:26:07

Complemento:
SALA 04, ,I ANDAR
CEP:
580í34r0

Número:
716

CNPJ/CPF:
í 5.364. í 49/0 001 -27

certifico, observada§ as disposições da.regisração vigente e de acordo com osassentamentos exístentêsneste orgao,'qu;ãóoÀüouint",irpi" iüi;fi"ã.ü 
"stá 

em situaçãoREGULAR perante a Fazendã É;tri; Éri"à"rr, com reração a débitos riscaísadministrativos e inscritos im õili,;; A"ti._.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibiridade esteja suspensa, nemexctui o direito de a Fazenda.puurióa-ÉsàoiãI,'. qr.rqrer tempo, cobiar varores a eraporventura devidos pelo referido ContrúuNiÀ. "

Esta certidão 
" r:.ti!1 p3r.60.(sessenta) dias a partir da data de sua emissão,devendo ser confirmada a sua autenticidàde atrav;; do serviço vatidar cerlidão de Debíto napágina www. receita. pb.gov.br.

oBS: lnvárida para ricita_ção no que se refere 
.ao. fornecimento de mercadorias ouprestação de servíços de tianspoÉà int"r"iiáãrãl 
":ni"i.rni"ipàioir-"lrrnicação nãocompreendidos na comDetêncía tributária uãã municípios se o requerente supracitadoestiver tocarizado no 

"Lt"do d" p;;;iü; iãI""lr"o" quando a ricitação se reÍerir àprestação de servico de transporte .niiã'rur-liipio,s com característiôas urbanas noâmbito das regiões metroporitana" ;t;;Gd;;;Éaraíba, reconhecida por Lei específica.

Certidão de Débito emiüda via ,lnternet..

z«í-na,»^
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PREFEITURA TiUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO iIUNlcIPIO

,?to,3s ('

42
'a

cERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBlros MUNlclPAls

Número da Certidão

20171O75317

No de Controle de AutenticaÉo

422.535.450.552

tDENT|FtcAÇÃo Do REQUERENTE

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

, 53641 /í9000'l 27

Nome do Contribuinte

GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA

Endereço

AV COREMAS

Número

716

Apto/Sala

04

Bloco Complemento

í. ANDAR

UF

PB
Bairro

CENTRO

CEP

580134it0

Cidâde

JOAO PESSOA

Írda PÚb MU ,cipal la nçat inscrevET q uai squer d I id AS que m a SE I apuradás {ica rtificado qUE a ié l
RESsal a do o d rret to a F aze cá

cl d IU
nte al ifi cado pe n dêoc la s rela tiva s as lece itas Íl UN tc pat s n uslve as e a a leza

d constam ern nome do req eÍe actma qúpresell te ata ao
tributá a ou n ão SC ritas na c no istro d â D ivida tIVa Co f,/ n ctÍl

INSCRIçÕES VINCULADÂS AO REQUERENTÊ

MERCANTIS: 122376-3

rN.roarLlÁRtas

oBSERVAçÔES

Esta certidáo é valida por 60 (sessenia) dias, conlorme o arbgo 138, §1", da Lei Complementar no 53, de 23 de dêzembro de 2008 (Código Tributário

Municipal).
A aceitação desta c,ertidão está condicronada à inexistência de emendas ou rasuías, bem como â veíÍicaçãa de sua autenticidade na lntemet' no

ende ço http .l oao pessoa. pb.90v br

Ce fiida itid 06/1 2t201 r 09 :24 52

1t1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

Validade: 2011112017 a 19112/2017

Certificação Númeror 20L7 LL2OO45523633 10868

informação obtida em 06/LZl2Ol7, às 10:27:15.

A utilizaÇão destê Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

l-++--':i.,--^-, -:f-^ ^^:-^ ^^., L-/E'---^-- ///--tr-JlE^^a'EeI--i*:-D^-^l ---t\/^DD^- ílÁiI1/1^I'7

à)
D/Gffi voll

Inscriçãor ts364r49/aoot27
RAZãO SOCIAI: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA IV1E

Nome Fantasia:GÍvlF CONSIRUCOES

Endereco: Av COREIVIAS 716 SAIA 04 ANDAR 1 / CENTRO / IOAO- PrssoA / PB / 58013-430

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.
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,Dtt9PODER JiJDlCl'ÁR IC
jUST i-ÇÂ DO ?i.É.BÀlJO

CERTIDÃO NEGATTYA DE DÉBITOS TRJABAI,EISTÀS

Nome: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDÀ - ME
(MÀTRIZ E FILTATS) CNPJ: 15.364.149/OOOL_21

Certidão no : 13967f784/20!j
ExpediÇão: 06/|L/201,7, às 09:39:30
validade: 04/05/2019 - 190 (cento e oitentâ) crias, contados da data
de sua expediÇão.

certifica-se quê euE coNsrRlrcoEs sERvrcos E LocÀcoEs ÍrrDÀ - t{E(tÀmrz E FILrÀrS), inscrito (a) no CNPJ sob o n.
15.3611 .1{9/000L-27, NÃo coNsrÀ do Banco Nacionâl de DevedorêsTrabalhistas.
Certidão êmitida com base no art. 642_À da Consolidação das Leis doTraba1ho, acrescentado pela Lei n" 1,2.440, de 7 de julho de 2011, ena ResoluÇã.o Àdmini.strativa nô l47O/2011 do Tribunal Superj.or doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert..idâ.o são d.ê re sponsabi lidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados ât.é 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessôa juridica, a CertidãÕ atesta a emp.resa em relaÇãoa todos os seus es tabeleclmentos, agências ou fillais.
À aceitaÇão dêsta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidadê no portaL do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http: / /wlrvr. tst. j us , br ) .
Cêrtldáo emitida gratuitamente.

rNllcnuÀÇão ${PoRrÀIrTE
Do Banco Nacionar de Devedores Traba.r,histas constam os dadosnecessárj-os à identificaÇáo daS pêssoas naturais e jurÍd.icas
inadimplentes perante a ,JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaÇões
estabeLecidas êm sentênça condenatóriâ trânsitada em jul-qado ou emacordos judiciai-s trâbalhistas, inclusive no concernente ãos
recolhj-mentos previdenciáriôs, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentôs determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuçáo dê acordos firmados pêrantê o Ministério púbtico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévj-a.
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MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DEBITOS

NEGATIVA

EMPREGADoR:GMFCoNSTRUCoESSERVICoSELoCACoESLTDA.ME
(GMF CONSTRUCOES)
ôr.tp.t : t s.go+ .1 49 loool -27

DATA E HORA DA EM§SÃO: A6tQl2O17' às'10h19

CERT|FICA-SE,deacordocomàsinformaçõesreoistradasnosistemaCPMR-
Controle de Processos de Multas e Recursos que,"nesta data' NÃO CONSTAM

débitos decorrentes o" á"tr"ç*r em Íace do empregador acima identificado'

1. Esta ceÍtidáo abrange todos os estabelecimentos do emprêgadoÍ'

2 A oresente certidáo nâo modliica a sltuaçào do empíegador que coÔste do cadâsko prevrsto na

Port;ria lntêrminister ial MTE/SDH ""'â 
;;;iU;"ãde 201'1' que.drscipl'na o cadastro de

H#;";;;;:;;;irràm iuometloo irabathadores a condrçôes análosas a de escravo'

!. ConÍoÍm. tÍttgo 5P§ únlco dr poÉ'Íla í'21ti011do ITE'.! G'íldto or' lnltttuÍd! Í'd'tlrâ

;:ffi;;ií'';:n*A" ""Tt' "!' *q+#*'ffi .çn:ü::tlÊ#*qi
h-drúo prc.roo. mYhdo! à PÍlG
r.Í obtld! c.íldlo P.rrnto "qu"t'Lig-ii 

tiiãá'i a"tontl""t r tltutçáo tlualtlad' dot

mc!tlo3.

4.AaUtenticidadêdestacertidàopode.íáseí..conÍiÍmadanoendereçc
http://www.mte.gov.brlcertioaoiiniiãão"tlJuuito" 

utrlizando o código 2BNisxx'

5. Expedida com base na Portaria MTE n' 1 421 ' 
dê 12 de setembío de 2Ol4 Emitida gratuitamente

Páginâ 1 de 1
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CONIRÀTO N': 00 012 /2017 -CPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM CÂI!ÍÀTÀ
MAMÀNGUAPE E GMF CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE LOCAÇÔES LT
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE IN
FORI.,ÍÀ ÀBAIXO:

Pelo plesente instrumênto particular de contrato, de um Lado Câmarâ Municipal dê M

Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - pB, CNPJ \. 72.'120.256/ OOOl-52,
rêpresentada pelo Prêsidente da Câmara ,Ioâo Ferreira da Silva Filho, Brasileiro, Dívorciado,
Comêrciante, residente e domicilj-ado na Rua Severino Victor, 45 - planalto - Mamanguape - pB,
CPE n' 031.463,444-40, Carteira de ldêntidade no 2.288.944 SSp-pB, doravante sinplesmente
CONTRATaNTE, e do outro lado GME ConstruÇÕes, ServiÇos de Locaçõês Ltda - ME - Av. Coremas,
?16 - Centro - João Pessoa - PB, CNpJ no 15.364.149/AOAV2'? t doravante simpl.esmêntê
CONTRÀTADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas c1áusulas e condiÇÕes seguintes:

CLÁUSUT.A PRIMEIRÀ . Dos FUNDÀMENToS Do coNlB,ATo:
Este contrato dêcorre da licitaÇâo modalidade Dispensa no Dvo0004/201?, processada nos têrmos
da Lei Eederal n" 8.666/93 e suas aftêraÇôes,

CLÁUSULÀ SEGUI{DÀ . Do oB.,ETo Do coNrR.ATo:
O presente contrato tem por objeto: ContrataÇáo de enipresa especializada em construção civil
para execução dos serviÇos de recuperaçâo da fachada e da calçada da sede da Cârnara Municipal
de Mamanguapê.

o§ selviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condlÇôes expressas neste
instrumento, proposta apresêntâda, especificaçôes técnicas, Dispênsa no DVoOOO4/2017 e
instruções do conttatante, documêntos esses que ficam fâzendo partes integrantes do presenle
contrâto, independênte de tlanscrição.
clÁusul.À TERCEIRÀ - Do vÀroR E paEços:
O valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto, ó de RS )-3.0I1,92 ITREZE MIL ONZE
REATS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) ,

Os preços a serem aplicados para execuÇão dos serviços referidos neste contrato serão os
constantes na proposta apresentada, que é parte integrante deste instrlrmento. O presente
contrato é do tipo ernpreitada por prêço unitáxio.
crÁusur.A QuÀRTÀ - Do REÀirusIÀuElÍlo:
Os preÇos contratados sâo fixos pelo pêriodo de um ano, excêto para os casos previstos
65, §S 5" e 6o, da rei B-666/93.
Ocorrendo o desequillbrio êconôni co- f inance l ro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, A1lnêa d,
8.666/93, nediante comprovaÇão documental e requerimênto expresso do Contratado.

cúusu,À eurNÍÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despesas correrâo por conta da segulnte dotação, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamaoguape: 01.010 01.031,0001.1001 4490.51,00

CIÀUST,IÀ SEXTÀ - DO PÀGÀIi,ENTO:
O pagar0ento será efetuado na Tesouraria do CoDtratantê, mediaote processo regular, da sequinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

crÁusuÍ"A sÉrrr'íÀ - Dos PRÀzos:
Os prazcs oara início e conclusàc do objetc ora ccntratado, que admite prorrogaÇão nos casos
previstos pela Lei 8.666/93, estâo abaixo indlcados e serâo considerados a pa!tir da
assinatura do Ccnt rato:
Inicio: 1 (um) dia
.'):c,rsâo: I5 quinze. diâs

neste ato

no Àrt.

rêIaçâo
da Lel

cu{usul.À OrTÀvÀ - DÀs oBRÍcÀçõEs Do CoNTRAIÀNEE r

a - Efetuar o pagamento reLativo a execuÇão dos serviços
com as respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporclonar ao Contratado todos os neios necessários
contratados i
c - Notificar o Contratado sobrê qualquer i!regufaridade
serviÇos, exercendo â mals ampla e completa fiscalização, o
rêsponsabilidades contratuais ê legais.

efetivamente realizados, de acordo

para a fiê1 execuÇâo dos serviÇos

encontrada quanto à qualidade dos
que nâo exime o Contratado de suas

cúusuLÀ NoNÀ - DÀs oBRreÀÇõEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contratô, dentro dos mêlhores parârnetros de qualidade estabelêcidos para o raÍno de atividade
relacionada ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos esti.pulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentês à legislaÇão flscal, civi1,
tributária e trabafhista, bêm cono por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a qualquêx
titulo, perantê sêus fornecedores ou tercêiros em razão da execuçào do objêto contratado;
c - Manter preposto capacitêdo ê idônêo, aceito pefo Contratante, quando da êxêcuÇão dê

uape
D

cootrato, que o replesênte intêgralnente e todos os seus atos;

a.

á--



t
od Permitir e facllitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os

esclarecimentos sol icltados;
Será responsável. pelos daoos causados diretamente ao Contratante ou a

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não exÇluindo ou !e
rêsponsabi- l idade a fiscafizâÇão ou o acompanhamento pê1o órgão inte!essado;
f Não ceder, t rans ferir ou sub-contratar, no todo ou em pârte, o objeto deste in
sem o conhecimento e a devida autorizaÇâo expressa do Contratante;

o (§(
oát.#e,-

indo es sa

,Dni

g - Manter, durante a vigência do cont.lato, en compatibilidâde con as obrigaÇóes assumidas,
todas as condiÇÕes de habilitaçâo e qualificaÇão exj-gidas no respectivo processo 1iÇitatório,
apresentando ao Contratante os docr.mentos necessários, seÍnpre que solicitado.

crÁusuÀ DÉcDtÀ - Dog sERVrÇos NÀo pnrvtsros:
A exêcuçâo dos serviços não previstos será regulada pê1as mesmas coodiÇões e cláusufas do
contrato original.

cúusul.À DÉcrDÍÀ pRrl,ErRÀ - DÀ pÀFÀLrsÀÇÃo:
O Contaatante por: conveniência administrativa
a qualquer tempo, a execuÇão dos serviços,
deci sãô .

ou técnica, se reservâ no direito de paralisar,
cientificaodo devidamente o Cootratado de ta1

cúus(ILÀ DÉcrÀrÀ sEGIrltDÀ - DÀ ÀrrERÀÇÃo E REscrsÃo Do coNTRATo:
Este contrato poderá ser alterado, un j.lateralmente pelo Contratante ou por acordo êntrê as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de p]-eno direito, conforme o
disposto nos Arts. '11, '78 e 79 da Lêi 8.666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas coodições contratuais, os acréscinos ou
suprê§sôes que se fj.zerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor iniciaf
atual-izado do contrato, e, no caso de lefolma de edificio ou equipamento, até o limite de 50t
(cinquenta por cênto) para seus acréscimos.

crÁusulÀ DÉcrMA TERCETRA - DÀg pENÀrrDÀDEs:
A recusa injusta em dêixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujei-tará o
Contratado, garantlda a prévia defesa, às seguintes penal-idades previstas nos Arts. 86 e B? da
Lêi 8.666/93: â - advertênciâ; b - multa de mora de 0,58 (zêro vÍr:gul-a cinco po! cento)
aplicada sobrê o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no lnlcio ou na execuÇâo do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecuÇão total ou palcia1 do contrato; d - suspensão tenporária dê participar êm licitaÇão e
impedimênto de contratar corn a Administrâçâo, por prazo de até 02 (dois) anosi e - declaraÇão
de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a AdninistraÇâo PúbLica enquanto peldurarem os
motivos deteminantes da puniÇão ou até que sêjê p.omovida sua reabilitaÇão pêlante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultâneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666,/93.

crÁusu,À Dácr!íÀ euÀRTÀ - Dos ÀcúcrMos ou supREssôEs DE sERVrÇos:
O Contr:atado fica obrigado a aceitar, nas meslnas condiÇôes contratuais, os
supressôes que se fizerem nos serviços, confomê os percentuais estabêfecidos
[', dê Lei 8.666.9{ e suas afreràcôes.

acréscimos ou
no Art. 65, S

cúusurÀ DÉcrMÀ eurrúTÀ - DÀs DrsposrÇõEs cERArg:
Paxa o recebimento defin.itivo dos serviÇos concluidos, o Contratante norneará uma Cornissão, de
no minimo 02 (dois) técnicos, que visitar:á as obras e enitirá o termo de Recêbimento.

clÁUs(IIÀ DÉcI}íÀ sExTÀ - Do FoRo:
Para dirimir: as questões decorrentes dêstê contrato, as partes efegem o Eoro da Cornarca de
Mamanguape, Estado da Paraiba.

E, por êstarem de pleno acordo,
assinado pel-as partes e por duas

foi lavrado o
testemunhas.

presentê contrato em 02 (duas) vias, o qual val

TESTEMUNHÀ

Mananguape

PELO CONTRATANTE

Presideotê da Câmara
031.463.444-40

PB, 11 de Dezenbro de 2017

/.ao
FERREIRÀ DÀ SILVÀ FILHO

C

ME

SêrvaÇo sde

\"'^f
,,4 z,/,,7a

PELO CONTRÀTADd

)



,r,41 ?

'cPr- o

o
t,
o

ESTÀDO Dà PÀRÀIBÀ
cÂr'rn* uulrrcr par, DE t'íÀl{ÀNcuÀpE

courssÀo eERI.ÍÀNENIE or r,rc:reçÃo

DrsPENsÀ N' Dvo000{,/2012

DECLARAÇÃo - PUBLTCAÇÃo

DECr.,.ÀRÀÇã,O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratj.ficaÇão e ÀdjudicaÇáo
bêm como do respectivo extrato dê Dispênsa de !j.citação !êferentes ao processo acima indicado,
foram devidanente afixadas no Quâdro de DivulgaÇão deste Órgão, nesta data, em observância as
disposições da Lei Eederal no 8.666,/93 e suas a1têraÇôes postexiores.

Mamanguape - PB, 11 de Dezernbro de 20!'7,

5 üo-
IA ANY DE ZA PAIVA

Chefe de Gabinete

C,(

áÃNat».
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EsTÀDo DÀ PÀRAÍBÀ

cÂl.lapa mwrcrpal DE MA!ÍANcuÀpE
colrrssÂo eERI"íÀNENEE on r,rcrraçã,o

DrsPENsÀ N' Dv0000{,/2017

DECLARÀÇÃo - puBl,rcAÇÃo

DECTARÀçÃO

Declaro para os dêvidos fj.ns de dixeito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e AdjudicaÇão
bem como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado,
foram devidamentê afi).adas no Quadro dê Divulgação destê Órgão, nestâ data, em observância as
disposiçôes q{ Lei Feêê!âI ao 8.666/93 e suas alteraÇões postêriores.

Mamanguape - PB, 11 de Dezembro de 2017.

^.\iN \\v I

\!
CLÁUDIO LEITE FTLHo
Presidente da Comissão
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MAMANGUAPE - PB
Terça feira, 12 de dezembÍo de 2017
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ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADo DA PARAíBA
cÂuane uuutcrpAL DE MAMANGUApE

RAT|FtcAçÃo E ADJUDtcAçÃo _ DtspENSA N" DVo ooo4l2o17
Nos termos dos elementos constantês da respectiva Exposição de l\Iotivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação no ovooooilzo.t z, que
objetiva: Execução dos serviços de recuperação da fachada e da calçada da sede da câmàra
lvlunicipal de Mamanguape; RATlFlco o correspondente procedimento e ÂoJuotco o seu objeto a:
Gl\4F Construções, Serviços de Locaçóes Ltda - ME - R$ 13.0.1 

.1,92.

Mamanguape - PB, 11 de Dezembro de 2017
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PrêSidENtE dA CâMArA

ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE DtSpENSA DE LrcruçÃo
PROCESSO: Exposiçáo de Motivos n" DV00004/2017. OBJETO: Execução dos serviços de
recuperaçáo da fachada e da calçada da sêde da Câmara Municipal de Mamanguape. FUNDAúENTO
LEGAL: Art. 24, inciso l, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações. nUfOniZeçÃO: Secretaria da
Câmara Municipal de Mamanguape. RATtFtCAÇÃO: Presidente dà CâmaÍa, em 1111212017.

ESTADO DA PARA|BA
cÂruana murutctpAL DE MAMANGUApE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de recuperaçâo da Íachada e da calçada da sede da Cámara
Municipal de Mamanguape. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação no DV0OOO4/2017.
DOTAÇAO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de lvlamanguape: 01.010 01.O31.OOO1.1OO1
4490.51.00. VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias. PARTES COUtRntnNtes: Câmara Municipât de
Mamanguape e: CT No 00012/2017 - 11.12.17 - Gl\4F Construções, Sêrviços de Locações Ltda - ME -
R$ 13.01 't,92.

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/01/20'18 às 10:15:14 foi protocolizado o documento
sob o No 00125/18 da subcategoria Licitações , exercício 2017, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mâmanguape
Número da Licitação: 0000412017
Órgão de Publicação: Jornal OÍicial do Municipio
Data de Homologaçáo: 1111212017
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93)
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário
Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia
Valor Eslimado: R$ 13.01 I ,92
Valor: R$ 13.011,92
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil paÍa execução dos serviços de recuperaÇão da
fachada e da calçada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 13.514,12
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): RLA CONSTRUÇôES E SERVIÇOS LTDA
Proposta 1 - Proponente Pessoa JurÍdica (CNPJ): 1 1.621.731/0001-20
Proposta I - Situação: Perdedora
Proposta 2 - Yalor da Proposta: R$ 13.748,ô4
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): L & D CONSTRUTORA LTDA
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 17.620.599/0001-69
Proposta 2 - Situação: Perdedora
PÍoposta 3 - Valor da Proposta: R$ 13.01 í,92
Proposta 3 - Proponente Pessoa Juíídica (Nome): GMF - CONSTRUÇôES E LOCAÇôES LTDA
Proposta 3 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 15.364.14910001-27
Proposta 3 - Situação: Vencedora

INFORMAÇAO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento lnformado?
lart"nti""cai

[PDF] Termo de RatiÍlcaçáo Sim
lu"

a6 e37 257 560 cb?'l 2 c5564a 5047cf 35

em 03/0'í/2018 10:15
3RECIBO PROTOCOLO. Doc. 00125/'18. tns€rido por Tramita (gerado automaticamente)rõ^-^ôõ^ ^^. ô+il.^, ^6 ô11^1la^1e ,tar.íÃ \/-l;.t^^Ã^. Ã^oÀ ,t^7^ oDoa ,,tr^E o^rrÉ ,,í on tr^n7 DÂ^Ã
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João Pessoa, 03 de Janeiro de 201B

Assinado Eletronicamente
dníonne LC 13,§3, ârlêrãdâ p.h r-C 912009 c

pelo Regimcnlo lniêm, alterêdo ,êlâ
RÂTC 182009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

em 03/01/2018 10:15.
4
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RECIBO PROTOCOLO. Doc. 00125/18. lnserido por TÍamita (gerado automaticamente)
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/01/2018 às 10:'Í9:44 íoi protocolizado o documento
sob.o N" 00128/18 da subcategoria Contratos , exercício 2017, reÍerente a(o) Câmara Uünic,p"t àe Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados'por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000 í 22012
Data da Publicação: 1?11212017
Data da Assinatura: 1111212017
Data Final do Contrato: 2611212017
Valor Contratado: R$ 13.01 1,92
Situação do Contrato: Expirado
objeto: Conhatação de empresa e-specializada em construçáo civil para execução dos serviços de recuperação daÍachada e da calçada da sede da Câmara Municipal de Mamanguape_
Contratado (Nome): GMF - CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LT-DA
Contratado (CNPJ): I 5.364.1 491OOO1 -27

flNFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do prazo: Não

João Pessoa, 03 de Janeiro de 201g

Assinado Eletronicamente
@nrome lC l&93. alêrada peta LC 91/2009 6

talô RêOmên1o Inlemo, ôls.ado O.ts
R ÍC 1&2009
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍETA
cÂr'rABÀ MuNrcrpÀr DE !.rÀriallct ÀpE

COMÍSSÃO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÂO

PROCESSO LICITÀTóRIO DISPENSÀ

DTSPENSÀ No. DV00004,/2 017
PROCESSO ADM]NISTRÀT]VO NO 17120 6DVOOOO4

óRGÃo REALÍZADoR Do CERTAME:
Cârnara Municipaf de Mamânguape

OBJETO:
ExecuÇão dos serviÇos
Mamanguape ,

Neste ato encerra-se
coroo assunto a Disp

de rêcupelaÇão da fachada e da cafÇada da sêde da Câmara Municipal de

o 10 volu&e dos autos do pr:ocesso Administrativo no 1712O6DVOOO04,

sa no DVo0004/2017 em epigrafe; iniciando no número O1 ê as

tendo

fo lha s
seguintes nur\raaas

\
êquencialmentê, findôndo no n. 47 , esta folha.

Responsáve1
\
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