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ESTÀDO DÀ PÀX,A,IBÀ
cÂ!.rAa,a MUNrcrPÀJ, DE t.GlaNcuÀPE

corfl ssÀo PERIaNENTE DE LrcrTÀçÀo

PROCESSO TICITÀTORIO roMADÀ DE PREÇOS

rorqDA DE mEços No oooozl2oLl
PROCESSO ÀDI'IINISTRATÍVO N" 140522Tp00002

óRGÃo REÀrr zÀDoR Do cERTÀIÍE:
câBara Ml.Ülicipal de Mamanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - líâhan4lâpe - PB
cEP: 58280-000 - rel: (083) 3292-2'786.

onirBlo:
Àguisição parcelada de materiais de limpeza e gêneros alimentÍcios diversos, destinados as
atj.vidades da CãrDara Hunicipal dê l.íaEangniape

Er,EuEltlrog gísrcos Do PnocEsso:
solrcrrAÇÀo E wsrrFrcÀTrvÀ DÀ coNTRÀTÀÇÀo
ÀTo DE DESTGNÀÇÃo DÀ colÍÍssÀo JulcÀDoRÀ
DEcr.ARÃÇÃo DE DrspoNrBrrrDÀ.Dr onÇalaxtÁera
AUÍoRÍ zAÇAo pAnÀ REÀII zÀÇÃo Do cBRrÀME
PRoTocoLo E AUTUAÇÃo Do PRoCEsso
rNsrRt MEMro coNVocATóRro E sEUs ELEt{ENTos coNsrrrurrvos
pÀREcER JURÍDrco - ÀpRovÀÇÀo Do TNSTRUHENTo coNvocÀTóRro
puBI-rcrDÀDE Do CERTÀHE - Drvlrl,cÀÇÀo
COMPROVANIES DE ENTREGA - INTERESSÀDOS
DocutÍElfros DE mBrÍ,rrÀÇÃo Dos trcrTÀtrTEs
PROPOSTÀS DE PREÇOS ÀPRE SENTÃDÀS
ÀTÀ E DELTBERÀÇÀo DA coMrssÀo JIIl.cÀDoRÀ
Qt ÀDRO COtiÍPÀnÀTrVo Dos PREÇos - I'B.PÀ DE ÀPURÀÇÀo
REIÀTóRro FrNÀL Dos rRÀB,Àt tlos
pAxncER wRÍDrco - À-t'árrsE Do pRocEsso LrcrrÀTóRro
ATos DE HoMoLoGÀÇÀo E ÀDfllDrcÀÇ.Ào
CONIRÀTO CORRXSPONDENIE
PUBLICÀÇÕEs
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ESTÀDO DÀ PÀ3.AIBÀ
cÂr.ÍARA l{uNrcrpÀr DE l4}aNcuÃpE

SECREÍÀRrÀ DÀ cÁ ÀRÀ Àn NÍcrpÀi DE lrN{A}telrÀpE

Mamanguape PB, 19 dê Maio dê 2014.

serüor Presidente da Câmala,

SolicitaRos quê seja autolizada à Colrrissão permenente de Liciteção deste órgào, rêa1izâr
procedimento licitatór1o, na modalidade exigida pe1â legislaçâo em vigor, destinada a:

AquisiÇão pârcelada de Eãtêriais de limpeza e gêneros alimênticaos
atividades da Cátrlara Municipal de Marnanguape.

divêrsos, destinados as

Justifrcativa para a nêcêssidadê da solicitaÇão:

À contratação âcirDa descritâ está sendo solicj-tada, nos têrmos dâs êspecificeÇõês técnicâs
i-nformaÇõeg complementares que a acompanham, quando for o caso, úotivada: Pela necessidade
dêsenvolvimento de aÇôes continuadas para â promoção dê atividades pêrtinêntês, uisando
maxinlizaÇào dos recursos em relaÇão aos obletivos programados, consaderadas as diret!1zes
metas definldas nas ferramêntas de planejamento aprovadas,

ê
de

a
e

InforEamos que êxiste dj.sponlb1l1dâdê de dotação êspêcífica no orÇamênto vigênte para a
êxecução do objeto a ser licitado, consoartê consulta êfêtuadâ ao sêtoi contábi1. Certos de
contarnos com imediata eprowâção dêste solicitaÇão, indispensáwel à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, ÍicaEos a lnteira disposição para mâioles êsclarecimentos que forem julgados
necessá.rios -

Atenciosamente,

a, _0,.) A4
ELIENE NUNES DO SÀ}.MOS

s ecrêt áraa
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CODI GO

TERMo DE REFERÊNCIA

l. o.Do ot|arExÍ)
1.1.Constitui objeto da presente contrataÇâo: Aquisição parcelada de naterlais de limpeza e
gêneros alilllelltícioô diversos, destinados as atividades da Câmara l4unicipaL de l,Íamanguape.

2 . 0. arlrsTrÍ.rcÀarÍrÀ
2.1.À. contratação acima descrita, quê sêrá p.rocessada nos têmos dêstê instrunento,
espêci.ficaÇôês técnicas e infoínaÇões complementares que o aconpart}latrt, quando for o caso,
lustifica-sê: Pefa necêssidadê dê desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão dê
atavidades pertinentes, visando à mâxittrizaÇãô dôs recursos em relaçâo aos oblêtivos
piôgramados, consideradas as dirêtrizes e metas definidas nas femêmentas dê planêj amento
aprovadas. As caracteristicas e especifrcaçÕes do objêto da referida contratação sào:

D I SCRI MI NÀCÀO UNIDÀDE

pct
pct
pct
pct
pct

p.t

F,Ct

und

pct
pct
pct

Vassôu re dê pelo 30cn
Dêscdorizador de ar 360m1
Sabonele 509

-qaco para 1i)io 15 titros
Sa.c par.L lixc 30 lit.ôs
sacc pata lixo 50 litros
Saco para lixo 100 litros

Inseiicida Êpray 5OOn1

Água srni tá r: a 1L
Desir,fetanl-e 2L
Detêrgente 2L
Esponj a de aço
Éspor-i à Ce prato

PÂpe] hiEiênicô
Pasti thã saI.]i-,áriâ
Sabã. eÍL pó 5009
Sâbã. en L,arrâ
Á,c.al 500ni

Vassoura de piaÇa\,â
Vâssoura de nylon
VassôLirã pâra banheiro

Pano de prato
Papel t.a t ha

Côp. .iescartá.re1 5Oml

Copo Ces.a rtávei 18 0r,l
Copo descar:1,ável 300m1

Querosene 50ôro1
Mult-usô 50onl
Sâbonete líquido
Cerâ 11qu:d.500m1
ÁEua miÍera I 20 lilrôs
Açúcar 1kg
Cafê 25t)q
C.eam Craker 4COg
Eiscoi lo llari â 40Og
R-' 'q-rdn - il '.-r-' -. . T

Ref ri,terânte tipo t,ãranja 2L
Ref riqeranl,e t,ipo Guãrená 2L
Li mpa viCros tipo Vidrex
Bal as sorlidas 7o0q
fillro de papel

ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
cÁuena uurrcrpar, DE IIÀMANGLTÀPE

QUÀNTIDÀDE
35

lCA

90
90

'1')

45
45
60
60
15
30
35
35
60

135
60

60

90

9A

90
90
90
9X

135
90

:00
:00
10D

30
90

100

60
135
100

90
90
90
90
90
90
45
60

1

2
3

4

5
6

1

I
9

IO
11
r2
13
7A

15
16
71

18
19
2A
21
22
23
24
25
26
21
28

3D

31

32
33
34

35
36
31
38
39
4A
41
42
A3
44
45
46

3,o.DÀs oERrGtçóEs Do colrrRÀTÀrtrE
3 - 1- Efetuar o pagamênto relativo
cláusulas do respectivo contrato

objêto contratado efetivamente rea.lizado, de acordo com as
equivalente.ou

ffik#



5.o-DOS PRÀZO§
5.1.O prazo máximo para a êxêcução do objeto desta contrataçâo e que adnitê plorlogaÇão nos
casos prêvistôs na legislaçào vigêntê, êstá abaixo indicado e sêrá considelado a partir da
emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
5.2.O prazo de vigência do contrato será detenninado: até o fj.nal do exercício financeiro de
2014, consi-derado da data de sua assinatura.

6 . O. DO REÀirU§ÍãüErl:rO
6.1.os prêÇos contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no
À.t. 65, S§ 5" ê 6", da Leí a.666/93-
6.2.ocorrêndo o desequilibrio econôrtrico-f inancêiro do contrato, podêrá sêr restabelecida a
relação que as partes pactua.râIo inicialmêntê, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Alinêa d, da
Leí 8.666/93, úediante comprovaÇão documênta1 e rêquerimento expresso do Contratado.

7. 0. Do PàêàIiIEIITO
7-1,O pagamento será reafizado mediantê processo rêgular e em observância às
procêdi[entos adotadôs pêfo Contratante, da seguinte Mrneira: Àté trinta dias após
total- dos produtos solicitados.

norrnas e
a entrega

8 . 0. DÀ.s SÀrniGS ÀDtdrIÍrSrRÀrII,Às
8.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obriqaÇôes assuÍLidâs ê precêitos legais/
sujeitará o Contratado, galantida a prévia defêsa, às segiuintes penalidadês prêvistas nos
À-rts - 85 ê 8? dê Lêi 8-666/931 a - advêrtência; b - rut1ta de mora de 0,5* {zêro virgula clnco
por centô) apli.cada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entreçla, no inicio ou na
execuÇão do objeto ora contxatado; c - multa de 10* (dez pon cento) sobre o valor contratado
pela inexecuçãô total ou parcial do contratô; d - suspensão temporária de participar em
11cataÇão ê impedimento de contratar com a AdrlinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) .!!ros; ê -
dêc1araÇâo de inidonêidadê para licltar ou contratar com a Administração Pública enquantô
perdurarem os nootivos deterninantes da puniçào ou até que sêja promovj-da sua reabilitaÇão
pêraDtê â próprià âuto-ridadê quê âplicou a pênâlidadê; f * sitnultârrêârnênte, qualquer dâs
pênâlidadês cabiveis fundamêntadâs na ],ei 8.666/93.
8.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a
coBuryicaçâo ao contratado, sêrá autonâticâmênte dêscontado da primeirâ parcela do pagamênto a
gue o Contratado rrier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um po. cento) ao mês,
ou/ quando for o câso, cobrado judiciâlmente.
8.3.Após a aplicaÇão dê quaisquêr das penalidades previstas, realizar-se-á coÍn]nicaÇão êsciita
ao contratado, e publicado na imprensa oficial, êxcluldas as penalidades de advertência ê
mufta de mora quando fo! o caso, constardo o fundamento leqal da punlÇão, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro correspondente-

E],IENE NUNES
sec!etáaia

DO SÀNTOS
)rn 0<1

Mamanguape PB, 19 de Maio de 2014.

3.2 . proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a f ieJ- "*.".naffihprêsênte contrataÇão, nos termos do couêspondente instrumento dê ajuste- E -, ô4 Él3-3.Notificar o contratado sobrê qualquêr irrêguleridade encontrada quanto e[UinIahi& rjoO]
produtos ou serviÇos, êxercendo a mais arrç»la e complêta fiscalizaÇão, o gu!2_ nao exime p]
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e prêceitos legais. 

\"rZ4.o.DÀs @RrcÀçõEs Do @NIT,atàDo
4 . 1. Responsabili zar-se por todos os ônus e obrig:aÇões concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributália e tràba1Lrista, bero como por todas as despesas e compromi3sos aasu[idos, a qualquer
tltulo, perante sêus folnecedores ou terceiros êm razâo da execuÇão do objeto contratado.
4.2.substitulr, arcando com as despesas decorrentes. os rnãtêriais ou serviços que apresentarem
alteraÇóes, detêri-orações, impêrfêiçôes ou quaisque! irregularidades discr:epantes às
êxigências do instrumênto de ajustê pactuado, ainda quê constatados após ô recêbimênto e/ou
pagamento.
4.3.Manter, duraDte a vigência do contrato ou instrumêntos equivalênte, êm conlpatibilidade com
as obrigaçôes assr]Ílidas, todas as condiÇõês dê habilttaÇão ê qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, se fôr o caso, aprêsentando ao Contratante os docueentos
necessários, senple que solicitado.
4.4-Náo transferir a outrem, no todo ou êm parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e expressa autorizaÇão do Cor:rt!âtalte.
4 . 5, H[Liti! Nota Fiscal colrespondente à sede ou filia1 da empresa quê apresêntou a
documentação na fase dê hallilitaçào.
4.5.Executar todas as obriqaÇõês âssuLidas com observância a melhor técnica '\rigênte,
ênquadrando- 3e, rigoroseRentê, dêntro dos precêitos legais, normas ê êspêcificaÇões técnicas
co espondentes.

i
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E§TÂDO DÀ PÀ3ÀIBÀ

cÂtÍABÀ MUNrcrpÀL DE ÀÍAl,ÍÀNcuÀpE

REFEREI{TE: PESQUISA DE PRAÇoS

1.0 - DO OB.TETO
1.1 - constj-tui objeto da respectiva solicitaÇão: ÀquasiÇão parcelada de nateriais dê limpezaê g'êrtêros âlimentíciôs diversos, destinados as âtividades da Cânarâ ]"ru,icipe1 dê Màrnânguâpe.

2.0 - DÀ PESoUISÀ DE PREÇOS
2.1 - Com base nos custos para êxecuÇão do objêto da contrataÇào êm têla, obtidos mêdiante
pêsquisa de preÇos realj-zada ent-re no minimo três empresas do râmo pertinente, rêlaciona]nos
abaixo o rDênor preÇo êncontrado.
2.2 - Mês que serviu dê base parâ elaboração da rêfêrida pesquisa: Maio dê 2014.

CODI GO

1

2

3

4

5

6

1

I

1!
11
)2
13
14

15
i6
11

18
19
2A
21

22
23
21

25

21

29

31
32
33

35

3i
3P,

39
40
41
42
43
44
45

46

D I SCRI MINÀÇÀO
Vessoure iê pe o:a:rn
D,-s.io11:ada r de àr 36rm1
Sabcnet-- 50S
Seco para lixo 15 iitrôs
Saco cara lino 30 iilros
Saco F,ala l:xo 50 ritrôs
Sa.a pâra Liro 100 litr..s

I.sêt i ci.la 6pray 500m1
qlrr sên1to.1r 1L
!ês: n ietrr-te 2L
De-.r.r--nte 2L
Esp,cni e de âÇo
ts!,on l; ,le praio

Par,eI higiêni.o
Pasl ilha sanitária
-cabão em pó 500S

-qàbão en aarr:a
Á1.oo1 5 0Oml

Vassoura de F,iaçaÍ.,
Vâssoura,le nyl.n
,assour:a oê ra L,anhemro

Pano de prâlo
Pepêl toatha

Copo desc":tá.,.el 50Íl
Côpo Cescartável 180m1
Copo descartável ,10 0m1

Quercsêne 500m1
Mul t l uso 500r.1
Sabonete liquidô
Cera líguidã 500nf
Água mineral 2O t itros
Açúcar 1kg
Cafê 25Aq
Cr--am Craker 4 00S
Biscoi to 1.1a.ia 4 009
Refrige ranLe tiF,o Coca-ccla 2L
Refriqer:ante l,ipo Larênj ã 2L
Refri gerant e tjpo cuâ-raná 2L
Limna vrd.ôs tipo Vidrex
Balâs sortidas 7 009
Ei l tro de papel

UNIDÀDE

p.t

p.t,
pcl

p.L

pcl

pct

QUÀNTIDÀDE

100
9í.1

90
6 L'l

1a
15
45
6Lr

45
3Lr

35

60
135

6a

60

91.

9ú
9A

90

9C

135
90

100
100
100

3C

90
't ôo

135
i00

9.)

90
90
90
90
9.4

45

P. lrNI TÀRIO
8, 5a
Ntt)'
l,zl

?,':L
a, 4t)
'!,5!

5,50
1,B'-1

1, 1a

2,'2a
2. al)

5,:D

4, 00
6,00
6, ll'J
4,4)
3,0c
3,00
ai..8l
t, 50
1,1n

1, 50
6,00

8,50

5,50
1, 90
3,90
2.54
2, ;A
5,00

5,0c
10,50
6,50
2,9t

Totàf

P. TOrÀ1
29.1 ,aD

1 t8, .)0
2J8, 50
265,50
19:, ilC
21L, Da

91, ZA

3iB,00
9t)ttA

360, n0
2At,3A

54, l0
38,50

3C8,00
132 7 00
214, AA

16 8, Ô.1

30u,00
261,]t)
360,00
5.10,00
540,00
360,00
21A,aA

513,00
135,00
1?0,C0
300,00
450,00
180,00
315,00
850,00
27A,Ot)
330,00
256,50
39C,00
?25, AA

243, AA

4 5 0, i:r0

405,!0
450.00
945,00
292,54
174, C0

14-472,C0

AN

o (úLFo
o

. CPL'

3.0 - DO VÀIOR
o valor total é êqr.rivalente a R§ 14.472,00.



4.0 _ DAS CONDIÇÔES DA CONTRATÀÇÃO
4-1.O prazo máximo para a êxecuÇão do objeto desta
casos previstos Íra legislaÇão \rigêntê, êstâ abaixo
erlissào do Pedido de Compra:

Entreqa: 5 (cinco) diàs

contrataçâo e que admite
indicado e será consider

4.2.Os preÇos contratados são fixos pelo periodo dê rno ano, excêto para os casos
Art. 65, §§ 5" e 6o, da Lei 8.666,/93-
4.3.ocorrerrdo o desêquilibrio êconôtrlico-f inanceiro do contrato, poderâ ser restabelêcidâ a
rêlação que as partês pactuaram inicialmente, nos têrmos do Art. 65, Inciso II, Ãlinea d, da
Leí 8.666/93, mêdiante comprovaÇâo doculental e rêquêrimento exprêsso do Contratado.
4.4-o paqâmento será realizado mediante procêsso regrular ê em observância às normas ê
procedimentos adotados, da seguinte manêira: Até trinta dias após a entrega total dos produtos
solicitados.

Mananguape PB, 19 dê Maio de 2014.

ELÍENE NÚNES DO SAI\NOS
secretária
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNTCIPAL DE MAfrIIANGUAPE

Diário Oficial do NIunicípio
FUND.{DO PELA LEI N" ,13 DE 16 de .IIILHO 197:l

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

CÂSÁ SENÂDOR RU' CARNEIRO

Portaria n" 01/2014 Mamanguape/PB, 2 de Janeiro de 2014.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAíBA,
no uso das atribuições que lhe são conÍeridas pela Con§ituição FedeÍal, pela Constituição Estadual e pela Lei
Orgâniêá do Municíio de Marnánguape e demeis lêis aplicávêis à êspeciê, RESOLVE:

Art- 1o Nomear, a partir desta data, os sêrvidores Cleonison Cassiano da Silva, Sevêrina
de Aquino Costa Femandes e MaÍia José Gomes, para comporem, sob a Presidência do primeiro, a Comissáo
Permanente de Licitação, tendo os demais como membros, nos teÍmos da Lei Federal n 8.666/93.

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

Câmara Municipalde Mamanguape em 2 de janeiro de 20,l4.

Emerson Fêrreirê Viana da Silva
Presidentê

nrÊs: oo DE.L{NEtRoANO: 2014
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ESTÀDO DÀ PÃRAIBÀ
cÂlÍaBÀ urrNrcrPÀr DE IrAMÀNcuÀpE

REF. : PROCESSO l,ICtretóntO
oBltETo: AquisiÇão parcelada dê nateriais de liq)eza e gÍênêros alieentícios dlversos,
destinados as atividadês dâ Cânara Murlicipal dê Mamanguape.

DEc1ÀRàçÃo

Conforme solicitado, declaramos hâver
.rêlaEivo à contrataçào êm têlê:

disponabilidade orçamêntária para exêcução do obleto

Recursos próprios da Câmara Municipal dê Mamarguape: 01.01 01-031.0001.2001 3390.30.00

PB, dê Maio de 2 014.

ffiV" §7

\sel

§$\
CLÁUDIo LEITE E]LEd\
Iesoureiro
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ESTÀDO DÀ PÀA,ATBÀ

cÂMAxÀ MuNrcrpÀr DE lalaNcuApE
GÀBINEIE DO PRESIDBIÍE DÀ Cà],flIRÀ

ÀrrToRI zÀÇÀo

Autorizo a Comissão PermÂnente de Licitaçâo, a realizar procedimento licitatório, na
modalidade exigida pela leqislaÇão êm vigor, destinada a:

AquisiÇão parcelada de mâtêriais de lÍmpeza e gêrrêrôs aliEentícios divelsos, dêstinados as
atividadês da Cânara Municipal de MaInanguape.

Conforme infornaÇões do sêtor contiâbi1, existê disponibilidadê dê dotaÇão especÍfica no
orçaEeDto vigêntê para execuÇào do objeto a se! licitado.

MênEnguape - PB, 22 de uaio de 2014.

/t,»- f*r* o
EMERSON EERREIRÀ VÍÃIü. DA SITVA
Prêsidente da CârBara
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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ
cÁ}.íÀRÀ MUNrcrPÀr DE lrAl,tÀNeuÀpE

cor'[ ssÀo PERIdANENTE DE LrcrTÀçÀo

PROIOCOTO
PRocEsso rrcrIATóRro

Objêto: AquisiÇào parcêl"ada de
destinados as atividades da Câmarâ

matêriais
Mlmj-cipal-

de linpêza
de Mamênguapê -

gêneros a1lmênticaos dlversos,

observado o disposto na legislação per:tinente no quê êoncerne à modalidade dê licitaÇão
empregada em relaçâo ao valor prê\risto do certamê ê as caracteristicas e particularidades da
despesa, bêm como o q.uê já foi reafizado até a presente dâtâ corn objeto sêmêlhànte âo que será
lacitado ê ainda o quê consta dos eleúentos de planejamento dâ adElinistraÇâo, eú especial o
orÇamênto vigentê, êsta Comissão protocolôu o processo êm tela:

ror4DÀ DE PREçOS N" OOOO2/2OL( 22/Osl2OL4

CL N] SO CÀSS IÃNO DÀ SILVA
da CoEi ssãoPrêsidêntê
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ESTÀDO DA PÀRAIBÀ

cÁMÀRÀ !.ít NrcrpÃr DE lrAtÍ{NGnÀpE
coMrssÀo PERI.IANET{rE DE LrcrrÀçÀo

TERIío DE ÀtmnÇÀo DE psocssso r.rcrtlúnro
PROCESSO ÀDI"IINISTRÀTIVO NO 14O522TPOOOO2

Obleto: AquisiÇâo parcelada de mâter:iais de limpeza ê qêneros alimênticios dlvêr:sos,
destinados âs ativi-dades da Câmâra Mlrniclpal de Mamanglrape.

I - NECEBIUENTO
Nesta data rêcêbeuos a docrmentaÇâô inêrente à execução do objeto acima -indicado, conposto
pêfos seqruintes ê1êmêntôs: solicitaÇão para rêa-lizâÇão de processo licitatório nâ modalidadê
exiqlda pela 1egi51ação vigente, com justificativa para a necessidade da contrataçào, pêsqulsa
dê preÇos correspondente, a autolizaÇão devida e dêc1araÇâo de existir a respêctiva
di sponibiLidade orçamentária.

rr - Pnoro@Í,
Obsêrvando o disposto na 1êgislação pertinente no gue concernê à môdalidade de licitaÇâô
êmprêgâda êm relaÇão ao valô! previsto do certame e as caractêristicas ê particularidades da
despesa, bêm como o que já foi realizâdo até a presente data com objêto semêlhantê ao que será
licitado e ainda o quê consta dos elementos de planejamento da administxaÇão, em especial o
ô.rçàrtrênto vigênte, esta Com-issào protocolou o procêsso êrh tê]â:
ToDada de keço3 Eo OOOOZI2OL{ - 22/O5l2OÍl.

III - EI,EIIEN,:IOS DO pROCESSO

Àpós devidêaêntê autuadô, protocolado e nr.laerado, contêndo â autorizaÇão rêspêctiva, a
indicaÇão sucintâ dê seu objêto e do recurso apropriado pâra â despesa, nos temos do Â!t- 38
da lei 8,556/93 e suas alteraÇões, serão jrmtados postêx1ormênte o instnnnento convôcatório e
seus eleILentos constitutivos, inclusivê a corrêspôndênte ninuta do contrato, os quais serão
submetidos à apreciaÇão da Assessoria Jurídica.

IV _ PROCEDIUENTO
Rêmeta sê â Assêssoria Jur:ídica.

Prezados Sênhorês,

sub&etemos à apreciação da Assessoria Jurídica, nêsta dâta/ os elementos do procêsso orà
autuado para a devida análise e aprovaÇão, consoante A.rt- 38, § único, da 1,ei Federal 8.666/93
ê suâs afteraÇôês postêriorês:

. Mi-nuta do instxumento convocatório ê sêus elêmêntos constitutivos,'

. Minuta do contrato correspondênte.

Mananguape PB, 22 de Maio de 20L4.

[]]rn ,',' -.,. r.. 0 s-rr' ...r* , \r Í §'.r n
CIEONISON
Presadente

CASS IÀNO DA SII,VA
da comi ss ào
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PRocEsso ÀIf,íIlu s1§.ÀTrvo N" 140522rpoooo2
úrcrrAçÃo Nô. oooo2/2o14
MODÀIIDÀDE: ÍOUÀrÀ DE PREÇOS
TIPO: I4ENOR PREÇO

Órgào Realizador do Certamê:
cÂ!@,8À l.{uNrcrpÀi DE }.G}a,NGUÀPE
RUA DÜOUE DE CÀXfÀS, 123 - CENTRO _ Mqi{AIVGUÀIE
CEp: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2786.

ESTÀDO DÀ PÀ.BÀIBA
cÁlaxÀ l«rNrcrpÀl, DE uA}lANGuÀpE

couÍssÃo pERmNEl.ÍrE DE LrcrrÀçÀo

PB.

o órgão Realizador do Certamê acima qualificado, inscrito no cNPll 12.120-256/OOO7-52,
doravante dênominado siloplesmêntê oRc, torna público para conhecimento dê quantos possam
interessâr que fa.rá rêalizar através da Comissâo Per.nanente dê LicitaÇão, doravante denonlinada
sir,pleseente CoIILissão, as 10:00 horâs do di-a 15 de Junhô de 20L4 no êndereÇo acima tndicado,
licitaÇão na ldodalidade fomada de PreÇos n". OOOO2/2014, tipo mênôr preço; tudo de acordo com
este instrunênto e em obsêrvância a l,ei Fedêràl n". 8.666, de 21 de julüo de 1993 e suas
altelaÇóes postêriorês e a T,ei CoBplemêntar n" 123, de 14 de dêzêrbro de 2006, conforme os
critérios e procêdinentos a sêguii dêfinidos, objetivando obtêt a &eIhor propostà pâra:
AquisiÇão parcelada de matêriais de liEtpeza ê gêneros afimênticios diversos-

1.0.m oBJElo
1.1.Constitui objeto da presente lic1taÇão: Aguisiçào parcelada de materlais dê firpeza ê
gêÍrerôs êlimêDtícios diwersos, destinados âs âtlvidades de Câeâra Mlu1ic:ipal dê MâJaaDgq.râpê.
L.2.As especificaÇões do objeto ora licitado, êncontraE-se dêvidâ&ente dêtal-tradas no
correspondente Telmo de Rêfêrêacia - Anexo I dêstê Instrumento.
1.3.À contrâtaÇão acima descrita, que será processada nos termos dêste instrumento
convocâtólio, especifi-caÇôes técnicas ê infomaÇões coÍp1êmêntares quê o aconpanhap, quando
fôr o caso, just-ifica-se: Pela necessidade de desenvolvi&ento de açôês continuâdas para a
promoÇão de atividadês pê-rtinentes, visando à rnaximizaÇão dôs recursos ên relação aos
objetlvos programados, consideradas as diretrizes e mêta9 definidas nas ferramentas de
planej amento aprovadas.

2.0.Do rocÀt E DArÀ E Dà rt@IEuçÃo Do EDrràt
2.1-os envelopes contendo a documentâÇâo relativa à habilitação ê a proposta dê preços para
execuÇão do objêto desta licitação, deverão sêr entrêgues à Comissão até as 10:00 holas do dia
16 de Junho dê 2014, no endereÇo constante do preâÍüulo deste instlumento. Nêste mesmo local,
data ê horário será realizada a sessão púbfica para abêrtura dos rêferidos envefopes.
2.2.ÍnformaÇões ou escla-recjreDtos sobrê esta lic.itaÇào/ sêrão prestados nos hôrários norhâis
dê expêdiente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Qua1quer cidadão é partê leqltiÍta para inE)uginar o ato convocatório deste certare por
lrregularidade na aplicaÇão da Le! 8.666/93 e lêgislaÇão pertlnente, se manifestada por
escrito e dirigida a Comj.ssão, protocolizando o original âté 05 {cinco) di,as úteis antês da
data fixadâ pârâ rêalização da rêspêctiva sessâo pú.b1icâ para aberturâ dos envê1otr)ês de
habilitação, nos tlorários de êxpêdiente acima indicado, êxcl-usivamentê no seg:lrintê êndêreço:
Rua Duquê dê Caxias, 123 - Centro - Mananglrape - pB.
2.4.caberá à conissào, auxlliada pelos setorês lesponsávêis pela elaboraÇâo deste atô
convocâtó.rio e seus anexos, decidir sobre a rêspectiva iÍltr)ugnação, respondêndo ao cidadâo
interessado no prazo de até 03 (três) dias útêis, considerados da data êm que foi
protocolizada a petição.
2.5.Dêcaj-rá do dirêito dê irpugnar as falhas ou irregxllaridadês que vicialiam o ato
convocatóriô dêste certame, o licitante que não o fizer por escrito e dirigida a Comissào,
protocofizando o original até o 2" (segundo) dia útl1 que antecêder a alertura dos envelopês
com às propostás, nos horários de expediente âcima ind.icado, êxclusivàmente rlo sêguintê
êndeleço: Rua Duque de Caxlas, 123 - Centro - Mamanguape - pB.

. Dos Er,EúENx)s PÀnÀ lrcrrÀçÃo

.-Aos participantês, sêráo fornecidos os sêguintes elementos:

.1.ÀNEXO T - TERI'{O DE REFERENCIÀ - ESPECI F]CÃÇõES,.

.2.ÀNExo rr - l,toDBI,os DE DECLARAÇÕE5,.
-3.ANExo rrr - l,ÍoDELo Do rERMo os nENúNcra,.
.4.ÀNEXO IV - MINIIIA DO COMIRÀIO|

3.0

3-1
3-1
3-1

3-2
mêdiãnte o rêcofhi&ento da quantia abaixo indicada.
gráfrca dôs elementos: fornecido grâtuitamente.

.À obtenÇão do instrumento convocatório sêrá feita junto à Comissão, e qualdo fo! o caso,
coEêspondente ao custo dê rêproduçâo
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4.O.DO 8I'PORM I,EEAIJ
4.1.Esta licitaçào regier-se-á pela Lei Federal n".
eltereÇõês posteriores, tei- Complementar rlo 123, dê
pertinente, que ficam fazendo partes integrantes
transcriçâo.

dê 21 de jurüo
deze(üro dê 2006
instrumento,

5"O.DO PRÀZO E DOTÀçÃO
5.1.o prazo máx1mo para a execuÇâo do objeto ora licitado, confornê suas caracteristicas e a9
Íreces5idades do ORC, e que adIrlj"te plollogação nos casos previ3to3 pela Lei 8.666/93, e3tâ
aba.ixo indicado ê será considerado a partir da êmissâo do Pedido de Compra:

Entrêga: 5 (cinco) dias
5.2.4s despesas dêcoxlentes do objeto da presente lacitaçâo. correrào por conta da seguintê
dotaÇão:
Rêcursos Próprios da Cârsera l.lunicípal dê Mahanguape: 01.01 01,031.0001.2001 3390.30.00

6. O. DÀlr ONDrç&S DE PÀA.TÍCrPÀçÃO
6.1.Pôderão palticipar dêstê certame, os licitantes dêvidamente cadastrados no ORC ou que
atendelem a todas as condiÇões parâ cadâstramento até o tercêiro dia antelior à data prevista
pala abêrture das propoBtas, cuj a regrrlaridade será observadâ mediante apresentação do
Certificado de InscriÇão de Fornêcêdores ê Prestadores de SeruiÇos, ou êqr.-Livalente na fornê da
l-el, fornecido pelo oRC. os proponentes deverão entregar a Conissão dois envefopes fechados
indicando, respectivamentê, DocUMENTAÇÀo e PROPOSTA DE pR.EÇos, dêvidamênte identificados nos
te.rmos def inidos nêstê instrlÍrlento convocatório,
6.2.Não poderão participar os intelessados que se encontrem sob o regimê falinentar, e!0presas
estrangej-ras que não funcj.onem no pais, nem aqueles quê tenham sido dêclarados inidôneos para
ficrtar ou coDtratar com a ÀdministraÇão Púb1ica ou quê estejam culllplindo â sanÇãô dê
suspensão do direito dê lacitar ê contratar côm o ORC.
6.3.os llci.tantes que desejarem enviar seus envelopes DocumentaÇào ê Propogta de Preços via
postal - coÍl Aviso de Recebi!§ento ÀR -, deverão rerrêtê los em têrBpo hábi1 ao endereÇo
constàntê do preánbuIo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da CoEissão - Cleonison
Cassiano da Si1va. Não sendo rigorosamente obsêrvadas as êxlqênc1as deste item, os respeêtivos
envelopes não serào acêitos e o licitantê, poltanto, desconsiderado para efeito de
participaçào no cêrtâme -

6.4.Quandô obserweda a ocor!ôncia de entlega aperras dos errvelopês junto a Cotrissão, sem a
pemanência de representantê crêdenciado na respêctiva sessâo púbJ-ica, é facultado âo
licitalte, não sêndo condiÇão pârâ sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocrmêntaÇão, da
declaraçáo expressa de lenunciar ao direr.to de interpor recurso e ao prazo corre3pondênte
relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do cêrtame, prêvisto no A.t,
43t ÍlÍ, da Lei 8.666/93/ confofinê Elodêlo - Àne).o III-
6.5.É vedada à participaçào em consórcio.

7.0.DÀ REPRESEf,AÀçãO E DO CRADENCTàUEr|r1()
7.1.O lj-citante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Conissão, quando fo! o caso,
através de 1rItI rêpleseotante, com os documentos que o credenciam a participar de3te
procedj-nento licitatólio- Cada licitante crêdenciârá apenas um representante que será o úr11co
adÍLitido a intervi-r nas fases do certame na forma prevista nêstê instrumênto, podendo ser
substituldo posteriormentê po! outlo dêvidamêntê crêdênciado-
'7,2.pata o credenciamento deverão ser apre3entados os sequintes docr.Erentos:
?.2.1.Tretando-se do representante legal: o instru[ento constitutivo da eÍrpresa nà forme dâ
lei, guando for o caso, devidamente rêqistrado no ó.rgão compêtêntê, no qual êstêjam expressos
seus poderes para exercer direitos e assunir obrigaçõês em dêcor!ência dê tal investidura;
7 , 2 .2. tlatando-sê de procurador: a procuração por instn8ento público ou particular da qual
constem os necessários podêrês para, fiúflar declarações, deslstir ou apresentar as razões de
rêcurso e prati.car todos os dernai s atos pertioentês eô certemê; acotr$)àrüede do colrêsporrdentê
instrumênto dê constituição da e[U)resa, quando fôr o caso, çfl-re comp-rove os poderes do mandantê
para a outorga. caso a procu-raÇão sêja particular, deverá ter flrÍna recor*recida por cartório
coÍ]pêtênte.
7.2.3.0 lep.esentante 1êgâI ê o procurador deverão identifi-car-se exibindo docrnnento oficial
guê contêrúla foto.
7.3.Estes docr.&entos deverão ser apresêntados - antês do inicao da sêssào púbIica - êm
o.riginàI, por qualquêr processo de cópia autenticada por ca-rtóri-o competentê ôu metlbro da
CoÍlissão.
7.4.À não apresentação ou ainda a incorrêÇão insâr1ávêl dê qualquêr dos docurentos dê
credenciarBênto iEq)edirá a participaÇáo etivâ do rêpresêntantê do licitante no presênte
cêrtâme. Esta ocorrência nào inabilitará o coricorrêntê, apênas pelderá o direito a ÍErtifestar-
se nas colrêspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, â CPL rêcêbêrá legularlaente
do referido concorrente sêus envelopês, dêc1araÇões ê out.ros êlêmêntos necessários à
partici.paÇão no cêrtane, dêsdê que apresêntados na formâ definida neste instnEnento.

4.666
L4 de
deste

8. O.DÀ EÀBII.ITÀÇÃO
8.1.os docrmêntos nêcêssários à habilitaÇão dos licitantes, dêve.râo sêr
(uÀrâ ) \.ia, dentro de envelope .lacrado, contêndo as seguintes indicaÇôes no

NOME PROPONEI\rIE
ENDEREÇO E CNPJ,/CPT DO PROPOMNÍB
DOCUI,ÍEIIIÀÇÀO - TOMADÀ DE PRDÇOS N"- 00002/2014

apxesentados em 01

à?siáj8açao
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o ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elenentos:

2. PESSOÀ JURÍDICA:
2.1. CoÍprovaÇào de cadastramênto nos teütros do iaen 6.1 dêstê j-nst.rumento.
2.2. Regularidade pa-ra com a fazenda Federal - certidão conjunta negatj-
lativos a Tributos Fede.rais ê à Dlvida Ativa da União.
2.3.Certidões nêgativas das fazêndas Estadual e l,Íuni-cipal da sêde do tici

8.

8-
re
B.
equivalente na fôrlne da tei.

I . 3. DocumêntaÇão especifica:
I . 3. 1. Collq)lovaçâo de que o licitânte sê ênquadla nos temos do Àrt. 3" da Lei Corryletrlentar no.
L23, de 1,4 de dezenbro de 2006, se for o caso, sêndo considerada microêmprêsa ou elq)rêsa dê
pequeno Porte e rêcêbêndô, poltanto, tratamento dlfêrenciâdo e simplificando na foroa defrnida
pela IêgisIaÇão vigente. fa1 comprovaÇão pode!á ser feita através da apresentaÇão de gualquer
r.rm dos sêguintês documentos, a critério do licitante. a) dec.Iaração expressar assinada pelo
responsáveI legal da emprêsa e por profissional da árêâ contábil, devidamênte habilitâdo,. b)
certidào sürPlificada êBútida pela jurrte comelcial da sede do l-ici-tarrte ou equivalênte, na
forma da legislação pertinênte- À ausência da referida dêclaração ou cêrtidão si4)lificada náo
é suficiênte motivo para a inabilitaÇào do li.cltante, apenas pêr:dê!á, dula]rte o presente
certane, o dileito ao tratâmênto diferenciado e simplificado dispensado a HE ou EPP, previstos
na Í,ei Complemer]tar !23/ 06.

8.4.Os documentos de HabilitaÇão deverào ser organizados nâ ordem descrLta nestê instrumento,
precedidos po! r.rm índ-ice corespondente, podendo sê.r apresentados êm origi.nal, por qualque!
processo dê cópiâ autênti.cada por cârtório competente, menibro da CoEissão ou publicàÇão em
ôrgão da iEll)rensa oficial, quando for o caso, Estando perfeitamente legívels, sem conter
boruôe9, rasulas, emêndas ou entrelinttas, dentro do prazo de validadê, ê encerrados êEr
envel-ope dêvidâmente lacrado ê indevassável. Por ser apênâs r-ma formalldade quê visa fàcilitar
os trabalhos, a ausência do lndicê de que t-râtâ êste ite,ln, nào inabilltará o licitante.
8.5-À fâLtâ dê qualquer docrDerrto êxlqido, o seu vencimento, â àusência das cópias devidamêntê
autenticadas ou das vias oriqÍinais para autênticaÇão pela Comissâo ou da publicaÇão êrn órgão
na imprensa oficial, a aplesentaÇâo dê documêntos de habilitaÇão forâ do envelopê êspêciiico,
tornará o rêspêctivo licltante inabilatado. Quândô o documento for obtido via Internet sua
legal-idadê será cornprovada nos ênderêÇos êlêtrônicos corrêspondêntes. Poderão ser utllizados,
a critério dà Comjssâo os dôculneIttos cadastrais dê fo-rnecedores. constaDtês dôs arquivos do
ORC, para comprovaÇão da âutênticidade de elementos aprêsentados pelos licitantes, quaDdo for
o caso.

9.0.DÀ PBODOSTÀ DE PREçOS
9.1.À proposta dêverá ser apresentadâ êm
se.'uintes indicâÇões no alrverso:

NOIG PROPONENTE
ENDSREçO E CNPJ/CPE DO PROPONENTE
PROPOSIÂ DE PREÇOS _ TOMADA DE PREÇOS

01(umâ) \.ia, dentro de envelopê lacrado, contendo as

N". 00002 /2 014

O EIMLOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os sequintês elêmêntos i

9.2,Proposta elaborada em consonânciâ com as especificações constantês deste instrurBênto e
sêus el-ementos - Ànexo I -, em papel tinbrado da emptêsa, quando for o caso, devidamentê
assinada por sêu lepresentante, contêndo nô correspondente itêm côntado: discriminacão, marca
ê,/ou modelo e outras carâcterísticas se necessário, o guantltativo e os valores uDitário e
totâI êxplegsog eE algarismos.
9.3.Será cotado um único prêÇo, marca, modelo para cada itêm, com a utitizaÇão de duas casas
decu0ais - IndicaÇõês êm cont!ário estão sujêitâs â correÇões observando-se os seguintes
cri-térios:
9.3.1.F41ta de díqitosr serãô acrescidos zêÍos;
9.3.2.Exces5o de dígitos: sêndo o primeiro dígito êxcêdênte úenor quê 5, todo o excesso será
suprimido, caso côartaário haverá o arrêdondamento do diqito ânterior para mâi8 e os dêmais
itens excêdêntes suprinLidos.

B .2. 4. CoryrovaÇào de regularidade relatrva à segurj-dade Social INSS-CND e do Fr.mdo de Garantia
por lêÍlpo de Serviço FGTS-CRF, aplesentando as correspondentes certidõês fornecidas pêlo
lnstituto NaÇ.j-onal do Sequro Social ê Caixâ Econôrlica Federal, rêspectivamente.
B-2.5.Prova de inexistência de débitos inadinplidos pêlante a JustiÇa do Trâba1ho, mediântê a
apresentação de Certidão Negati.va de Dábitos Trallâlhistas CNDT, nos têrmos do Título VfI-A da
Consolidação das Lels do Trabalho, aprovada pelo Decreto-],ei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
8.2.6.DeclaraÇào do licitantê: dê cuÍrplj-mento do disposto no Art. 7", Ínciso »O(II1, da
ConstituiÇão I'êdêral - AÍt. 2'l , Inciso v, da Lei 8.656193; de superveniência de fato
impedj.tivo no gue diz respeito à participação na fici-taÇão,. e de submêter-se a todas as
cIáusulas e côndições do presente instrumênto convocatório, confoxlte Bodelo - Ànexo IL
8.2-7-IertDo de Renúncia, caso o palticj-pante envie apênâs seus envelopes. sem representantê
crêdenciado e desejar remrnciar ao dirêito de interpor recurso ê ao prazo respectivo relativo
à Fase de HabilitaÇâo, concordando com o prossêguimento do certame licitatólio, conformê
modelo - Ànexo IfI.
B-2.B.Celtidão negetiva de Falência ou concordata, expedida pêIo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 90 (noventa) dias dâ data prevasta para abertura dâs propostas.
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9.4.No caso de aquisiÇâo de bens, a quantidadê nLinima de urddades a ser cotada,
deverá ser inferior a 100* da estimativa detalhada no corrêspondente Termo d
Anexo I. Disposição em contrá!io não dêscl-assifica auto$aticaJtrêntê a p
respectivo itêm será dêsconsiderado.
9.5.4 proposta deverá ser redi-gida êm linEra portuguesa e em moêda nacionaL,
claÍêzat sêm altêrnativas, rasuras, emendas e/ou êntiêliúhas - Suas folhas r
últina datada e assinada pê1o responsável-, com indicação: do valor total da
algerís(os, dos plazos de entrega ou execuÇão, das condiçõês de pagamento, da sue que
nâo pôdêrá ser inferior a 60 dias, ê outrâs informaçÕes e observaÇões pextinentes que o
licitante julgar nêces sári.as.
9.6.Existindo discrepância etrtre o preço unitário e o vâlor total, resultado da dmltipl-icaÇão
do preÇo unitário pê1a quantldade, o prêço unitário prevalecerá.
9.7.!'ica estabelecido quê hâvêndo divêlgência de preços unitálios pârâ um rBesmo produto ou
sêrvi-Ço, prevalecerá o de menor valor.
9.8.No caso de alteraÇões necessárias da p.roposta feitas pêla Comissão, decorrentês
êxclusivamente de incorreÇões na unidade de medida utilizada. obgelvada a dêvida
proporcionalidadê, bêm como na nultiplicação e/ou soma de valores, prevalecê!á o valor
co!rigido.
9.9.À não indicação na proposta dos prazos de entrêga ou êxecução, das condiÇões dê paqamento
ou de sua validadê, ficará sr.rbentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇôês
do instlreento convocatório ê, portanto, sêrâo consideradas as determinações nê1ê contldas
para as referidas êxigênciâs não sendo suficiente úotlvo para a dêsclassificaçâo da xespectiva
proposta.
9.10.É facultado ao .Licitante, aprêsentar a ploposta no próprio modelo fornêcido pelo ORC,
desde que esteja dêvidamêntê preenchido.
9.11.Nas licitaÇôes para aquisiÇão dê mercâdoriâs o participante indicará a oligerE dos
plodutos ofertados. À êventual falta da rêfêrida lndicação nào desclassificará o licitante.
9.12.Serão dêsclasBifi-cadas as propostas que deixarem. de atender as disposiçõês deste
instrumento.

10 . O . Ix) CRITIJRTO PàRÀ .'I'IGÀI.TEIIIro
10.1.Será declaxado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigÍências do
presente instrwento, apresêntar proposta com mênor valor unitârio no correspondertte item
cotado, lelacionado no Anexo I - fermo de Referência.
1o.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Àrts. 44 ê 45 da Lei Complementax !23/06 e no Art. 3', §2", da Lei Eêdêral 8.666/93, a
classi"fi.câÇâo sê fará através de sorteio.
10.3.Na presente licltação sê!á assêgu.ada. como critêrio de desempâte, prêferência dê
cont.ratação para as nicroênq)rêsas e etnp!êsas de pequeno poate.
10-4.Para efeito do disposto neste instnmênto, entendê-sê po! empate aquelas situaçôes en que
as propostas apresentadas pelas nicroempresas e emprêsas de pêqueno porte sejam iguais ou até
10* (dez por cento) superiorês à propôsta mais bêm classificada.
10.5.Ocoffendo a sÍtuaÇão de eÍlpatê conformê acima dêfinj.da/ proceder-se-á da sêguinte forma:
10.5.1.À ÍLicroempresa ou enpresa de pequeno polte nais bêm classificada poderá àpresentar
propostâ de prêÇô inferior àquê.1a considerada vêncedora do cêrtame, situaÇão em que será
adjudicado em seu favor o objêto licitado;
10.5.2.Não ocorrêndo a contratâção dâ mic.roêmplêsa ou empresa de pequeno portê, na foffã do
itêm antêrior, sêrâo convocadas as demais remanescentes que por ventura sê ênquâdrem na
situação de empate aclma definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo di-rej-to;
10,5.3.No caso dê êquivafência dê valores aprêsentâdos pe1âs rnicroehpresas ê empresas de
pequeno porte gue se encontrem no lntervalo estabelecido como situação de êmpâte, será
rêalizado sorteio entrê elas paiâ quê se idêntifiquê aquê1a quê primêiro poderá apresentar
mêIhôr ôfêrtâ -

10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em çnle foi observada a
satuaÇão dê êmpatê ê assegrurado o tratàmênto diferênciado â m.icroêmp.rêsa ê êftpresà de pequeno
portê, o objeto licitadô sê!á adjudlcado em favor da proposta originalmente vencêdora do
celtane-
10-7.4 sj-tuaÇão de empate, na forna aclma definida, somerte se aplicará quando a mêlhor ôferta
inicial não tiver sido aprêsentada por m.lcroàflpresa ou enpiêsa dê pêquêno porte.

11.0.DÀ ORDEU DOS IBÀBÀI,COS
11.1.Pa!a o recebimento dos envelopes e irricio dos t.abalhos será obserwada uma tolerância de
15 (quinze) !Àirrutos após o tlorário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nêrúl.m outro sêrá acêito.
11.2.Declarada âberta à sêssào públicâ pêIo Prêsidentê, sêrá êíêtuadô o dê\ridô credencia&ento
dos intelesgados- Somente participará atrvâmênte da iêuniâo rrm reprêsentante de cada
fr-c1tante, podendo, no entanto, ser assistida por qualque! pessoa que se interessar.
11.3.o não coE\parecimento do represelrtante de q'Jalque! dos licrtantes não iinpedÍrá a
êfêtivaÇão da rêunião, sendo quê, a sinplês participaÇâo nêste cêrtame tmplica na total
aceitação de todas as condições êstabelecidas neste Instrumênto Convocatório ê sêLLs anexos.
11.4.8m nêrúr.ma hipótêsê sêrá concêdido prazo para a apresentação de docrmentação e/ou
substituiÇào dos envêIopes ou de quafquê.r e1êmênto exig!-do e não apresentado na !êuniâo
destinada à habílitaçâo.
11.5.À CoEissão rêcebêrá de cada rep.resentante os envelopes Docr.rmentaÇào e Proposta de PreÇos,
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L 1 .6. Poste.riormênte abrirá os envelopes DocumentaÇão, rubricará o seu conteúdo
dos licitantes quê êxalrlj.nern a documentaÇâo nefes contidas. euaisquer inpugl"ra
devêráo ser coÍurnicâdâs â Corlli.ssão, que as consignará na Ata de reuBiào.
ll.T,Prosseguindo os trabalhos, a Co$-issão analisará
formuladas pelos licitantes, dando-Ihês ciência,

os documentos e as irnpugnaç
êiI, seguida, do resuftado

HabilltaÇão- Entretanto,
reunião, registrando-se

se aSsam julgar nêcessário, podêrá di!-u1gar o rêsulta
na Àta, ou mediante publicaÇão rra imprensa ofic.ial ou

eviso pô! êscrito. obsêrvada,
48 (qua.renta e oito) horas.
11.8.Ocorrêndo à desistência explessa dos licitantes ao direito de rêcorrer na Fase dê
Habilj-tação, conforne previsto no Art. 43, rrr, da l,ei 8.666/93, na mesna sessâo poderá have!
a abertura dos envêlopês Propostas, caso contráriô se!á marcada nova data, com obsêrvância ao
prezo rêculsal estabê1êcido na lêgislaÇão peltinente.
11.9.0 ênvelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lac.ado, será devolvido ao flcitante
inê-bi1j.tado, dêsdê que não tênha havido rêcurso ou após sua dênêqação.
11.1o-EnceEada a Ease dê Habilitação e observados ôs ditamês destê instnmento, a Corlissáo
procederá entâô à abêrtula dos envelopes Proposta de PreÇos dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo ê faculterá o exaÍle da documêrrtâçáo neles contidas a
todos os participantes, os quais poderão êfêtuar iÍpugnações, devldamentê consignadas na Ata
dê reunião, quardo for o caso.
11.11.À Co!!-issão exanrinará os e1êmentos apresentadôs, as obsêrvaÇões êvêntualmentê apontadas,
declarando, em sêg:uida, vencedo! o licitantê que, atêndidas as êxigências e considexados os
clitários definidos oeste i-nst rumento, aplesênta! proposta l(lâis vantajosa pala o ORC.
11.12'Da rêuniâo lavrar-sê-á Àta circunstanci ada, na qual serãô registradas todâs as
ocorrênciâs e que. ao finâl, será assinada pela Comissâo e licitantês presentês.
11.13.8m decorrência da Lêi complemerrtaI 723/06, a comprovação dê regularidade fiscal- das
microenprêsas e empresas de pequeno porte somente sêrá exigj-da pala efeito de assinatuxa do
contlatô7 observândo-se o seguintê procedimerrto:
11.13.1.Às microempresas e empresas de pequeno porte. por ocasião da palticipaÇão nesta
licitaçáo, deve-râo apresentar toda a docrftentação exlgida para côtr()lovação dê regularidade
fiscal, dentre os docr.urentos ênunerados nêstê instrr]mênto para êfêito de HabilitaÇào e
ilteqrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta apregente alqu&a restriÇâo;
11.13.2.Havendo algllma restriÇão na colgrrovaÇão de regularidade fiscal, será assegurado oprazo de o2(dois) dias útej.s, cujo têrmo inicial corrêsponderá ao momento ê!n que o ]icitante
for declarado vêncedor. proEogáveis por iguâ1 período, a critér1o do ORC, para a
regularizaÇão da documêntaÇão, paçÍamêntô ou parcêlamento do débito, e emissãô da evêntuais
certidÕes nêgativas ou positivas com efeito dê cêrtidão negativa;
l'1.L3.3.À não_!êgiularizaÇão da docwRentação, no plazo acÍma prêwisto, irçlicará decadência do
dirêito à contratação, sem prêju1zo das sanÇõês previstas no Ã-rt. 81, da Lei. 9.666/93, sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes rêmânescentês, na ordem de classificação/ para
assinatula do contrato. ou revogar a licitaÇão.

12.0.X' CRIEÉtsTO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS
12-l.Havendo p.oposta com valor unitário superior ao estinâdo pelo oRC ou manifêstamente
inexêgüivel nos têrmos do Àrt. 48, rr, da r,êi 8.66€,/93, o mesmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica autonati.camente a ploposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente, relacionado no Ànêxo I - Termo de Rêferência -, na coluna códi.go.
L2.2.o varôr estimâdo q\re o oRC se p.opõe a pâgar pero objêto ore licitado - varor de
Referência -, êstá lndicado no respectivo êlemento destê inst .mentô - ANEXO I.

13.O.DOt REgt RS{,S
13.1-Dos atos decor!êntes deste procedlmento licitatório, cabêrão recursos nos termos do Art.
109 da teí Federal n." 8-666/93, de 21 de j ul-ho de 1993.
13.2.0 recurso será dirigi-do à autoridade superior do oRc, por intermédio da Conissào, devendo
sêr protocolizado o original, nos horários normais de expêdiente das 08:00 as 12:00 horas,
êxclu3ivamêntê nô segiuintê êndeleço: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mananguape - pB.

lit.o.DA HmrpctçÃo E ÀDürrDrcÀçÁo
14.1.Conc1uldo o juLgamento das propostas apresêntadas. a Comissão eEitirá relatório
conclusivo dos trabalhos desênvolvidos no cêrtame, remêtendo-o a autoridade superior do oRC,
juntamente com os êlementos consti"tutivos do procêsso, necessá.rios à Homologâção ê ÀdjudicaÇào
da respectiva licitação, glrândo for o caso.
14.2.À autoridade supêrior poderá, no entanto, terrdo em vista sêÍq)rê a defesa dos intêresses
do oRC, discorda! e dêixar de homologar, total ou pa.rcialmente, o rêsultado apresentado pêla
cotrlissão, revogar ou considêlar nula a LiêitaÇão. desdê que aprêsêntê a devida fundamentação
exigida pela legislaçâo vigente, resguardados os direttos dos ficitântes.

15-0-Ix) @TRÀm
15.1.Àpós a hoeologação pela Àutoridade Superior do ORC, o licltante vêncedor sêrá notificâdo
para, dentro do prazo de 05 (cinco) daas consecutivos da data dê recebimento da notificaÇão,
assinat o rêspêctivo contrato, quando for o caso. ê1abôrado em confornidade c:om as modalidadês
pêrmitidas pela Lei ['edera] n,o 8.666/93, podendo o mêsmo sofrêr alterâçõês na forma definidapela rêfelida Í,ei.
15.2.Não atendertdo à convocaçào para assinar o contrato, ê ocorrendo esta dentro do prazô de
validade dê suâ proposta, ô licitantê perderá todos os direitos quê porventu:ra ter*ra obtido
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ANE NIompalecer para turacontrato no prazo ê condiÇões estabelecidos, convoca! os licitan tes remanescênte oldem dclas Bi ficação,

15.3.É pernitj-do ao ORC, no caso do licitante vencedor não c

parâ fazê-lo em igual prazo e nas mêsmas condiinclusive quanto ao prêÇo, ou .revoga_r a prê
15.4.0 contrato quê eventualmênte venha a
altexado/ ulilaterafmentê pelo Contratânte

assinàdo pêlo licitantê vencêd
sente

ser

Çóes do lici t hY"rytu,ã
poderá se

revi
ePI

th

ou pôr acordo entre as partes, nos câ
o disposto nôs Arts- 77,

Sno Art. 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conformêLêi 8.666/93.
15.5-0 contratado fica obrigado a aceitar nas mesnas condiÇões contratuais, ôs acréscimos ousupressôes que se fizelem necessários, até 253 (vinte e cinco po! cento) do valor inlcialatual-izado do contxato, e, no caso de reforna dê equlpamento, atÀ o ljroite dê 5og {cinquêntapor cento) para seus acréscimos.

16.O.DÀ.s §ÀNçõES ÀI»ínü S m,ArrvAs
16-1.4 recusa iniusta em deixa! de cumprir as obrigaÇôês assueidas ê precêitos l-êgais,sujeitará o contrãtado, g'arantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidaàes plevistas nosArts. 86 e 87 dâ Iêi 8-665/93,: a - advertêncaâ; b - multa de mora de 0,5ts (zero virgula ci.ncopox cento) aplicada sobre o valor do contrato por dj-a de atraso na êntrega, no início ou na
execuçâo do objêto ora contratado,' c - multa dê 109 (dêz por cento) sobre o valor contratadô
pela inexecuÇão total ou pa.rciaf do contrato,' d - suspensão temporália dê participàr em
licitâção e impêdimento dê contratâ-r com à Àdminlstrâção, po-r p.razo dê até 02 (dois) ànos; ê -dêclaração dê inidoneidade para licitar ou contratar com a AdrlinistraÇão pública enquanto
perdura.rem os motivos deterÍLinantes da puniÇão ou até que seja promovlda sua leabilitaÇão
pêrante a própria autoridade gue aplicou a penalidade; f - sj-multaneamente, qualquer das
penalidades cablveis frmdâmentadas na l,ei 8.656,/93.
16.2.se o vâlor dà multâ ou indênizâção devide nâo for recolhido t7o pr.azo dê 15 diâs após a
comunicação ao Contratado/ será automaticamentê descontado da prj-meira pâlce1a do paqaúento a
que o contratado rrier a fazer jus, acrescldo de juros moratórios de 1* (um por ceRto) ao mês,
ou, quandô for o caso, cobrado judiciâlmente.
16.3.Após â aplicaçào de quaj-squer das pêna1i-dades prevlstas, realizar-se-á conr.ulicaÇão
êscritâ ao contrãtado, ê pub-licado na irÍll)rênsa oficiâI, excLuídâs às penalidâdês dê
advertência e mrlta de mora quando for o caso, constando ô furtdêmênto legar da punição,
inforELando ai-nda que o fato sê!á registrado no cadastro corrêspondênte-

17.O.DO RECEBTTTENTO q' CU@RO1rÀçÃO DE E@CUçÃO DO OBiTETO
17'1-0 recebimento ou a conprovaçào de exêcuÇão pelo ORC do objeto licitàdo, obsêlvadas suas
caracterís ticas, se fâ-rá ftediante .recibo ou equivalentê eroitido por funcionár-io ou coÍLissão
espêcífica devidamênte designados, após a verificaÇão da guântidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos têrmos destê lnstn[tento, das normas têcnicas e legislação pertj-nentês,
e consêqüente aceitação-

18. O.DO DM|IünÍDO
18.1.o pagaeento sêrá êfetuado mêdiânte processo regul-ar e êm observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seqn-rinte Íraneira: Até trinta dj.as apôs a êntlega total dos
produtos solicitados.
18.2.0 desêrlcofso máximo do pêrlodo, nào será supêlior ao valor do respêctivo adirq)lêmento, dê
âcordo coDr o cronogtâtaâ aprowado, quaDdo for o caso, e se&p!ê êIfl conforlaidêdê co,Il a
di sponibil-idadê de recursos fi-nanceiros.
18.3.Nenhum valor 5êrá paqo ao contratado enquanto pendênte de liguidaÇãô gr.lalquer obrj.qação
financej.ra gue the for imposta, êm virtudê de penalidade ôu inadinplência, a qual poderá sêr
coEpensada coltr o pag.ulento pendente, eem que isso gere direito a acrésci-loo de qualquer
rratureza,

19. O.DO REâfirStDr@rTO
19.1,os preÇos cont.râtados são fixos pelo perlodo de um ano, êxceto para os casos prêvistos no
Art. 65, §S 5" ê 6", da Lei 8.666193-
l9'2.ocorrêndô o desêqui1íb-rio econônico-finâDceiro do contrato, podêrá ser rêstâbelecida a
.rê14ção quê as partes pactuaram inicialmente, nos têrhos do Art. 65, Inciso II, Àl1nea d, da
LeL 8.666/93, mêdiânte comprovaÇão documêntal ê requerimento êxpresso do Contratâdô.

20.0.DÀn DISPOSTçÕE§ cRÀrS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraÇâo e/ou apresentaÇáo de documêntaÇào
relativa ao certame, quâlquer tipo de indenizaÇão-
20.2.NenhurDã pêssoâ flsica, ainda que crêdênciada por procurâÇão Iegal, pode!á reprêsêntar
mais de r]ma Í,i-citantê.
20.3.4 presente licitaÇão somente poderá vj..r a ser rêvôgada por razôês de intêrêsse púb1ico
dêcorlêote de fato supêrwênieDte dêvidamêntê comprovado, ou anul-ada no todo ou em palte, por
i1êgâlidade, de ofíciô ou por provocaÇão de terceiros, rtrêdiaIrte parêcêr escrito ê devidamentê
fundamentado.
20'4.Caso a9 datas prêvi.stâs para a realização dos êvêntos da prêsênte licitação sejam
declaradas feriado, ê não havêndo ratificaÇão da convocaÇâo, ficam transferidos
autorbaticamerrte para o primeiro diâ úti1 subseqüentê, no mesmo local- e hora arteriormente
previstos.
2o.s.ocorrêndo a supressâo de serviÇos, sê o contratado já houver adquirido os materiais e
pôstos no loca1 dê trabalho, os mesmos devêrão sel paqos pêlo ORC, pêto prêço de aquigiÇão
regularmênte comprovado, dêsde quê sejêm dê boa qualidadê e aceitos pêta fiscaliz çâo.
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20.5.Os preços rmitários para a real-1zaÇão de novos serviÇos surgidos durante acontrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciaÇão do ORC- A
servíços não previstos será reguLada pelas condiÇôes e c1áusu1a3 do contrato oxi20.?.o oRC por convêniência adEinistrativa ou técnaca, se rêserva no direitogualquer tenpo a êxecuçào dos serviços / ciêntificando devidamente o contratado.
2o.B.Decairá do direito de rlru)ugnar perantê ô ORC nos
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, vênha a apresen

termos do prêsente inst
tar, depois do ju-lgaeentô,

irregularidades quê o vicialaÍt hipótese em quê tal coB§-üticado nào têrá êfeito de recurs
20.9.Nos valores apresentâdos pê1os licitantes, já deverão estar incluidos os custos com
aqui.siÇão dê rlaterial, eão-de-obra utilj.zada, impostos, êncargos, fretes e outros que venham aincidir sobre os respectivos preÇos.
2 0 . 10 ' Este i'nstnmento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão
da sponibilizados em meio mâgÍ\ético, poderldo ser obtidos junto a comissão, observados osprocedimentos definidos pelo ORC.
20-11.À5 dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas ê os casos opissos nestê
lnstrumento, ficarão única ê exclusivamênte sujeitos a intêrpretação da Conissãor sêndo
facultada a mesma ôu a autori.dade supêrior do oRC, êm qualquer fase da rj-citaÇào, a plomoçào
de diligêncj,a dêstinada a esclarecê! ou a colr$)lemêntar e instruçào do processo.
2o.72.Pata dirini! controvérsj.as decorrentes deste certáme, excluldo qualquer outro, o foro
corpetentê é o da Comârca de lIamalguape, Estado da paralba.

Mananguape - PB, 22 de Maio dê 2014.

CTEONISON CASS IÀNO DÀ SIT,VA
Presidênte dâ Comissão
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ

CiiI{A3,À I'ÍTJNIC TPÀ]L DE I.IN'íÀNGUÀPE
coàtrssÀo pERl.ÂNElrrE DE LrcrrÀçÀo

âITEXO r - lotqrrÀ DE PREçOS llo OOOO2/2OÍí

TERMo DE REFERÊNCrÀ - EspECrFrcÀÇÕEs

1.0.DO O&,ETO
1.1,-Constitui objeto desta licitação: AquisiÇão parceladà de materiais de I i.upêza e gêneros
alimênticios divêrsos, destinados es atividadês dà CálÍrârâ l.Íunicjpâ1 de !.Íà.eãnqruape.

2 . O. irusTrFrcxrrvÀ
2 . 1. considerando as necêssidades do oRC, tem o presente termo a fi.nalidade de definir, técnica
e àdequadaDêntê, os procediDentos necê.ssáriôs para 1.iabilizâr â contrâtaçâo êI[ tela- Às
características e especificaÇões do objeto ora licitado sáo:

COD I GO DI SCRI XINÀÇÀO
Vâçso,rr: de pel -- .30:m
Desrd." ri:aCor de ar 360m1

Sãtr.,neiê 509
Saco para lixo 15 litros
S:ro pa-LÀ 1i;:. 3ô lrtros
Sa.. Feta li:i. 5ar Litros
,1a.,_.pàrã i i.xo 1Ll0 lirr.,-s
Eôs foro
lnset ic ida êpray 500m1

Áqur sani lá ri r 1L
!esir,fetàr,te:L
Deter.leÍ,re:L
Esrronl3 de aÇô
Esponl a de pralo

EàÉ el. t,i_o:êri:o
Past i I hã sãniráriá

Sabã,r eÍn bar_ra
Ál:.oI s0üml
Fieneir
VassJ,r,rra,lê piÀçÀvr
Vass.ru ra 'le ny1.n
Vâss' u r a pa-ra banh--i-ro

Pan. le prâto
Papel iôa Iha

Cop. descartáve I 50rn1

CoF( des.rrtáve I L8 Oml
Cop. descertáveI 3ooml
oue rrsêne 5110m1

Multius.500nl
Sab,rr,et e lÍqui/iô
Çeri L lquida 511fiml
Áqur mineEl :il l itrús
Açú,r3r 1i:g
Câfé:a.Jg
Crean Craker.40lrg
Bi sc. it., Mâri.i 4OÍlg
Ref rirerante tipo Coca-co1ã lL
Refri,ler3.te tipc Larãnj a :L
ke f r jqÊrente li!'r Guej:aná:L
Lirir,à vidros tipô Vidrex
BaI as s,r rt idâs lLlúg
Erl ! r. le Fâpel

P. UIIITÀRIO

,

I

Total

TOTÀILlI I D;lnE QUÀ]ITI DÀDE E

1

2
3
4

5
6
1

8

9

10
11
12

13
14

15
16
11

18
19
2A
2\
22
23
24
25
26
21
28

29
30
31

32
33
34
35
36
31
3E

39
4A
41
42
43
44
45
46

@



altelaÇõê., deteliorâÇõês impêrfeiÇões ou quaisquer i rregÍu1aridades discrepantes
do lnstrumerto convocatório, ainda que constâtados após o recebimento e/ou pag ff'"w:" ã

3 . O. OBRrGÀçõBS DO corúnàràDo
3.1.substituir, alcando com as despesas decorrentês, os materi-ais ou servlços

3.z-Manter, durante a vigência do contlato, em cohpâtibllldade com as obrigaÇô
todas as cond.iÇões de habilitaçào e qualificâÇão exigidas no respectivo processo
apresentando ao ORC os docunentos nêcêssários, setrlpre que solicitado,

assudidas,
i t êtór1, o

te
. CPL.

3.3.Não tlaosferir a outreB, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo
prévia e expressa autori.zação do ORC.
3. 4. Emj.tir Notâ Fiscal correspondente à sede ou filial da enpresa que aplesentou a
documentaÇão na faee de halilitaÇão.
3.5.Executar as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técrrica vigente, enquadlando-se,
rigoro3aroente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técni.cas colrespondentes.

i1.O.DO CRUÉRrO DE ÀCErTÂBrnrDÀDE DE PREçOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo oRC ou mânj-festamênte
inexequlvel- nos têrmos do Art. 48, II, da Lêi 8.666/93. o mesmo sêrá desconsidêrado. Esta
ocor!ência não desclassifica automaticamente a proposta, quando fo! o caSo, apenas o rtem
corlespondente, lelacionado neste anexo, na coluna código.
4.2.o valor estieâdo que o ORC se plopôê a pagar pêlo objeto ora licitado - valor de
Refêrência -, eetá acina lndj"cado.

5. O.EDEIÍ' UA DAODOSTÀ
5 . 1. É parte integlantê deste têrmo de Referência o modelo de ploposta de preços
corresporrdente, podendo o licitante apresêntar a sua proposta no próprio modê1o fornêcado,
dêsde que eeja devidamente pleenchido, confortoe faculta o instrumento convocatólio - Ànexo 01.

6 - O. rNromç&s mr.mTrÀREs
6.1 - As espcificações dos itens 41, a 44 sào Ele!âs referêncj"as para melhor entendimento do
lacitante, côlrespohdêndo ao tipo do respectivo produto, podendo ser cotado qualquer ràrca
s rÍLi 1ar .

CL ISON CÀSS IÀNO DA SILVÀ
da CorussãoPrêsldente

/.óffiF\que/,4pre senra rem!
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CODI
1

2

3

Etc..

l{aRcÀ/tioDErâ uNrDÀDE ouNfrrDÀDB p.uNrrÁRro
Un.l 35
und 100
und 90

EstÀDo DÀ pÀrÀÍBÀ
cÁüÀBÀ MUNrcrpÀ! DE IG,IáANGIÍÀPE

coMr ssÀo PERÀa.NENTE DE r,rcrTÀçÀo

ÀNExo 01 Ào rERllo or nsrBÀrcre - pRoposta

?olG,DÀ DE PRECOS No 00002/201"4

PROPOSTA

OBJETO: AquisiÇâo parcelada de materiais de li-rutr)eza e gênêros alimentícios divêrsos,
dêstinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE r

P!êzados senhores,

Nos têmos da licitação en epígrafê, apresentamos proposta conforEe abaixo:

GO D r serlrrNÀÇilo
Vassoul:a de pelo 30cm
Desodcrlzador de âr 360m]
Sab,oiete 50q

P. TOlÀr

PRÀZO - Iten 5 .0:
PAGÀHEI,TIO - Itêm 18. 0:
VÀI,IDÀDE DA PROPOSTÀ - Item 9.0:
ORIGEI,Í DAS I'íERCÀDORIÀS OEBRTADÀS _ Item 9.0:

VÀIOR TOTÀ.L DA PROPOSTA - R$

CNPJ

de de

Re spons áve1

E

2lFL:

o

o

. CPL.

o
(_

c)

Á

@
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ESTÀDO DA PÀRAIBÀ

cÂlrÀRÀ urrNrcrPÀr DE lrÀl.tÀNcuÀpE
cor,[ ssÀo PERr{ANENTE DE rrcrrÀçÀo

ÀIIEEO II - T(tíÀDÀ DE PREçOS itó OOOO2/2OL(

}íoDEIos DE DECIÀRÀÇõES

REF.: TOI,ÍADA DE PREÇOS N" 00002/2014
CÂI,ÍABÀ MUNrc rpÂ.L DE MAr"g,NGUApE

PROPONENTE
CNP.'

- DECIÀRAÇÃO dê curplimento do disposto no Art. ?", Inciso XXXIII, da CF
da Lei 8.666/93.

1 0 Àrt.27, lnci so

O proponente acirna qualificado, sob pênas da Lêi e em acatamênto ao disposto no A-rt. 7o incaso
XXXIII da Constltuiçào Fedê!41, Í,et 9.854, dê 27 dê outubro de 1999, declara nào possuir êm
seu quadro de pessoal, fLhcionários menores de dêzoito anos em ttabalho noturno, insahürê ou
pexigoso e nem menores de dezessêis anos, en qualquer trabalho; podendo existir menorês dê
quatorze anos na condiÇáo de aprêndiz na foflna da legislaçâo vigente.

2.0 - DBcrÁxÀÇÃo de
ficitaÇão.

superveniência dê fato impeditlvo no quê di-z respeito a participaçào na

Cônforme exigência contida nà LeL 8.666/93, Art. 32, S2", o proponente aclma qualificado,
decla.ra não haver, até a presêntê data, fato inpeditivo Do que diz aespeito à
hâbi.li tâÇão/pãrt j.cj.paÇão nâ prêsênte licitâçáo, rtão sê êncôntrando êm concordeta ou êstado
falimêntar, estando ciente da obrigatoriedadê dê informar ocoüências postêliores. Rêssâl,ta,
ainda. neo estar sofrendo penalidadê de declaraÇão dê idoneidade no ânbito da adBinj-straÇão
Federal, Estadual, l,Íulicipal ou do Distrito Fedêra1/ arcando ci\.r1 e ciirtrinalmentê pela
prêsente afinaaÇão.

3.0 - DBCrÀRÀÇÃO dê
convocatório.

submeter-sê a tôdas as cIáusulas ê condj-ções do correspondentê instnmento

O proponente aclma quallficado decfara ter conhêcirnento e aceitar todas as cláusulas do
respêctivo instrr.-unento convocatório e submêtêr-sê as condiÇõês nele estipuladas,

Lôcal e Data.

NOI{E /AS S INATUÂÀ/ CÀRGO

Representante legaf do proponêntê.

FL: 22 Í.o
a
U)

OBSERVAÇÃO:
As DEcr.ÀRÀÇôEs DEvERÀo sER ErÀBoRÀDÀs EM pÀpEL Trl..rBRADo Do LTCTTANTE, ouÀNDo EoR o cÀso
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ESTÀDO DA PÃRAIBà
CÂ}íAR,A },{I,NIC rPÀI DE IG,I,,ÀNGI,APE

co}ÍI ssÀo pERirÀríElrrE DE LrcITÀçÀo

À}IEXO III - mtAD,A DE PREçOS N" OOOO?/2OL{

UODEIOS DO TERMO DE RENÚNCTÀ

REF.: IoI"ÂDA DE PREÇos N" 00002/2014
CÂ},ÍARÀ MUNICIPÀI DE }A}G.NGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - IERMO DE RA§ÚNCIA ao rêcurso conformê prêvisto no Art. 43. Inciso I11, da tei 8.666193.

O proponente acilla qualificado, declarâ, na forma do disposto no Àrt. 43t AIÍ, da Leí
B'666/93, aceitar o rêsultado divulgado pela Comissáo, que analisou a documentaÇào prelaminar
do processo êm epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório,
dêsistindo, assim, expressêIlentê de qua],quer interposiÇão de recurso prêvisto na legislação
vlgente, bem com aô prazo coüespondente ê concordando, portanto, com o prosseguimênto do
cêitame. Dêclerâ âiDda que, êt4 hàvendo e ocorrênciâ dê qualquer igrllâfdade dê valôrês êntrê sua
proposta e a dos demais licitantes e após observado o dj-sposto no Art. 3", S 2", da Lei
8.666/93, fica autolizado a rêa1izaÇão do sorteio para definição da respectiva classificaÇão,
não sendo necessáriô a sua convocação para o correspondênte ato público, conforme prêvisto no
Àrt- 44, S 20, dô leferido diploma legal.

Local ê Data.

NOI,ÍE /ASS l NATURÀ/ CÀRGO

Representante 1egal do ploponentê.

FL: 2r
q

o (
a oo

Pc L

oBsÊRvAÇÃo:
o rERMo DE RENÚNcrÀ DEVERÁ sER Er,ABoRÀDo EM pApEL TTMBRADo Do Lrcrr-ANTE, et ÀNDo EoR o cAso
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E§TÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
CÀ}Q.R,À T.fl'NICIPÃI DE MÀI,IANGUÀ.PE

colc ssÀo pERrrANElrrE DE LrcrrÀçÀo

ÀlItXO rV - TCa{ÀDÀ DE PREços No 00002/201,1

MINUTÀ DO CO}ITRATO

COIüTBÀI() No: ..../2Ol{-CPL

TERMo DE CoNTRÀTo QUE ENTRE sI CELEBRÀM A CÂMARÀ MUNICIPÀI DE
MAIB.NGUÀPE E ...-.-..., pÀ-RÀ FoRNECTMENTo E/ou pREsrAÇÀo DE

SERVTÇOS CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}G. ÀBAIXO:

Pel.o presente instrumento particular de contrato, dê um lado Câmara Municj.pal de Mananguape -
Rua Duquê de caxias, 123 - centro - Mamânguâpe PB, CNPJ n" 1,2.120.256/ 0001-52, nestê atô
rêprê3êntada pelo Presidente da Ciâmara Emelson Eêlrêirà viâna dâ Si1we, Brasileiro, Solteilo,
Professo!, residênte e domicj.liado na Rua Marques de Herval, 329 - Centro - MaEanguape - PB ,
CPF n' 039.842.41,4-45, , Carteila dê Identidade n" 2.269.'722 SSP-PB , doravante simplesmentê
CoNTRÃTÀÀIIE, e do outro lado CNPJ

nestê ato rêpresêntâdo por .. .. residente e doriciliado na
- -. ., CPE n" . . . .. .. .., Carteira dê

doravante siq)l-esEente CONTRÀIÀ.DO, decidj-ram as partês contratantes
contlato. o qual sê regerá pelas c1áusulas e condaçóes seguj.ntes:

cuiusurÀ pRrxBrnÀ - Dos EuloÀl@mos Do corr8Àlo:
Este contrato decorre da lici.taÇão modalidadê Tomada dê
terroo3 da Lei Fedelal n" g-666/93 e suas alterações,
dezenbro de 20 06.

PrêÇos n" OOOO2/2O14,
Lei Complementar no

Identidadê
assinar o p!êsente

processada nos
123, de 14 de

CIÀÚSUIÀ sEq'lIDÀ _ DO OBJEÍO DO CO*TRÀTO:
O presente contlato tem po! objêto: Àguisição parcelada de nateriais de litrpeza e
alamentícios di.versos, destinados as atividadês da càmara l,Ílrnacipal dê I'Ia.EÂngnrape.

gêne!os

O fornecimento e/ou prestação dos serviÇos deverão obedecer !igorosêmênte às condrÇõês
explegsae neste instnmento, proposta aplesentada, To$ada de Prêços no OOOO2/2014 ê instruÇôes
do Contratante. docr.lEentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
rndependente de t ranscriÇão -

cuúsurÀ TEBCETRÀ - Do vÀr,oR B pBEços:
O valor total dêstê cônt.ato, a bâsê do preÇo proposto, é de R$

cr.arr$[À. ornnIÀ - rx» RBl^rostm"tl):
os preços cont!âtados sâo fixos pelo perlodo de um aIIo, excêto para os casos prêvistos
65, §S 5o e 6", da tejL 8.666/93.
ocorlendo o desequillbrio econômico-financêi lo do contrato, poderá ser restabelecida a
que âs partes pactuaram inici.almênte, nos termos do Art. 65, Inciso II, Àl1nea d,
8.666/93, Rediante comprovação documental e requerimento expresso do corrtratado -

glríusulÀ ortÀvÀ - DAs oBarcÀçõBs Do coxrRÀràr$rE:
a - Efetuar o pagamento !elatiwo ao fornêcimento ou p.restação dos serviço9
realizados, dê acôrdo côm as !êspectj-vas c1áusufas do prêsente contrato,'

no À-rt .

relação
da Lê1

cuiusrn l QIrÍ xÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despêsas correreo por conta da sequinte dotaÇão, constantê do o!Çamento vigente:
Reculsos Próprios da Câmara ltunicipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30.00

CUÚ$ÍIÀ SEXIÀ _ DO PÀG|ÀUEÜTO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do Cont-ratante, mêdiantê processo regular, da geguante
manêirai Àté trinta dias após a entrega totaf dos produtos sollcitados-

cüirsrrrÀ sútDa - rxls PRàzos:
o prazo máxj"mo para a êxecuÇão do objeto ora contratado, conformê suas características, e que
adnite plorrogâÇão nôs casos previstos pela Lêi 8-666/93, está âbaixo indicado e será
considêrado a pàrtir da enissão do Pedido dê Cômprâ:

Entrega:5 (cinco) dias
o plazo de vigência do presente contrato sê!á dêteE[inado: até o final do exerclcio financeiro
de 2014, considêrado da data de sua assinatura.

efetivamente

áíN.,v-IX
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b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários pala o flel
prestaçâo dos sêrviÇos contratadog,'
c - Noti-ficar o contlatado sobre qualquêr irrêgularidade encontrada quanto
produtos ou sêrviços, exercendo a nais anpl-a e cômpleta fiscalizaÇâo, o
Contlatado de suas lesponsabilidâdes contratuais e legais.

fo

cLtiu$rlÀ §oiÍÀ - Dxr oEFJGàçÕES Do corrTnÀEàDo:
a - Executar devidamente o fornecieento ou sêrviÇos dêscxitos na cláusu1a corrês n êdo
plesente corttrato, dentro dos meltlores parâmetros de qualidade estabel-ecidos para o r.rmo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsa.bilizar-se por todos os ônus e obliqaÇóes concernentês à l-egislaÇáo fiscal, civj.l,
tributária e trabalhista, bem cotno por todas as dêspêsas e compronissos assr-unidos, a qualque!
título, perantê sêus fornêcedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, guarrdo da êxecução do
contrato, que o represente integralmente en todos os sêus atos,'
d - PelE'iti! ê facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecinentos sol.ici tados ;
ê - Será legponsável pelos danos causadog dirêta[ente ao Contratantê ou a terceilos,
decorrentes de sua culpa ou dolo rla execuçàô do contrato, nào êxcluindo ou rêduzindo êssa
!êspônsâ-bilidade a fiscalizaÇão ou o acomparlira$ento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, tlansfelir ôu sr,rb-contrãt ar, no todo ou em palte, o objeto deste instlr.unento.
sem o conheci-mento ê a devida autorização expressa do Contratântê,'
g - Mante!7 durante a vig:ência do contrato, em coEpatibilidade com as obriqaÇóes assr.unidas,
todas as cond-iÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivô processo lj.cj.tatórro,
apresentando aô Contlatantê os documentos necessários, senltr)le que solj.citado.

crÁrsEÀ DÍrrra - DÀ ÀúÍERàçÂo E RBscrsÁo Do cotrrRÀTo:
Este contrato pode!á ser altelado, unilateralmente pela Contratante ôu po! acordo entrê as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno direitô, conforme o
dl.sposto nos Àrtigos '11 , '78 e 79 da Le.i 8.666/93-
o contlatado ficâ ob.rigado a aceitar nas &esmas condj.Çôes contlatuais, os acréscinos ou
supresgõeg que se fizerem necessários, até 25t (vinte e cj-nco por cento) do valor inicj-al
atualj-zado do côntrato, e, no caso de reforua de equipamento, até o liltri-te de 503 (cinquenta
po! cênto) pàra seus acréscimos.

CI,ÁÚ$,IÀ DÉEItq RIIGINÀ - DI3 PETÀ!I!)ÀDE8:
A recusa injusta em deixa! de crnÍrplir as obrigaÇôes assunidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, giarantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previ.stas nos Àrts. 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - âdvêrtência,' b - (u1ta de mora de 0,5* (zero vlrguLa cinco po! cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por di-a de at.aso na entrega, no lnicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 108 (dez por cênto) sobre o valor contratado pefa
lnexecuÇão total ou parcial do contrato; d suspensão temporária de participa! em lacitação e
impedj.mento de contlatar com a Àdministração, por prâzo de até 02 (dois) ános,' ê - declaraçáo
de inidoneidade pala licj.târ ou contrater com a ÀdrRinistração Pública enquanto pêrdurarem os
motivos deterEinantês da puniçâo ou até que seja promovlda sua reabilrtação pelante a prôplia
autoladade que aplicou a penalidade,' f - sjrultanêaErênte, qualquer das pênalidades cablvêi.s
fundêmentadas na lei 8.666,/93.

cI.Itrr$,I,À DÉ8n0. sc@rlDÀ - rx) Fmo:
Para diriEir as questões decorlentes dêstê contrato, âs partes elegem o Polo da Comalca de
l.Íaeãrquape, Estado da Paraiba.

E, po! estalem dê pleno acordo, foi lavlado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual
assinado pelas partes e por duas testetrü.urhas.

TE S T EMT]IJIIA-S

Mamanguape - PB,

PEIO CONTRÀTÀNTE

de de 2 014

EMERSON FERREIRÀ VIÀNÀ DA SILVA
Presidente da Câluara
039.842.474-45

'dgg
o

o

N E
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. CPL.

rdo

PELO CONTRÀTÀDO
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Orj.gle: Iol'G.DÀ DE PREÇos N.ô OOO02/20a4
coMrssÀo PERHANETTTE DE L rcrrAÇÀo

àsruEto: Àquis i Ção parce.lada de materiais de limpeza e
qêneros alimenticios dj-versos, destinados as
atividades da Câmara Munici-pal de Mamanguape

Ànêxo: Instrumentô convocatório corregpondente e seus elementos,
inclusive a minuta do lespectivo contrato.

PÀRECER

Ànalisada a mâtéria, nos têrmos da Lei Eedêral \" A-666/93 e suas alteraçôês, e considelando o
teo! dos docr.&entos e informações apresentados, esta Assessoria Juridica considêla legular o
rêspectivo iarstru-Dênto convocâtó!1o ê sêus elêmêntos cônstitutivos rêfêleDte ao proce.sso êm
te1a, os quaj.s êstão em consonância com a legislaÇão pertinente.

Mâmanguape PB, 22 de Maio de 2014.

DE LYRA LI}À

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
CÁMÀRÀ MUNICIPÀI DE MÀI4.NGUÀPE

ÀssEssoRrÀ Jt RiDrcÀ

Assessor Jurldico
oÀB PB 16000

FL, 26

. CPL.
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{0 ,(Éo P.$oa - Sábado, t4 de âio dc toí/t Di

f,o

0r loh,a da Lcr rcdeÍal r'. 8 6ú6lq:t c yiâs streraçõcs poíerio,cs. TERMO DE CONTRÀIO
n/\R^ saRvtÇo D0 ItDcupt!R^ÇÃo ri MILllont^s DE uNlD^DoS Dtr S^úDD. l]Írad,
fI ' , \ ,Jc- i,\ 'nr"Lodc! nícL.fúl\ d! {,1, rn j,i!ro. rc,j r \ gôr.,. J. tu0 d,-., (.!,tros j,
l,RfC^O ll{l:SÍ\Ct.\t \.trr.09t/20la..osn.,.5nst,râtrre.rosc,L\eglrn,cLo,ãç.o

ll,r0l.l0.30t,sl3r..ll69 coNSTRl]tR, RETORM^R, 
^MpLtAR. 

ADEQUAR E EQU 'Ar{t]NtDADES DÚ SAÚDE
roÀT[ 01, krcLÂsos 00 - oRDtNÀt(ro
ELEMDNTO DE DESPoS^:11.90:19 OllT(OS SÉRVTCOS DE TERcE ros
cóDrc'o Í)0 DEspts^: 24

|],l0l,t0,30t,5tl9.t2l2 coNsTRUlR, REFORÀ4At{, 
^MPLIAR, 

ÁDEQUAR e EQUIpAR
uNtD^Dtis o0 s^ÚoE
I.ONTE Df, RECUR§OS: 25 - SUS
oLúMENTO 0D DIjSPDSA:11.90.19 - OUÍROs SErwIÇO§ DE TEj{CETROS
coDt(:o DD DESPeS,t: t34l

snclr rk |§.tP)LrteúbF:r!"

PraÍeitura fiuni«ipal
dc Juazcirinho

Prcfcitura filunicipal
deJ rô

PRDITT)TI]IIÀ MUNICIPTIL Df, JlAZÜIRINItO

]\vtso DE r,rcÍtnçÀo pRDcÂo pREsENctÀL N.. 022/10r4 _ SRp
\ rn.n'siL. tl,tr,rsú Jc L,.i{\,,u JJ tre.! .u,J v tr,( n.t Ju tJJaú'nm, r,a\6 Jo tm3úcúu
Or. i'.1 i lqu pe oe 

^t\ 
n,. dc.iJ"n.--'c io roJú B c t1c'ctru du Mú,.(:pio,.rOR!À t,úüatco. ..or 

',(.r r.\ ,' rc'c.\,,d'n qúr \c cnco r...i rhc,r,r I tiú,rrci! ir ,oJrtroâdê pIt:cÃo
rliIsI:N('l^L n.,022r20r.t rd Jhrdo e o REcts.t.t{o Df plttços I],u 

^1^ 
n^k^

Lr'l:.{ r LAL 
^eutstÇÁ.) 

Dr I RN^\ FU\Lk.rkt^s L suRvtço ô€ t RANst {t)n, ,lc
liJmlr pÍcelsda. pln BupÍnas ncc!'sid.d6 dâ t,(liiluÍa de lu@tinho, âravós dc suàs sfÍerâÍias
D.rí dã abc ürâ: 04 dr Jtrntro dc 20t.1, ài t4h00nrií (horiri0 to.at). O edn.t e sens arcxosa'(ori.. -,c Jiiroln.' .ro scro' 'je t': rcio ür hcte rúrr Vurtrrpd. jc J, ,zc,, tD, . rJJdo ,
Priçr Prcsidctrre,,oào t,íssoa, 05, ce.úô, jrazeiritrho - p0_ tn6nmÇões peto leteione (81)
r lrt-r, '4. ' 

o I'n-ino dâ! Us 00 "s t::oo.
. )úàÀrinho . fD, 2? d. Mrió de 2014.

Ctarton Nóbrcgâ r..ctrr
l'rcgoci.o

PIIDI:IiITUNA itlUNICII!ÁL DO JURIPIRANCA

. PROCES§ON.'0'7rl201.t
pREcÃo pREsENctaL N.. oo3v2ota

OBJ0ÍO: Àquiriçào ds r'ogôs dê a iÍlcio, pàÍá 6 cv.ntos Íertilo, premvidG pela pefeiluB dc

f,\prado o oÍãzo rc.u-sã1. rorn0-se prb,.câ r homotoga(to oo proceJ,n,en,o trc âror.o etrr
cFsrult J emn'er CrvAl DO IOSI D\ stLva. no \6tor ror,t Je RS B. 4aO.O0 (Otrenlà F Un,
M1l, Q!âlroccnros e Novcnlo Rsárc).

oouao ,0",^r",*",',ll''"n.d(PB)' 
20 dê nâiô dê 20lr'

PRETfITO ÀIUAICITÁL

.wtso DE REsur,TADo DE LrctrÀÇÀo
pREoÀo pREsINct^L N,. ooo33/20i4

.\ lrJiirr,rÀ V,.nnpÂt dc J.' r'râ1gJ. .rÍá,ti ú t',"E@ira OfiÉrt do Vuni..p,o ronÀ prb.i.o o

'rJlhd" Jr h( rrcio rrcsÃo P'erncEl ,r 00011 20.4 .,;o oU.eo i o oq"",qjo + o",oi. p, a o,
lÍrlores pcnenc.nt€s á PreliiruÍa dê Jurintrânsa.
EMPRESÀ VENCEDOIIAT ITAMBt TRATOR PEÇAS ITDA - lótesr 03,04 ê 05, no valo, toIâl
Js R$ 182.651,12 (Ceô(o. oirenh s dôir mit seiesílos e ci,rqü.irtr. um His e ôe.enhvos).

vANrr^ M^RrÀ FERNÁNDEa 
ü'*ne'{'t)' uo a" to'o 

" 
zotl'

PRIGOEIRA

.rvtso DE nEsuLTÁDo oE LrctTAÇÀo
rREc^o pREsENctÀL N.' o0o3r,zola

A PÍeleiluri Mu.rípal de Juripiúner, rrEÉs ú pÍesaim OÍ.iat do Munictpio, rom púbtico o
Í6ulLdo dd lcnÀcio h.Edo P.csncirl n" 00012/201d. cuJo obJeto ó r qqurriáo dÊ maie"JÉ d.
hqDea, prm àlÊnd !s nResid.dà dis E*otrs vun'cEaE ds tniino tundsmenGl. d s*eúri!
dê Adminis'mÇno, dr seçrcra.ià & ptaftjame.ro, dã séc&ra.ia dc lnÍa-Eírurura . dâ S4rd!,iá

tl( DcscnvoLvi'j,co o Sd,Jl du Mu' 
'1,t, 

u Lle lú,,otranqr.
I Mll{l \A \ t.Nat:LOt(^ ( oMt t(( t^ jIAMBÉ Ll DÁ ,o." út ,($
R$ i5 2t0,00, lolc 0:t R$ i2 700.00, lore 04 R, 60.500.00. turc 05 ".6Ltt*,zZ

R$ 2' 900,00, Ióte 0? tt$ 2 700.00. lo{c 03 R$ t:1,250.00. loritiT.
(dúairos c dot úril quandcnros c o lctrh e dois rêiin.

Júínienlo(PB),2:r
VANDA ÀIAR'Á FERN,\NDES DOS SANTOS

IRIICOItI R^

PreÍeitura Itlunicipa I
dc â

oBsrÂcuo Dú oMoLocÀÇÁo
pRocÀo fiEsINctAL N. oooto/20t4

Conr bl!. íÂs 
'tr,o.rrcúcs 

üo^it0r.cr Lo P-o(es§o dc Lic,lJriu. ph,g:to trcr.fr ,. r" ,,Ii .0,
l0la, re"do .o,no óol.,o .or Ijiriô Lc e rorc\d ou pcsi [!ri FiÍ; prerJii^ .c sc1(os ilc
Lm!àô d. vc'(Jlor DdÍr o v,tr.-rpro o. L,'su/pa. OMOLOC.O, c proúcuri,c : u.úr oiuiiu, cnr coísêqüêdcio, notrft cóúvo0üdos os ticnatrr6: 

^dilrírrr 
iutódto dâ sit,r cotrr

vtrlo' 
'jc 

R$ 7.<00,00 (Dezcssêrc rnl c qu'^Lei'o! rcJis/ c wr ;sútr úc suuu !rnr. (on
valor de,Ctllt00,00(Trnructrmnril e quiíhcnros rciis), \tnccdorcs do l,(siio lj.ctcncht
n, 00010/2011, poÍ aprcsnhrcú d nrcnde§ preços .n{re âs ,Íoposr ctN§ilied;s, mm à§iíàr
kmo de rorrmro, ííu- oL 

'.r 
Írr . srúnrnô êqu'v.lcnrc (Nnri de Ltr.n(rho, ...re(uh, os

*aico( o l(rrdor.m\.'r!r.Éricr..prs?oecond.côcrJeoxsJfrcr.o.Lur,Í..Jrp,opcrl
r.nccdorÀ nôt reror do I'r (Jd ,r/,, r. du . hdo d'otanâ têgJt, 

"ub 
.\ petrxt,Jo,lcs ú; t .

Cabineie do ltel'clto Consriruciofsl d. Lzsoa, lsàdo dâ piEibí. cn 2l dc Mrr dc 2014
Mtrgno Dcírys d. Olivcir. lrorges

PrêÍcito d. Lâgoa

€ânara llunicipal
dc a

MAR,\ MUNICIIIAL D[ MÂMANCIAPD

^vlso 
DD LIcITÀçÀoroÀtÀDA DE IRDÇos N'00002/2014

Torn! lrúblico que I'ürá rc!lizar atravór da Co$t$ào pcÍnranenLc de Liriraçào, scdird. trâ ttu.
Dúque de C.xiir, r2:1 , Ccnlro - Mânratrsu,pç " I8, is 10:00 hoÍÂ, do dri t6 dc Jufho dc 20t4.
l.-,hçào nodJjJàde TonJdd de r,e(os, do ripo meno. prciô. pJ,, Aq.,5iIóf,,r,tliltrJe
n'arei,à6 dc l,mpeuo e gên.'o, â'imc tiôs ot'nEnrús d,!.,b! Rc(r60s tÍuo.n^JtrCá! tr,i
Munrcrral dc MafionSu0pe. pr.v's'os no o(ãmenro viBenrc FundJnrenro teBr.: tc, tcdcnt tr,
I666,01 e $x5 rrrcrrcõà po6rcnoÉ) lltoÍrrJçó(( no úrJrio dr 08 oo ns .i:0! hors! úoj djtrs
úI.ú, no rndercÇo sJprrcIsdo.lêlê.br (031) 1242 2780

Mamú8urpe - pD, 22 dc M.ro dc 20 t4
CLEONISON CASSIANO DA S'LVÁ

Prpsid.rtc d. Comirrio

TREÍA''Tt'RÁ MUNICII'AL DE JURITIRÁNCÀ

trln,rrb oo covrrr-ro
coNT ,laTo N.. 89/!0t4 pR[c^o rnEsENcl^L N. 000]l/20t4

CONTR^TAN IE: FRe,:ElTlrR^ MUNt(tPAL DE JUR ,tR^NOA
CONTRAÍADÂ: CIVALDO IOSÉ DÀ SII,vÀ
oBJEÍo: Aqúisiçno dc lDgôs dc níincn). pâd os cvcnrós tiíivr» DronhvidG Íxta fir]tjturs.to

VÂtOll IOl'Al nt.l4a00u,O,'ctr'r Ê U+ V'. Uuãr,nccr u. c N-\ctr,, Re,r,,
GÉNClA.2oll5/?014I l l/12/20 ta

luÍitmnsÀ, 20 dc ürio dê 201.1.
.^Lrlo DALI^ T XflR^ r{Lt',L 1O MLNtCtf^L

l,RlirD UR^ tlE LÀCOA

DIrS,,^CIO Dti IO]ttOLO(,\ÇÀO
t,RltcÁo,,RtisttNct^t, N' 00009/20t{

CoDr bosc nâs n,íoaMçõcs.oííâtrres dô prDccsso dc Lionrçio. t,RCcÀo pRUSENCt^r_ N.
000!9/201a, lcDdo oom objcro 

^qúis'çào 
dc Mâr.ídô dc Ljxprtliütrrc Drn .s drvú,ss Sc.rcrdiis

do Municipio d. lasoo/Pa c .oÍsidqotrdo qtro nlÍam obsryilos o, niüos rccursnis. ros (únm
do dúgo a.1. rtr.sú vl. ü0 Lc ,i r úui \' "í\totoco. rrDúcJnE |! ttrn,,rnú e, ..,
uônscquôncir, licr rotrvocrdá , snrtrcs. 

^LI,lNI^NO 
VU|IZ Oe SOUS.T, VLi, Ctt,j o,

17.472 0ú(/0001-30. pplo rutor dc Rt r!?.o .00 (c(íro c vitrrc c \(rc ,it roirccirúL r
üm rcrir, v(túc'lo ' J. IRF(r40 fl.Lst N.j4L !" ouuoq)0t4. Nr;p,!scn , o i.. o,
I'rcço rn:ri'io roÍ.r.i, r n ret çio..Fe(udcrcto,encr{.nJrrrs!,n rc,,oJc(r..,.b..,(h.
o'ícrIar'trrrrrêtrroeqJi!.,l. ei\,i.rdêtjtrIer.t-o/e.o.,.cero!ttoLuro.ttr,r,,ous.trqs
larulic' t L paz. ê !u1tl',ôcs dc .rdr.,er o. cun{rnre dr n.oqoío v(íicdn,. r(! r(nnús úo
Aí. 6.1, copúr, Jo c(âdo diptoiiâ lesãr. mh ís ,€n,tid.d6 da Le,, pubtiquc_s

LrEôr-PA, cfl 22 d. Maio ú.2014,
NtNsno Dcnryr dc Otivei., UorBes

l'rcíclto dc L.sos

I
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂlrÀBÀ t{rrNrcrpÀr DE }rAr'rANGrrÀpE

colíI ssÀo PERMANENTE DE rrcrrÀçÀo

COMPROVÀ}TIE DB ANTR,EGA

ÍNTERESSÀDo: Patriciâ Maria cabral de Lucena Nob.rê

CNPJ: 08. 181. 106lOOOL-4o

ENDEREÇo: Rua francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, 201

BAIRRO: Bessa

CIDÀDE: João Pessoa

ESTADO: PB

DECI,ARÀÇÀo:

o rMrEREssÀDo Àcrl'a. etrÀLrrrcÀro DEcrÂRÀ uÀvER REcEBTDo o RaspEcrrvo rNsrRUl.ÍENTo cout/ocÀTóRro E

ToDos os EÍ,E1,ÍENros NECESSÁRros A pÀRrrcrpAÇÀo NEsrÀ rrcrrAÇÃo, BEM coMo rol,ÍADo coNHEcrMEl.Íro
DÀs coNDÍÇõEs E ExrGÊNCrÀs DA MESMÀ.

RECEB Do EM; 05/06/201,4

,6Á-ú./vl;

)

I
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EsrÀ.Do Dà PÀ!ÀÍBÀ
cÁram uwlcrp.er, DE !ru,lANeuÀPE

col,Í ssÀo PERIÂIIEI+TE DE LrcrrÀçio

C OMP ROVATTI E DE BN1REGA

INfEREssÀDo: Hildete Caxias da silva

CNPJ: 05.008.302/OOOL-2I

ENDEREÇO: Rua Rodligues de Carealho, 231

BAIRRO: CENIIO

CIDADE: MàEaDguâPe

ESTADO: PB

DECLÀ.RÀÇÃO:

o TNTEREssÀDo Àcrl,{ euÀLrFÍcÀDo DECLÀRÀ IÍAVER RECEBIDo o REsPEcTwo rNsTRUl{BNTo coNvocÀIóRIo E

ToDos os EI,tsl,ÍErrros NEcEssÁRros A pÀRTrcrpÀÇÀo NESTA LrcrlÀÇÃo, BEH col{o Íol{ADo coNrIECÍ!{ENTo

DAs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DA l'lEsMÀ.

RECEBI DO / 06 /201

SlNATURÀ

X rl: 30
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cÂuane ur;rtcrpar, DE l.rÀIaNcuÀpE

col.rrssÃo eERMI{NENTE oe r,rcrra,çÃo

CERTIFICÀDO DE TNSCRIçAO DE FORNECEDORES E PPESEàDORES DE SERVTçOS

oE rNScRtÇÃo

05.008.302/0001-20
NOME

Hildete Caxlas da Silva

LOGRÂOOURO

Rua Rod uos de Carvalho
NÚM€Ro
231

ÇEP

58280-000
MUN CIPIO

Mamanguape
BA RRO

Centro

COMPLEMENÍO

oEJEÍrVO
cÊNERos ALrMENTictos E MATERtAts DE LtMpEzA

EM SSÃO

10t06t20'14
VALIOAOÊ

06 sgis meses

CLEONISON CÀSSIÀNÔ DA SILVA
Presidente da Comi s são
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IT,IIIIIISTÉRIO DA FAENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil

h
.. CPL.o

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: HILDETE CAXIAS DA SILVA - ME
CNPJ: 05.008.30210001 -20

Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrer,er quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passj\o acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relati\os a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federat do Brasil
(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei na 5172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Díüda Ati\a da Uniáo na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN),

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eíeitos da certidão
negati\a.

Atenção: qualquer rasura ou emenda in\alidará este documento

Certidão emitida gratuitamente-

Esta certidão, emitida em nome da matnz e lalida para todas as suas filiais, reíere-se exclusi\amente à
situaçâo do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN, náo abrangendo as contribuiÇões
preüdenciárias e as contribuiçôes deüoas, por lei, a terceiros, inclusiw as tnscritas em Díüda Ativa do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especíÍca.

A aceitação desta certidão está condicionada à rerificação de sua autenticidade na lntem--t, nos
endereços <http://www. receita.fazenda. gov br> ou <http://www. pgft.fazenda. gov.bp.

Cenidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02/05/2007.
Emitida às 16:54:00 do dia 1510512014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1111112014.
Código de controle da certidão: F979.3823.8FC8.3223
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA *(
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SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
o
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. CPL.

cÓDIGO: 4E05.5FA2.8í 83.3294

Nome Empresarial:

HILDÉTE CAXIAS DA SILVA

Endereço:
RODRIGUES DE CARVALHO

Bairro: MunicíPio:

CENTRO MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situaçáo Cadastral:

'16.135.131-0 ATIVO

GERTIDAO

Número
í34

Emitida no dia 09t0612014 às 14:35:21

Complemênto

CEP:
58280-000

CNPJ/CPF:
05.008.302/0001-20

Certifico, observadas as disposiçÔes da legislação Yigellg e de acordo com os

assentamentos existentes .;;t ;;gã;,-à;e'oiãntriOuúte slpra identificado está-em situação

REGULAR perante u fã,"n0ã ptutica Estadual' com relação a débitos fiscais

aOãinúrativos e inscritos em Dívida Ativa'

ApresenteCeúidãonãocompreendedébitoscujaexigibilidadeesteja'SuSpenSa,nem
exclui o direito de, rrr"ãif píotláa rstaouat' ' 

q'âtqu"i tempo' cobrar valores a ela

õôiuãniuru devidos pelo referido contribuinte'

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir d9 dlta de- sua emissão'

devendo ser confirmada , Irãã,ltãnti.ioàde atraves do serviço vatidar certidão de Débito na

página www. receita. Pb.gov br'

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 819 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO N" 18930 DE

19/06/1997.

Certidão de Débito êmitida via'lntranet"
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E§IADO DAPARAIBA

PREFE]IURA TUIIICIPAL DE TATA]IOUAPE

SECnEililADEnilAmr§

DEPTNÍ{ DE ANREGIOIçIO E flITIIOE

CERIDÃONEGATIVA
cóotco: ttzt.m.m

Verificando os Cadastros de Tributos da Secretaria de Finanças deste

Município foi verificada a inexistência de débitos em nome da Empresa HILDETE

CAXIAS DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ n' 05'008'302/0001-20' assim sendo

exercendo o cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino

a mesma

MamanguaPe-PB, 09 de junho de 2014

CICERO J E, SOUZA
,l

Valida Por 180 dias
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Certidao Negativa de Debito

MINISTERIO DA FAZENDA
óecretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DEBITOS HELATIVOS AS CONTRIBUICOES- pneúroÉNcrnRlAS E AS DE TERCElBos

No 00429 2014-88888302
NoME: HILDETE CAXIAS DA SILVA - ME

CNPI : 05.008.302/0001-20

20 de ianeiro de 2010.

Emitida em 10/01/2014'
Válida atá 09/07/2014

Certidáo emitida gratuitamente

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

oráirqr"t dividas de responsa bilidad e do sujeito passivo

llÁl ia"ntiri.udo que vierem a ser apuradas' é certificado

;;; 
-";;.;;1áÀ 'pendências em seu nome relativas a

:;;,..,o",;õ;' ;;-i i ni JtiuJut pela secreta ria da Receita Fede ral

;;;;iiRô; a inscrrções em Dívida Ativa da união (DAU)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas

as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições

Ir"uiããn.iariut e às contribuições devidas' por lei' a terceiros'

ifi;;:;"T;;;..iiui "..n 
oÁu, não abransendo os-jemais

irüriàt "ã.i"lstrados 
pela RFB e as demais inscriç-oes em

ôÀü, 
'ia.i"it,iadas pela Procu radoria-Gera I da Fazenda

í;:ú";iipéiú). objetà de certidão coniunta PGFN/RFB'

Estacertidãoevalidaparaasfinalidadesprevistasnoarl.4T
ãã-l"i n" a,ztz de 24 de julho de 1991' exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de

Imóveis;
l 'rãàrrã" 

de capital social, transferência de controle de-cotas

d;";;;;;"d"-lil,ituou " cisão parcial ou transfo-rm^ação de

ã"tiáããã1, de sociedade sociedade empresária simples;-

:";;i; ãã 
-rirru 

individual ou de empresário' -conforme
d"il;;; ú]o urt.ó:r da Lei no 10'406' de 1o de Janeiro de

);ôi-:'cààigo civit, extinção de entidade ou sociedade

empresária ou simPles'

A aceitacáo desta certidáo está condicionada à Íinalidade,para a qual

â'"""";iio; ã"â-"- ii*ça" de sua autenticidade na lnternet' no

"noãiãio 
.r',ttp'l*ww.recàita Íazenda gov br>

certidáoemitidacombasenaPortariaConjuntaPGFN/RFBno01,de

1of1,36 Í

.'Y
r\

^.À i--Y

Atençáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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CÀIXA ÊCüNÔMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acirna 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
quâisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2OL4 a OtlO7/2OL4

Ce rtificaçáo Número: 20 14060205354597 3877 27

Infornução obtida em A9/06/2014, às 11:32:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de ãutenticidade no site da Caixa:

www.ca ixa.gov. br

Inscrição: o s oo 8 3 o 2/ooo 1- 20

RazãO SOCiAt: HILDETE CAXIAS DA SILVA

Endereço: RUA RODRIGUES DE CARVALHO 134 CASA / CENTRO /- 
N4AMANGUAPE / PB / 58280-OOO
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centroÀo NEcÀTrvÀ op oÉsrtos TRABALHTSÍAS

NÔme: HII,DETE CAXIÀS DA SIIVA - ME (MÀIRIZ E EILIAIS)
CNPJ: 05.008.302l0001-20
Certidão no: 49012252 / 2Al4
Expedição: 09 /06/20L4, às 11:33:17
Vafidade: 05/12/2074 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ITILDETE CÀXIÀS DÀ SIIVÀ - ME (MÀTRIZ E FILIÀIS) /
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 05.008.30210001-20, NÃO CONSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certídão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba.Iho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n" 7410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 dê agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relaçào
a todos os seus estabeleci-mentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratui-tamentê.

INFORUÀÇÃO IMPORTÀNEE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessôas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quantô às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udiciais trabalhlstas, inclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico cio
Trabalho ou ComÍssào de Conciliação Prévia.
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DECI,ÀRÀÇõES

REF.: ToIG.DÀ DE PREçoS N" OOOA2/2014
CÂMARÀ MUNICIPÀI DE IAN4.NGUÀPE

PROPONENTE: Hil.dête càr.ias da Silva
CNPJ 05. oo8.3o2 loool-2o

1.0 - DEcLÀRÀÇÃo de cLúlprimento do disposto no Àrt. 7o
V, da tei 8.666/93.

. CPL.

Incj-so XXXII I, da CF

o proponente acjJ0a qualifj-cado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Ârt- 70 inclso
XXXIII da Constituição Federal, Lêi 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em

seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos eúr trabalho notulno, i"nsal-ubre ou
perigoso e neE Eenores de dezessêis anos, en quafquer trabalho; podendo existi! a partir dê
çFratorze anos na condiÇão de aprendiz, na formâ da leglslaçáô vigentê-

2.0 - DECIÀRÀÇÀo de superveniência de fato impeditivo no quê dj-z respeato a participação na
I icitação.

confomê êxigência contida na Lei 8.666/93, À!t- 32, S2", o proponente aciBa gualificado,
declala não hâver, até a presente data, fato i@êditivo no que díz respej.to à
habi]j. tação/pârticipaÇão na presente licitação, não se encontrândo em concordâtá ou estado
falimentar, estando ciente da obriqatoriedade de informa.r ocorrências posteriores. Ressal-ta,
ai-nda, não egtar sofrendo pênalidade de declaraÇâo de idoneidade no àrüito da ad&inistração
Eederal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e crirninalmente pela
presente afireaÇão.

3.0 - DECIÀRAÇÃO de sukDeter-se a todas as c1áusulas e cond.ições do correspondente instrumento
convocatôrio.

o ploponênte aciEâ qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrr.lmento convocatóri-o e submete!-se as condiÇõês nê1e estipuladas.

Mamanguapê - PB, 16 de--íÍtrll\o de 2014.

Àrt. 27, Inciso
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PODER JUDICIAR]O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARÃIBA
COMARCA DE MA}4ÀNGUAPE

o
r( rtt 1oa
o

. CPL. o

(
()

PAG: 001
14:50:15

CERTIDÂoCÍVEL NEGATIVA

CERTIFÍCO QUE. EM PESQUISÀ REALI ZADA Nos REGISTRoS DE DISTRIBUIÇÃo DE
EEITOS CÍVEIS ATÍVOS NOS CÀRTÓRIOS COMUNS E/OU ESPECIALIZADOS EM TODAS
AS COMARCAS Do ESTADo DA PARAÍBA, NÀDA HAVER EM NoME DE:

HILDTE CAXIAS DA SILVA
CNPJ:05008302AOO720

NO QUE SE REFERE ESPECIFTCAMENTE A DISTRTBUIÇÃo DE FEIToS DE:
FALENCIA DE EMPRESARIOS, SOCIEDÀDES EMPR

OBSERVACAO: FICA RESSALVADA A POSSIBILIDADE DA EXISTENCIA DE FETTôS
DIVERSoS Do(S) MENCIoNADo(s) NA CERTIDÃo.

Esta Certidão náo terá validade
judj-ciais. Ficam excluídos des ta
PJE - Processo .ludicia1 E1etrônico.

para fi ns
certidâo

de instrução de processos
processos no ânúcito do

MAMÀNGUAPE, 09 DE JUN1iO DE 2014

Pedro Madruga de Ol i veira
CENTRAL DE CERTIDÕES
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REPT]BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DAPARAIBA
COMARCA DE MAMANGUAPE

CARTÓRIO BUSTORFF
2'OFICIO D[ NOTÁS E PROTESTO

CNPJ: 09.288.630/0001-88
Rua Pres. João Pessoa 47 - Centro: Fone: (0**83) 3292-2297 - CEP: 58.280-000

FT
(_

o1ta
o

D
3

1o Traslado
Liwo n" 262lP
Folha no 175

Belu Soraya Xavier Bustorff
Titular

Bel" Alberto Bustorff F. Quintâo
Substituto

Erivaldo Araújo Cavalcanti
Escrevente

Belo Noel Xavier Bustorff
Escrevente Ad-Hoc

,*O6URAÇAO PUBLICA BASTANTE QI]E
FAZ A FIRMA: HILDETE, CAKAS DA
SILVA ME, NA FORMA ABAIXO:

n

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que, aos 27 (vinle e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2012 (dois mil e doze) nesta Cidade de

Mamanguape, Estado da Paraíba, República Federativa do Brasil, neste Cartório, perante mim,
Escrevente Autorizado, compareceu como outorgânte a firma: IIILDETE CAXIAS DA SILVA
ME, pessoajurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n'05.008.302/0001-20, estabelecido na

Rua Rodrigues de Carvalho, 134, Centro, Mamanguape - PB, neste ato representada por sua titular,
HILDETE CA)(IAS DA SILVÀ brasileira, casada, empresáriâ, portadora do RG n" 2.273.'786
SSP/PB e CPF n" 027.826.374-79, residente e domiciliada na 2u TÍav. Rodrigues de Carvalho, 06,

Centro, Mamanguape - PB, recoúecida como a própria, à vista de documentos a mim exibidos, dou
fé, e pela firma outorgante me foi dito que por este instrumento público e nos termos de direito,
nomeia e constitui seu bastante procurador: CRISANTO CAVALCANTE DE I'ARIAS
SEGUNDO, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG no 2.206.161 SSPIPB e CPF n"
025.442.524-05, residente e domiciliado no mesmo endereço do outorgante, a quem confere plenos
poderes para representar a referida empresa, perante as repartições Públicas, Federais, Estaduais,

Municipais, Administrativas, Autarquicas, Pessoas Físicas e Jurídicas de direito público ou privado,

Sociedades de Economia Mista, Empresas Estatais, Paraestatais, Comercio e Industria, Cartórios de

Notas, Registro de Títulos e Documentos, Correios, Contador, Empresas Fornecedoras de Produtos e

Serviços; podendo, para tanto, requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentaÍ e retirar
documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões, alvarás diversos e demais

autorizações, em especial participar de concorrências e/ou licitações públicas ou particulares, pregões

presenciais, tomadas de preços, carta-convite, retirar Editais, participar de aberturas de licitações,

acordar, concordar, discordar, interpor recursos, prestar declarações e informações, firmar contratos
de fomecimento de mercadorias, rescindir contratos, receber pagamentos, endossar cheques

nominais, assinar folhas de pagamento, passar recibos, dar e receber quitação, enfim, praticar todos
os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. Assim o disse, do que dou fé,

me pediu que lhe lawasse este Instrumento que, sendoJhe lido, aceitou e assina, sendo dispensada a

presença e assinatura de testemunhas instrumentárias ex-vi do Art. io do Provimento no 03/87, da

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Pagou esta de emolumentos R$ 33,49, taxa FARPEN R$
3,53, taxa FEPJ 1,00 Eu, Erivaldo A. Cavalcanti - Escrevente Autorizado, a digitei, subscrevo e

assino. (
de 2012.

a) Hildete Caxias da Silva. Está eonfo ginal, dou fé. Mamanguape,

Em test da verdade

CARTÓRIO BUSTORFF
2" OFICIO DE NOTAS ENIVÀLOO ÀRAIJJC iÀVALCÂIITI

!,.qrtrb Arbü.ô
Bel" SoÍaya X, Bustorfl - Tabeiià AD-HOC
Bel. Alberto Bustorfí F. Quintáo - Substítuto
Erivaldo Araújo Cavalcanti' Escrevente Autorizado
Bel. Noel X. Bustorfí - Escrevente AD-HOC
Ru!i Prss Joio P,ssos,4l. C€nlí0.C8P 58.280-000 . Iaoallguape - PB

TETEFÂX (83)3292-2297 É-mâil 2cartoíiom ms@gm I il com

27 de fevereiro
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Ministério do Desêovolvimento, lndústdâ e Comércio Exteíor

SecÍetaria de Comórcio e SeNiÇos

oepaÍta,nento Nácionalde Regrstro do ComéÍoo

REQU ERI M ENTo DE Ett4p8eÊÁRo
Folhas 1/ 1

NUiíERO DE IDENTIFICAç OO iÉ6I3ÍRO DE EIiPRESA . NIRE DÂ SEO€

25100894730
DÂ lrLral {peá.h.r .ú.nt r .to rí.rí!. .

NoME Do EMPRE§ÀRIo (compr.tói rê6.b6vi.tuar)

HILDETE CAXIAS DA SILVA

BRASILEIRA CASADO

MtrFDI
RECIME DE BEN§(...'"áôI

COMUNHÂO PARCIAL

JOSE LUIS DA SILVA
I 
JOSEFA DE FATTMA CAXTAS DA SILVA

027.826.374-792273786
NÂsclDo E M ld.r. d. .!t.i6.,no)

04tost1978
EMÂNCIPÂOO POR lÍom. d..m.nclp.ç!o -.oh.nr..o q.o d. @noí)

»oq)«x»«»o(

062â TRAVESSA RODRIGUE§ DE CARVALHO
DoMlcrtlAoo llÁ iLOGÂÂDOURO -ru., !í.rc!

xxxx»oo00000( CENTRO 58.280-000

declara,
outro re

o possuemeIexerceon estaão r ms bo sna ad leas pepe
m nresá eo ue àI UJ TN c Mo RE c A DOL AD DAo PESTistro de

PBI\,IAMANGUAPE

DESCRIçÁO-DO ÂÍO
ALTERÁÇAO

côDtGo Do EvEr,rro

021

DaaãRrdÕ Do EvEriro
ALTETAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRÉSARIAL)

CóD|GOOOAÍO

002
cóotco Do EvExÍo

)ooooo(rooooÕ(

DsaR'aÀo oo ÉvEr{Ío

xx»«xxx»oco(

oEscRlçÁo oo EvEtrtTo

HILDETE CÊüIAS DA SILVA ME

134
NtoGRÂDOURO (tu...v..rc)

RUA RODRIGUES DE CARVALHO

58.280-000n«L{xxno(»o(
ZõRRE oEi.EIi-õFiõõGmO

)ooooooooom(I PB I BRAS|L
vaLoR oo c^PlÍÁL - l!ôr .i.í.o)
DEZ MIL REAIS'10.000,00

COI\iIERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS

ALIMEN
Trctos.4712100

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx

)«)oooo000000()«

r-úfrEiõõE ú'r!ôRrofo llo CNPJ

05008302000120

DÀTÀ OE INICIO DÂS ÀTIVIDÀOE3

22t04t2002

t"\6t-I cLo Loi'( r-lir''ÊL

ÂssiNÂTURÁ oÂ FIRM^ PELo EÍPREsaRlo Ioú p€lo Epô4.l.nl.htlltic.t Ja.Enr.l

l:cLx-ca)"t ôLe- %KlLu:\-

(t,.

29t09t2011 ÁÍ..^lr.CreCc
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Comprovante de lnscrição e dê Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaÇão da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenc e llnto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERo oE NscR ÇÀo
05.008.302/0001 ,20

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

2210412002

.lLt
§:ffir.ffi,

NOME EMPRESAR AI
HILDETE CAXIAS DA SILVA . ME

T TL]L O DO ESTABEiEC]MENTO íNOfu]E OE FAN-úSIA]

coD Go E DESCR ÇÀo DA ATr\,1DAD E EcoNôi,1rcA pRtNctpAL

47.12-1-00 ' Comércio varejista de mercadorias em geÍal, com píêdominância de pÍodutos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

cóD Go E DÉscRrÇÁo DAS arvlDADEs EcoNÔMrcas SEcUNDAR as

Nào infoamada

cóDrco E DESCR qÀo oA NAiURÉi4.ruRiDtcA

213-5 - EMPRESARTO (TNDIVIDUAL)

134R RODRIGUES DE CARVALHO
CONIPiENIENTO

58 280-000 MAI\4ANGUAPÊ

s iuaÇÁo CÁDAS'RAL DAÍA DA SIT(]AÇÀO CAOÂSTRA!

22t04t2002

N4or vo 0E srruAÇÀo cADASTRAL

S IUAÇÀO ES PEC AL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 19/03/2014 às 08:26:23 (data e hora de Brasília)
Voltar

Págne 111

O Copyright Receita Federal do Brasil - 1910312414
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Alvará
de licença

Para:

NOme: :'r..r',rr .).r.rr: ,--i. .i':-.,

Endereço:

,'ií'; l. .,, il
il ltr .::,,j .]];' 

' .

i, -,.r-L-, f li --;a,-

Gódigo

Cad. físico:

tú
*

._:r 11 . li, cai, 1o2../t ôa)'l )rl

\rt
.L

11. I 1.4

Prefe
D

ra trd dê Mamanguape
da Divisão Fazendária

o)

^

,:i:. ,1:) iii rir,,]... ll-1 C"";7',. l: ij!: :.11

' l. l i'l;, :,:.1.,.1 ;

Atividadel i'.,j.. -.r. r'i;. rr ,'-,.-(r,.,iÍ. i:,. B

lnscriÇão cad. econômico: 14.02ll

Validade: ll I )i:l i./l

''r1

W



ESTADO DA PARAÍBA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORTA DE ATIYIDADES TÉCNICAS

N' 5833/13 - Lrz I

CER.TIFICO que a edif.icação abaixo descrita atende às
exigências contidas na Lei no 9.625' de 27 / L2/2O1" l" (Código
Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle
de Pânico).

flazão Social: HILDETE CAXIAS DA SILVA
Norne fantasia:
CNPJ/CI'F: O5.OOa.3O2/OOO1-2O.'
Área: 90 rn2 (NoVENTA N4E-it.lR.os Qg-a'nn,toos;
Endereço: RUA R()DRIGUIjS DE cARvALHo, No 134,

CENTRO, ]VIAIVIANGIJAPE - PEi.

Natureza da ocupâção: CON/IERCI() VAREJISTA DE
]\ÃT]RCADORIAS EI\4 GERAL.

Observação: A(ITO I)E COLTFO-R-IUIIDADE - IVO-RlLtÁ
TECMCA O7,/2073-
. J7{.tnter ent local visível;
. Fica s ujeito fl cttssttção' c.tso o -/iscalização co'tstaÍe

tr id. des no sistent« ltreventivo contra incêndio-
rio deve solicitar nova vistoria 3 O tlitts antes do

intent ESte docur?|enío-

João Pessoa,20 de Í10ve 13

1)
Reyson e Íelí a Ílmoteo

1O TEN / BM

Mat.:523'367'4

e

Rod BR 23O, l<Ín 29, n' 525, Jardirn Veneza, CEP -5a.Oaa-2OO- J- Pessoa-PEt. Tel. 3218-5733
F--lÍlâil: da:T^,wYfuN'122532

\J-. f'l9l -(

rràiiaád..ài 11, de n qliêrn llro <le 2oL4
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ENTOLrcENçA SANITARIA PARA FUNCI

Concedido a:

HILDETE CAXIAS DA SILYA

CENTRO
Endereço:

RUA RODRIGI..IES DE CARVALHO, 1]4

Atividâde Principal:

MERCEARIA

lnscrição Sanitária N"

061

El MUNICIPAL No nL/s?
Enquanto satisflzer as exigências

Analisado / Emitido

02 /0
José

SM, COLOCÀDÃ EM TUGÀX DE DESTÂQIIE, QUÃIQI'ER el,rm.tçÂo rn nezeo socal mlDmrÇo

E DEyE Sm, COMUMCSm À onnSÁo oe Ucn etqCn SernÁgn 6JMCIPÃ1, N0 PRÀ20 DE 30 ( IRNTA ) Da§.
D

t *

,1fti
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

SECRETARIA DE SAÚDE
Coordenação de Vigilância Sanitária

Rua Coronel Luiz lnácio,316 - Centro - Fone 83. 3292.3568

Autorizado

02r ^1 
, 201|

Coordenador ncia

CNPJ

05.oo8.ro2/ oool-20

lnscriçâo Municipal N':

,4.0218

VALIDADE
1l t 12 t2Ol4

/

,



SUPERMERCADO REAL
Rua Rodrigues de CaÍvalho N' 134

Mamanguape - PB CEP: 58280-000

INSC: 16.135.131-0

CN PJ: 05.008. 302.001 l2O

::l ',li0üt'r -?:,

d.cCâmara Municipal de Mamanguape

Tabela de Prêço, conÍorme foi solicitado no Edital
Tabela dê Preço N" 002/2014

DlscRlMrNAÇÃo UNIDADE MARCA QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
Vassoura de pelo 30 cm 35 8,00 280,00
Desodorizador de ar 360m1 100 7,50 750,00

3 sabonete 509 on I ,10 99,00
4 sâco para lixo 15 litros PCT Dona Limpeza 90 2,35 21't,50

saco para lixo 30 litros Dona Limpeza 90 2,90 261,00
saco para lixo 50 litros Dona ümpêza 60 3,00 180,00
Saco para lixo 100 litros Dona Limpeza 70 3,20 224,00
Fosforo Fiat Lux 45 1,90 85,50

o lnseticida spray 500m1 SBP 45 7,80 351,00
10 Água sanitária 1L Dragão 60 1,40 84,00

Desinfetante 2Lt 60 5,00 300,00
Detergentê 2Lt Atol 45 4,50 202,50
Esponja de aço Tambrilho 30 1 ,45 43,50
Esponja de prâto UND Wich 35 0,90 31,50
Rodo 35 8,00 280,00

Papel higiênico Confortex 60 2,00 120,00

Pastilha sanitária 135 1 ,60 216,00

Sabão em pó 5009 2,50 '150,00

Sabão êm bârra 60 4,50 270,00

Átcool 500m1 90 2,70 2$,40
Flanela UND Flandêberg 90 3,30 297 ,00
Vassoura de piaçava UND Paraíba 90 5,00 450,00
Vassoura de Nylon 90 5,00 450,00

90 3,00 270,O0

Pano de chão Flandeberg 90 2,80 252,00

26 Pano de prato 90 2,50 225,00
27 Papêl toalha UND lsnobe 135 3,30 445,50

Guardanapo UND Escala 90 í,30 117 ,00
29 Copo descertável 50ml PCT Copo Braz 100 1,30 130,00

Copo descartável 180m1 PCT Copo Brâz 100 2,70 270,00

31 Copo descartável 300m1 PCT Copo Braz 100 3,70 370,00

32 Querosene 500m1 Solimpe 30 5,00 't50,00

lpê 90 3,00 270,00
34 Sabonête Líquido UND Protêx 100 7,50 750,00

Cera lÍquide 500m1 UND Brio 60 3,00 180,00

36 Água mineral 201 UND Itâquatiara 60 5,00 300,00

wb

,l

§ rt' 47 2t

à1

al§tg

8

UND lCondor

60

UND lParaÍba

33 lMultiuso 50oml

35

lcoo
I-1
lT

UND lCondor
uND IN.*
UND lLux

5

6

7

PCT

PCT

-8'l I pcr
I ecr
I ur.ro

luNDl
I rr
Irz
I rs

I uruo letot
UND

PCT

14

15

16

17

18

19

I ur.to

I uruo
I ut'to lTambritho

J ur.ro |au

lzo
121
lzz
lzz
lzt
lzs

I pcr lBentivi

I uuo laritux

[Vassoura para banheiro I UNo learatoa

t uND

I UND lrunoeoerg

28

lso

UND

UND

35

<-W*-* 6
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Prazo de entrega: lmediato

Forma de pagamento: A vista

Validade da proposta : 60 dias

Mamanguape, 16 de Junho de 2014

,1!t\.cor-[ bcrria-> 6fc. $.-Luu1
Hildete Caxias da Silva

AÇúcallkg UND Alegre 1,80 243,00

38 Café 2509 UND Sãô Brâz 100 3,70 370,00Yô-
Cream Craker 4009 UND Vitarela 90 2,40 216,00

40 Biscoito Maria 4009 UND Vitarela 90 2,60 234,00

41 Refrigerante tipo Coca-cola 2L UND Coca-cola 90 4,80 432,00
42 Rêftigerante tipo Fanta Laranja 2L UND Fanta 90 4,30 387,00

43 ReÍrigerante tipo Guaraná 2L UND Antártica 4,44 396,00

44 Limpa vidros tipo Vidrex UND Veja 90 9,90 891 ,00
45 Balas sortidas 7009 UND Sames 6,00 270,00

Filtro de papel UND São Braz 60 2,70 162,00

TOTAL R$ í2.910,00I I

5t 135

90
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&dÉ.
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁl&RÀ lÍuNrcrpÀr DE lfir'tÀNcuÀPE
coMrssÁo PERI4NENTE DE LrcrrÀÇÀo

ÀTÀ O01 - TOIGDÀ DE PREçOS N" 00002,/2014

Àta dos tratalhos dâ Cornissâo Pêrmàaente de Licitação, êncaâêgâda dê atuar nos procêdimentos
.relativos à licitaÇão acima indicada, guê objetiva: Aquj.siÇão parcelada de mate!iai5 de
llmpêza e gêneros alimenticios diversos, destinados as atividâdes da CâEãra Municipal dê
Mâmâng.t]ape. Foi dada a devida pubticidade ao certame, em observância a leglslaÇáo pertinente,
utllizando-se do seguinte meio de divulgaÇáo: Diáxio oficial do Estado - 24/05/2014; Jornal A
Uniâo - 2'7/05/2A74. f.icitântês câdástrados neste p.rocessô: Hildêtê câxias dã silvâ; Pátric.1à
Maria Cabral de Lucêna Nobre. Às 10:00 horas do di-a 16/06/2014, rêrlniu-se a Co[issão
Permajferlte dê Licitaçâo, designada pela Portaria n" 001/2014 de 02/Ol/2O74, coÍposta pêIos
servidores: CTEONISON CASSÍÀNO DA SILVA Piesidente; SEVERINA DE AQUINO COSTÀ FERNÀNDES -
Membro; I6{RIA JosÉ C,oMEs - Menbro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no
instrr]Eento cor\vocatôr)o, ô PresidêDtê abr.iu a sessào pú.b]i câ ê efêtuou o cledenciaraento dos
interessados. Licitante qualificado a participar desta reunião: Hildete Caxias da Silva -
Reprêsêntante: Crisanto caval-cantê dê farias . Em seqnlida foram identificados os ênvêlopes
contêndo as propostas e os docrmentos de hâbilitaÇão dos licitantes devidardêntê qualificados,
abrindo-se os ênvelopês Documentação os quais tiveram seus conteúdos rr.rblicadog pêlos
presêntes- Confêridos os eLemerrtos aprêsêntàdos/ passou a infor&ar: O Iiôitantê fof
considerado habilitado. Após a dia'u1gação do resultado da fasê habilitaçáo, observado o prazo
recursal ou registrada ã dêsistência expressa do licitânte dê apresêntar qualquer interposição
dê rêcurso, foi abelto o ênvêlope contendo a proposta dê preços do proponente habilitado, o
qual teve sêu contêúdo de\l-idamente rubricado. Anali-sada â proposta o Presidente passou a
infoÍÍLal^ i O licitântê âpresentou proposta, nô aspecto formal, en consonância com as êxigéncias
do instruoento convocatório. Considelado o valor ofertado pelo proponente, devidâmente
regtstaado no correspondertte Histórico da Àta, as obsêrvaÇõês apontadas duraltte ô plocêsso ê
os critérios definidos no instrumento convocatôlio. ao final da sessão, ploduziu-sê o seguinte
resultado: Í,icitântê vencedor e respêctivo valor totaf da côntrataÇâo: Hildete Caxias da Silva

va]or: R§ 12.970,00. os valores unitários 'constantes da propôstâ apresentãda, bêm como o
!êsultado do certame com a dêvida classificaÇão, êstão dêmonstrados no respectivo Mapa de
Àpuraçào, que fica fazendo parte intêgiante desta Àta, indêpêndentê dê transcrição. Facultada
a palavra: nenhuma observação foi feita. ConsideraÇões da Cônj,ssão: p.rêsentê a sessào públicâ
o sr. Marcelo de Souza Perêira, consultor técnico dêsta Câmara l,ÍunicipâI, assêssôrando os
trabâ1hos da comissão. Nâdâ rnáis havendo â constar, lavrou-se a preseDtê Àtâ, quê dêpois dê
lj-da ê achada conforloe, vai dêvidamente assinada-

Q)rh**^. Q.sr+-* ^\r 5\,.,^ <. ^lJ€
CLEONISON CÀSS IÀNO DÀ SILVA

1À GOMES

SEVERINÀ DE INO TÀ

Hlldete C

S

dâS lva

ffik-/
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÁuÀRÀ. uuNrcrPÀr DE rGIaNGuÀPE
coMrssÀo PERI|ANENTE DE LrcrrÀçÀo

utsróntco DÀ ÀT,a oo1 - roiaDÀ DE pREços N" 00002/2014

H.istórico da Àta dos traba.lhos da Collissão PermÂnente de LicitaÇão. encarleqados de atuar nos
procedi.mentos rêlâtivos à 1icitsação acima indicada, guê objêtiva:

AguisiÇào parcelada de nateriais de limpeza e gêneros alimenticios diversos, destinados as
atividades da CâmÀra M.rnicipal dê l{amanguape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

-o

Considêrãdos os velores âprêsentados
processo e os critérios definldos
produziu-sê o segminte resultado:

por cáda licitante, as observações apontadas durante o
no instrumento convocatório, ao flnal destâ sêssâo,

- Eildetê Caxias da silvâ-
Item(s):
20 2L
39 40

1-2
-22-
- 41 -

-- 3 - 4 -. 5 - 6-'t - 8 - 9- 10- 11 - 72 - 73 - 14 - 15 - 16 -
23-24-25 -26-21 -2A- 29- 30- 31 -32-33-34-35-
42-43-44-45-46.

11 18 19-
36 - 3? - 38 -

valor: RS 12.910, 00

2.O - ú MITN{EItTO DITENE}]EIàDO PÀRÀ UE e EPP _ EÀI,E PBOPOSTA

- Não há registro.

I \ri.-r^.*^ P *,'-^^i À. .s"\'.,- Stt/tt-'n"-o fu ,,4.L,-,,- €. í,r^,..,.-e,
CLEONISON CASS IANO DÀ SIIVÀ

"r^,". 
'í*t Ç.rr,, rfS

**"r* * úry COSTA EERNA]\IDES

r ldete ias da ilvauÃ{ie ;o§{ãÉí



ENA

e

ESI,ÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂIaFÀ MUNICIPÀI DE I{À},!A]{GuÀPE

coMlssÃo PER!4ÀNEMTE DE rrcrTÀÇÁo

o
a
o

FL,L!- t"

. cPt..

QUÀDRO COUPÀP,ÀTIVO DOS PRBÇOS ÀPRESENTÀDOS - MApÀ DE apgRÀçÀo - To!.rÀDÀ DE pREÇos N" oooo2/2o14

Uni€I. Cuànt. vl. lrDit. Vl. tôtàl c]àss

und 35 8,00 280,00 1

und 100 ?,50 15C,00 1

und 90 1,10 99,00 1

pct I C 2,35 21i,5a 1

pct 90 2t9a 261,t)C 1

pct 60 3, O0 1E0, !O 1

p.t '14 3,2A 224 , ND 1

pct 45 1,90 85,50 1

.in.l 45 l ta1 351, i0 1

und 60 1,4A 84,00 1

und 6A 5, C0 30i1, 0C 1

und 45 4, 50 2A2,5a 1

pct 30 1,45 43,5a 1

und 35 0,90 31,50 1

und 35 8,00 2A0,A0 1

.Lnd 60 2,00 1:0,00 1

und 135 1,60 '2L€,tAA 1

ur,d 60 2t5a 150,n1 1

pct 6A 4,50 21r, AA 1

ur,C 90 2,1A 243,AA i

und 90 3,30 291 ,A0 1

und 90 5,00 {50,00 1

uni 90 5,00 !50,00 1

uid 90 3,0ú 270, 00 1

und 90 2,80 252,00 I

und 9C 2,aA 225,AA l

und i35 3.30 445,50 1

und 9a 'r,34 11-i,00 1

pct 100 1,30 130,00 1

p.r I00 2t1A 210.00 1

Perti cil>à,ltê3
I - Yâssoura dê pelo 3Oc0
Hi ]dete Cêxias da Si.lva
2 - Desoal,ofizàalo! ale â! 36OrDl

Hildete Caxias da Sllvâ
3 - SàlronêLê 5Og
Hildêtê Caxias da Silva
4 - sàco pàra lixo 15 litsros
Hi.Ldête Cati as da Sit1/â
5 - Saco parã lixo 30 litlos
Hildête Caxlas da Silva
6 - Saêo pâtâ li.xo 50 Utaos
Hildôte Càxias da Silva
7 - Saco pâra lir<o 1O0 litros
Hildete Càxias da Silva
€ - Fosfoto
Hi ldete Caxias da Silva
9 - IDsecj.cialâ spley 5ooh1
Hi ldete Càxiãs da Sifva
fO - Áqrua sanitárià 1L
Hi 1dêtê Câxiâs dâ si lwâ
11 - Dêsinfêtàntê 2L
Hi ldete CãxiãE da Silva
L2 - Dêtergent-e 2L
Hi ldete Caxias da Silva
13 - Eí)on1a de aÇo
Hildete Caxias da Silva
14 - Esponjã dê pleto
Hildete Caxias da Silva
15 - Rodo Dáiio
Hildete Caxias da Sifva
16 - PàpeI higriênico
Hildete Caxiâs da Silva
17 - Pàsti].hà sâÍlitállâ
Hildete Caxias da Silvâ
18 - Sàbào €o trÉ 5OO9
Hi I dêtê Câxi âs .ià Si I v,
19 - sâ15ào êh batre
Hiidête Câxias da Si lva
20 - ÁIcoôt sooEl
Hildete Caxiâs dâ Silvã
21 - FIenêIâ
Hildete Caxias dâ Silva
22 - Vássoura de ptaçava
Hl1dête Caxias da Si lva
23 - vàssoura de nyl,on
Hlldetê Caxias da Si lva
24 - vàssou!à para banhêiEo
Hi ldêtê Câxiâs dâ Silvâ
25 - Pãho dê ehào
Hi I rlêtê Câriâq .lâ silv:
26 - Pãno a!. prâto
Hildetê Cax i as da SiIva
27 - PâI'eI toâIhâ
Híldete Caxias da Silva
2a - slraldànâI)o
Hildêlê Câxias da Si lva
29 - Copo alêscãltávêI sorDl
Hifdete Caxias da Silva
30 - Cot,o alescàlt'ávêI LSOra].

Hildête Caxias dà Si lva

.*.'

\.a

^.{)/



31 - Copo descâ.tá\rel, 3OOul
Hildete Caxias da Silva
32 - quelosenê sOO&J.

Hildete Caxias da Silva
33 - Uultiuso 500mL
HiLdete Caxias da Silva
34 - Sàbonetse IÍquidô
HilCel ê Cax:as da Silvã
35 - Cêrã liquidâ 5OOm1

Hildete câxiês da Silwa
36 - &üa Bineral 20 litlos
Hi ldete Caxias da Silva
37 - Àçúce! 1kg
fii Ldete Caxias dà Silva
3a - CÀfé 25Og
Hi ldete Caxias Ca Sil1/a
39 - Cleàm CtàXer 4OOg
Hi ldete Câxias dà Silva
{O - Biscôitô Marie {OOg
Hildete Caxias da Si Iva
41 - Refriqerànte tipo Coca-colà ?L
Hi Idete Caxias Ca Silva
42 - Refrigeràflte tsipo LerânJe 2L
Hlldete Caxiâs da Silva
43 - Refligêrante tÍpo Guâràná 2L
Hildete Caxias da Silva
44 - L1q)â vldlos titro VLdlex
Hi ]d€tê Caxias da Silva
45 - Balàe sôrtiélãs TOOg

Hil,letê Caxias da Silva
116 - Filtrô de pãpêl
liildete Câxi ãs la Silvâ

Mamãnguape - PB, 16 de,rr.rnho dê 2014

NESI'LTÀDO Í'TNÀI.:

- Hildetê Caxias da Silva.
Iten(s): 1 - 2
-13-14-15

3-4-5
L6-17- 18

c
pct

und

und

100

3i

9A

i 00

6A

60

135

100

90

g0

90

9O

90

90

45

3,'ta

5,0f

-1, 01-)

5,aa

1,8u

3,14

i:t4a

2,6A

4,80

{,frl

1, ta

,a | 94,)

2,14

a
3 ôo1

00 1

21

Ft: 52 (_

o

'd,r
15c,00 1

784, At 1

:J04,00 1

24-3,00 I

3r0,00 1

216,;.)1 1

234tAA 1

432,1A 1

387, t3 1

396, LA 1

891,00 1

21a, AA 1

\62, CA I

24- 25 -26-21 -
- 35 - 37 - 38 - 39
vâIo!: R$ 12.910,00

6 '7

2A 29 30
40 47 42

B 9 10
19 20 2l 22

31 - 32
-43-44

33
45

11 -

34-
46.

12 CLEONISON CASSIÀNO DA SI

( l-^
SBVERINA DE AQUI COSTÀ EERNANDES

.-9lcrqr cr '&. r' Qa r , . r r
MARI.A JOSÉ Gô,ÉB §

"-/J

f"\

/í.



53

. CPL.

FL:

N

o

q
o
o

(_

o

ESTADO OA PARÂIBA
CÂMARA MUNEIPAL T'E MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROFOSTA - TOMADA tlE PREçOS N" 000021110í,1
OBJETO: Aquisição parceiada de materiais de limpeza e gênerG atimerÍícios diversos.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e Íespectivo valortotal da contratação:
Hildete Caxias da Silva - Valor: R$ 12.910,00.
Dos atos decoíentes do procedimento licitatóÍio, caberão recursos nos termc do AÍ.
109, da Lêi Fsdsral no. 8.66d93 e 6{laÉ altêràçôes. Maiore6 info.meçõs pod€ráo ser
obtidas junto a Comissão Pêrmanente de Licitaçáo, Rua Duque de Caxias, 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08i0O as 12:00 horas dos dias úteis.
TeíeÍone: (043) 3292-27Eô.

Mamanguape - PB, í6 de Junho dê 20í4
CLEONISON CASSIANO DA SILVA - Pr6idente da Comissão

Publicado -Ínedianle. afiração no QUADRO DE
DIVULGAçAO deste OÍgâo nestà data.

16.06.14

Comissáo

c

t
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' cpr .Q
ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

cÂlrAxA t uNrcrpÀr DE IIAI{ANGUÀpE
coMrssÀo pERtdÀNEIÍrÊ DE LrcrTÀçÀo

REIÀTóRIo - Tor{ADA DE pREÇos N" oooo2/2014

1.O - DO O&rBrÍVO:
Têm o presente rêlatório o obj êtivo de descrêvêr ôs procedimêntos da Conissáo peEnanente dê
LicitaÇão, doravaDtê dênoniRada sirplesmênte Corlissãô, encarrêgada de atuar no processo
11c1tatório acjra indlcâdo, que objetiva: AquisiÇâo parcelada de matêriais de limpeza ê
gêneros ali]trentícios diversos, destinados as atividades da Cârnâra Mun-rcipal de Mamânguape.

2.0 - DA EÜBúICIDADE:
Foi dada a devida publicidade ao cêrtamê, êm observância a legislaÇâo pertinêltê, utifizando-
sê do seguinte mêio dê di\ruIgaÇão:
Diá!io Oficlal do Estado - 24/05/201-4;
Jorna.l A UIriào - 21 /O5 /201,4.

3.0 - DOg nCIEEESSÀDOS:
Lacitantes cadastlados nêstê processo: Hil-detê Caxias da sj.lva; patricia l'Íariâ Cabral dê
tucêna Noble .

4.0 - DÀ EàBrLrTÀç.ão:
No dra e horâ bâacados forê]Il recebidos os
habilitaÇão dos intêressados, âbrindo-se
queLificados e participar do cêrtalne:
Hildête Caxias da siIvâ-

envelopes contendo as prôpostas e os documêntos de
em sêguida os envelopes Documêntação. Licitantes

Ânalisados os elementos aplesentados ê as exlgências constantes do instRtmênto convocatólio
correspondente, a Comissâo informou: Todos os licitantes foram considerados hâbilitados -

5.0 - DÀ PROP(ISTA DE PREçOS
Após a divulgaÇão do .esul-tado da fasê habilitaÇão, observado o prazo recursa-I ou legistradâ a
desastência expressa dos llcitantes de aprêsêntârem qualquer interposiÇâo de recurso, foram
abêrtos os envelopes Proposta de PrêÇos dos proponentes habilltados. Ànalisadas as p-ropostas a
Corlissão informou: Todos os licj.tantes apresentatâm propostas, no aspecto fo!]Baf, êm
consonância côm âs exlgências do instalunento convocatório.

6.0 - DA Corg,u§;o
Considerando os valores ofertados por cada proponente, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instnraênto convocatório, chegou-se a conclusão de quê a
p.roposta do licitalte abaixo rêlacionado. apresenta-sê vantajosa para a ÀfuinistraÇâô.
Licitantê declarádo vencedor e respectivo \7alor total da contrataÇão:
H.ildete Caxias dâ silva - valor: Rg 12.910,00,

SaLj-enta-se que os valotes unitários constântes das propostas aplesentadas, bêm como o
resultado do certame com a dêvida classificação dos licitantes, estão dêhônstrados no
rêspectivo Mapa de ApuraÇào, que flca fazendo partê integrante dêste rêlatório, rndependente
dê tránsc.rição- Facê ao exposto, êsta Corlissão. rêprêsentada nêstê ãto pelo seu presidêntê,
sugexê ao Serüo! Presidêntê da Câmara, a homologaÇâo da presente ticitaÇão em favor do
rêferidô proponente.

É o relatório.

Mamanguape - PB, 01 de Julho de 2014.

NISON
P.res idente

CASSIANO DÀ SI],VA
da Corli ssão

(
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Origee: IoIG'DA DA PREÇoS N.ô OOO02/2074
coMrssÀo PERMÀNENTE DE Lrc rrÀÇÀo

ÀsÊuato: AguisiÇão parcelada de riaLeriais de limpeza
gêneros alimenticios dlversos, des tinados
atividades da Câmara Mun.icipal de Mamanguape

Àlexo: Processo licitatório correspondente.

As sêss o.r Jurídico
oÀB-PB 16000

as

PÀRECER

Ànalisada a matéria, nos termos dâ Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões, e considerando o
têor dos documentos ê informaÇões apresentados, esta Assessoria Jurídica considera rêgu1a! o
prôcesso em tê.1â, o quel êstá em consonâIrcia com e legislaÇào pê_rtinentê.

Mamanguâpe - PB, 01 de .lu.lho dê 2014

TERESÀ DE PEREIRÀ LI}.A.

?

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ!ÂRÀ tÍuNrcrpÀr DE MAt ANcuÀpE

ÀssEssoRrÀ JURÍDrcÀ
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
c.iÀ!íÀaÀ urrNrcrpÀr DE l,rAr'olrcuÀ.PE

GÀBINETE DO PR.ESIDEI{TE DÀ CÀI.flXÀ

Mamânguape - PB, 01 de Julho de 2014.
PORÍÀAIÀ lr" r9 00002,/2014

o pREs rDErrE DÀ cÁIíAxA DÀ cÂr.GxA I'írrNrcr pÀr DE r,N,ÍANGüÀPE, ESTAno DA PÀRÀÍBA, no uso de
guas atribuiÇões legais,

R E S O L V E:

HoMoIoc'ÀR o resultado da ticitaçào, modalidade Tomada dê Pleços n" 00002/2014, quê
objetiva: Àguisiçáo parcelada de natêriais de Liieeza e gêneros alj-IDentícios diversos,
destinâdos as eti\rj-dades da Câ]I1ara t'Íuni-cipal de Uamanguâpê; com base nos elemêntos constantes
do processo correspondente, os quais apontám como proponente(s) vêncedor(es):

- Hildete Caxias da Silva.
0s .0 08 . 3 02 /0001-20
Valor: R$ 12 - 910, 00
Publrque-se e cumpra-se,

2,,-/,
E}MRSON RREIRA VIÀNÀ DA lwA

Prêsadente dâ Câmâra

r 'r
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EsrÀDo DÀ PÀsÀiBÀ
cÂ ÀÀ mxrcrpÀ.I, DE lGlÂltcuA?E

cÀBrNErE Do PREsTDEMTE pl cÀlana

Maeãnquape - PB, 01 de Julho de 2014.
DOr[rÀRrÀ xÔ D oooo2,/2014-01

o PRESTDENTE DA cÂl,ABÀ DÀ CÂI.ÃRÀ HuNrcrpÀ.t DE l4A!8.NqrApE, EsrÀDo DÀ PÀRÃÍBÀ, no uso de
suas atribuições legaj-9,

P. E S O L V E:

ADJUDICÀX o objeto da licitaÇão, modalidade Tobâdâ de Preços n" OOOO2/2014t ÀquisiÇào
parcefada de materiais de limpeza e qêneros alimêntícios divêrsos, destinados as ati\ridades da
Cânlarâ t{unicipaL de Memanguape; com base nos elêmentos constântes do processo collespondênte,

- Hildete Caxias da si1va.
05 - 0 08 . 3 02 /0 001-20
Valori RS 12.910,00
Publlque-se ê cumpra-gê.

EMERSON TÊRREIRÀ VIANA DA
Presidente da CâEâra

.AÀ '(
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CoIÍIRATO N" : 00004/2014-cPI

TERMO DE CONTBÀTO QI'E
MAIG.NGUAPE E HILDETE
PRESTÀÇÃO DE SERVIÇOS
EORMÀ ÀBAIXO:

ENTRE SI CELEBRÀ}.T À CÂ]G.RÀ Iã8 DE

CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE I UMENTO

(
o

CAXIA§ DA STLVA, PÃRÀ FO E/OU

. CPL. o

Pelo prêsente j-nstnrEentô palticula! de contlato, de u.E lado Câmala l'{unicipal- de Mãmânguape -
Rua Duquê de Caxias, 123 - qêntro - Mamang:uape - PB, CNPJ n" L2.'720-256/ 0001-52, neste ato
represêntada pelo Presi-dente da CâÍIala Emerson Ferreira Vianâ da Si1va, Brasil.ei.ro, Solteilo,
Professor, residente e doÍLicillado na Rua Marques de Hêrval, 329 - Centrô - Mamanguapê - PB ,
CpF n" 039-842.414-45, , Cartêira de ldentidade n" 2.269.722 ssP-PB , doravantê si-npl-esmentê
colIIRÀfÀNIE, ê do outro lado Hildetê caxias da Silva - Rua Rodliguês de Carvalho, 231 - Centlo
- Mamanguapê - PB, CNPJ no 05.008.302l000L-20, doravante simplesmente COÀI'IRATÀDo, dêcidiram as
partes contratântes assinar o prêsente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condaÇões
sêguintes:

CI.JíÚ§UIÀ. DRIEIX,À - DOS EIJITT}àMTOS DO COI][INT!o:
Estê coDtrato decorre da licitaÇão modalj-dade Tomada dê Preços no 00002/2014, processada nos
termos da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, Í,ei complementar n" 123, dê 14 dê
dezenbro dê 2006.

cüÁr$[À, sEGn §DA - DO @irBTO DO @lt'TRÀrO:
o presente contrato ten por objêto: AquisiÇão parcê1ada de materlais de linpeza e gêneros
aljrentícios diversos, dêstinados as atividades da CânEra Municipal de Mananguapê '

O fornecimento e/ou prêstaÇão dos serviços dêvêrão obedêcêr rigorosamentê às condições
êxpressas neste instrunento, proposta apresêntada, Tomada de Preços no OOOO2/2014 e instruçôês
do Contratante, docrllsentos esses çFre ficâm fâzendo Pari:es integrantes do presente contrato,
independente de transcriÇão.

cüfur$rrÀ rmcErnÀ - Do vAro* E PREços:
o valor total destê contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 12.910,00 (DOZE MIL E

NOVECENTOS E DEZ REAIS).

CI,ÁÚ$,IÀ OINRI,E - DO RTàJU§I,EüEIÍDO:
Os pleços contratados são fi.xos pefo pêriodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art-
65, §S 5" e 6", da Lêi 8.666193.
ocorrendo o desequilíbrio econôItricô- financêiro do contrato, poderá sêr restabelecida a rêLação
quê as partês pactualan inicialmente, nos têrmos do Art. 65, Ínciso II, Al1nêa d, da l'ei
8.666/93, EediaDte comprovação docrmental e requerimento explesso do Contratado.

cüfur$rrÀ @rrsrA - DÀ D<,rlÇão:
Às despêsas corxêrào por conta da seqTuinte dotação, colrstante do orça&ento viglentê:
Recu!3os Próprio5 da câIoara l'Ír.r.rricipal de t tanangrlape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30.O0

CIJ{'SÚ,À §EEDÀ _ DO PÀGAüENTO:
O pagamento será efêtuado na Tesouralia do Contratante, mediante plocêsso reqular, da seg:lrj-nte
m.rneira: Até t-rinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

crÁu$,IÀ sÉTnaa - Dos PnÀzos:
o prazo EáxiEo pâra a execuçào do objeto ora contratado, confornê suas caracteristicas, e que

admi te prorrog:ação nos casos previstos pe]a Lei 8.666/93, está a-baixo ilrdicado e será
considerado a partir da enLissão do Pedido de CoEprâ:

Entregia: 5 (clnco) dias
o prazo de vigência do presente contrato será detêrminado: até o final do exerclcio financeiro
de 2074, considerado dâ data dê sua assinaturâ.

crÁusÜIÀ. ortÀvà - DÀs oEarGÀ@Es DO @tl'TRAtrÀIÍTE:
a - Efetuar o pagàmerrto lel.ativo ao fornecj.mento ou prestação dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as lespectiwas cláuslrIas do plesente colttlato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessálaos para o fief fornêcirdênto ou

prestaÇâo dos serviços contratados,'
c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer irregulâridade êncontrada quanto à qualidade dos
produtos ou sêrviços, exercendo a mais a4)1a ê completâ fiscalizaÇáo, o quê náo exime o
Contlatado de suas responsabil idadês contratuai-s ê legais.

úi{ustÍtÀ xouÀ - DÀll oBRrqçõEs Do @l}TRÀrÀDo:
a - Exêcutar devidarentê o forrrecimento ou serviÇos descritos na C1áusula correspondentê do
preseltê contrato, dentro dos Eelhores pa!âmetros de qualidadê estabelecidos para o rartro dê

atlvidade relacionada ao objeto contratual, com obselwância aos plazos estipulados;
b - Responsabil-izar-se por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legislação fiscal, civil,
lributária e trabalhistâ. beju como por tôdâs as dêspesas e côntpromjssos assumidos, a qualquer
títu1o, pêrante sêus forDecedofes ou terceiros em razão da exêcução do objeto coBtratadoi
c - MaItter p-reposto câPacitado
contrato, quê o rePresente intêg

eo, aceito pêIo Contratantê, quando da exêcução do
em todos os seus atos;

é&'-'L'O



d - Pêrmitir e facili.tar a fiscafizaÇão do Côntratante devendo prestar
escl â recimentos solaci tados,
e - Será respoosável pelos danos causados diretarsentê ao Corrttatante ou
dêco[entes de sua culpa ou dolo na execução dô contrato, não excluindo ou
responsâbilidade a fiscallzaÇão ôu o acompalüamento pêlo órgão interessado,.
f - Não cedêr, taansfêrir ôu sub contlatarT no todo ou êm pârte, o objeto

ANE
orme s e

o
rEF.6$o=,í;
uziYftlrEssâ: r

sem o conhecimento ê a devida autorizaÇào expressa do Contratantê;
g - ManterT durante a vigência do conttato, em corq)atibilidadê coBr as obrig
todas as condiçôes de habilitação ê qualificação êxlqidas no rêspectivo proce
aprêsentando ao Contratante os documenLos necessárlos, senpr:e que sollcitado.

aÇões assr:nrid.as,

crÁr$EÂ DÉCDG. - DÀ àrrBÀçÃo E RBscrsÃo Do colqfnÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilatêralúentê pêla contratante ou por acordo êntre as
partês, ltos casos previstos no Artigo 65 ê sêrá lescindido, de plêno dileito, conforme o
disposto nos Àrtigos -7'7, 78 e 79 da Lei e-666/93.
o Contrâtadô fica obrigâdo a acêitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necêssárj-os. até 252 (vinte e cinco por cento) do valor iniciaf
atualizado do contrato, ê, no caso de refortrrâ de equipâmento, até o liltrite de 50ts (cinquênta
por cento) pârâ seus acréscimos.

CI.NíUSUIÀ DÉ:CDO. IRNGTRÀ - DÀS PENÀEIDÀDE§:
A recusa iniusta em deixar de cumprir as obrigações assuÍridas e precêitôs legais, sujeitará o
Contratado, garantida â prévaa defesa, às seguintes pênaLidades prêvistas nos Àrts. 86 e 87 da
tei 8.666/93: â - adwertência; b - m\rlta de mora de O,5S (zero vírgula c.inco po! cento)
aplicada sobre o valor do corltrato po.r dia de at-raso na êntreqa, no inicio ou na execuçào do
objetô ora contratadoi c - mu-Ita de 103 (dêz por cento) sobre o valo-r côntratado pela
inêxecuÇâo total ou parcial do contrato,' d - suspensão têmpo!ária de partj-clpar êm ficitaÇão ê
lnpedimento dê contratar com â Administração, por prazo dê até 02 (dois) ênos,- e - dêclaraÇão
de inidoneidadê para licitar ou contratar com a Àdm-inistraÇão Pública enquanto perdurarem os
motivos dêtêr:rlinantes da punição ou até quê seja promovida sua rêâbilitaÇão perantê a pl:ópriâ
autoridadê que aplicou a penalidadê,' f - simultaneamênte, quafquêr: das penalidadês cabívêis
fundamêntadas Da Lei I .666/ 93.

crÁusü&à, DÉcna, st@rúA - Do rsRo:
Para diriÍLir as questões decorrentes deste contrâto, as partês elegem o Fo-ro da Comarca de
Ma&ang-uapê, Estado da Paraiba-

dêste t. cPt

sso licitatório /

PB, 01 de Julho de 2014-

E, por estarêrtr de p1êno acotdoT
âssi-nâdo pelas pa.rtês e por duâs

foi lavrado o
tes temurüas .

presente contrâto em 02{duas) vias, o qual vai

Mântanguape

CÔNTRATÀNTE

\ L ,'A7
VIANA DA SILVAEMERSON EERREI

Presidente dâ
039.842 . 414- 45

PELO CONIP,ATÀDO

CâIlra!a

Carias da Silva
4

TESTEMUNI'À PE],Oc..
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EsrÀDo DÀ pemjsÀ
cÀ.íÀRÀ Mt Nrcrp.Ar DE talrÀNcuÀr,E

col.ff ssÀo pERl&.NEMrE DE LrcrrÀçÀo

TOÀDÀ DE PREÇOS N" OOOO2|?OIi

DECrÀxÀÇÃo - puBtrcAÇÃo

DECLARÀçÃO

Declaro para os devidos flns de direito, qlre LLma cópia dos termos de HomotogaÇão e ÀdludicaÇão
co-rresPondentes ao processo licitatór:1o modafidade Toúada dê prêÇos n" OOOOZ/ZOfS, foiu*devidámêntê âfixadas no ouadl.o dê DiuúgÍâgão deste órqão, nêsta date, em observâricia âs
dispôsiÇõês da Lei I'ederal n" 8.666/93 ê suas alteraÇôes postêriores.

Mamãnguape - PB, 01 de Julho dê 2014.

CL NTSON CÀSS IANO DÀ SI],VA
Presidente da CoÍLi ssâo

d^\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÀI{A3À }íUNICIPÀI DE MÀIANGUÀPE

COIIíISSÁO PERI,ÀNEN?E DE I.ICITÀçÀO

ror4DÀ DE PnEços no oooo2lzoLl

DECrÀRÀÇÀO - PUBLTCÀÇ.ÃO

Mananguape - PB, 01 de Julho de 2014.

DECLÀRÀÇÀO

Dêc1aro para oe dêvidos fins de direito, !F-re uma cópiâ dos têrmos dê Homologação e ÀdjudicaÇão
corlespondentes ao procegso licitatório modalidade Tonada de Pleços no 00002/2014, foraft
devi.daloente afixadas no Qqadro dê Diwu.!-gação deste órgáo, nesta data, em observância as
disposiçôes da Lei Fedelal r\o 8-666/93 e suas alteraçõês posteriores.

O/)
D.-*^laa

ELIENÉ NI'NES
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ESTADo DA PARÂíaA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

HoMoLocAÇÀo E ADJUDtcAçÃo - ToMADA DE pREços No oooo2t2014
Nos termos do relatório Íinal apresentado pela Comissâo permanente dê Licitação e
observado o parecer de Assêssorie Jurídica, Íêferente a Torneda de prêços no
úN2l2O.'14, que objetiva: Aquisição parcelada de mateÍiais de limpeza 

" 
gêne.o"

alimentícios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitaiório ê
ADJUDICO o seu objeto a: Hildete Caxias da Sitva - R$ 12.910,00.

Mamanguape - P8,01 de Jutho de 2014
EMERSON FERRETRA VTANA DA STLVA - prêsidente da Câmara

PUBLICAR

[] - Quadro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certame - 01.07.14
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ESTAOO OA PARÂIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de matenais de limpêza e gêner6 alimeÍrticios diverso6
FUNDAMENTo LEGAL: Tomada de Preços no @ú2n14.
DOTAÇÀO: Recursos PrópÍio6 da Câmara Municipal de Mamanguapel 01.01

01 .031.0001 .2001 3390.30.00
VIGÊNCIAi até o íinal do exercicio financeiro de 20'!4
PARTES CONTRATANTEST Câmara Municipal de Mamanguapê e:

CT N'000042014 - 0,|.07.14 - Hildete Caxias da Silva - R$ 12.910,00

PUBLICAR

, - Quadro de Dúulgação do Orgão Realizador do certame - 0í'07'14
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITU RA MUN'C'PAL DE NilAMANGUAPE

Diário Oficial do NIunicípio
FITNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JLTLHO 1974

ESTADo DA PARAIBA
GÂMARA MUNICIPAL oE MAMANGUAPE

ESTADo DA PARAiEA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

c

HoMoLocaÇÂo E ADJUDtcaçÃo - ToMADA DE pREços No oooozt2olt
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanênte de Ljcitaçâo e observado o parêceÍ da
Assêssoria Jurídica, referênte a Tomada de PreçG n'00@2/m14, que otiêtiva: Aquishâo parcêlâda de
materiais de limpeza e gêneros aliment[cios diveÍsos; HOMOLOGO o coÍrespondente procedimênto licitatóÍio
e ADJUDICO o seu objeto a: Hildete Caxi6 da Silva - R$ '12.910,00.

Mamanguape - P8, 0í de Ju,ho de 20í4
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidentê da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO; Aquisiçáo parcelada de mateíais de limpêza e gêneroG alimerúicioG diverso§. FUNDAMENTO
LEGAL: Tomada de Preços no OOOOi,2O1A DOTAÇÃO: Rêcursos PÍópíic da Câmara Municipat de
lúamanguape: 01.01 01 .03í .000í .2001 3390.30.00. VIGENCIA: até o linal do exe.cício financeiro de mj4.
PARTES CONTRAIANIES: Câmara Munbipal de Mamanguape e: CT No 00m42014 - 0.1.07.í4 - Hitdete
Caxiâs de Silve - R.g í2.9r0,m-

-A.NO: 2014 N,IES: JIILHO
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ESTADO DA PARAíBA
cÂmlm MUNtctpAL DE MAMANGUApE
SEcRETARIA ol cÂuana MUNtopAL DE MAIIANGUApE

Mamanguape - PB,20 de novembro 2014

Ao
Gabinête do Presidente da Giimara
Nesta

Sr. Presidente,

Conforme solÍcitado e já informado anleriormente, se faz necessário a alteraçáo
do Contrato no OOOO4|2O14, datedo de A1.07.2014, deconente da Tomada de Preços no
0000212014, firmado entre a Câmara Municipal de Mamanguape e Hildete Caxias da Silvâ,
objetivando a aquisiÉo parcelada de materieis de limpeza e gêneros alimentícios diversos, poÍ
necessidade de aquisiÉo de quantitativos de produtos náo previstos anteriormenle, pela
oconência abaixo destacada. A referida alteraÉo contratual, justifica-se pela necessidade do
desenvolvimenlo de ações conljnuedâs para a promo$o de alividedês pertinentes, vjsando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e
metas definidas nas fenamentas de planejamento aprovadas:

a) Em decorência da necessidade de dar continuidade aos trabalhos realizados pela Câmara
Municipal de Mamanguape, e considerando que as atividades desenvolvidas estão sendo acima
das expectalivas previstas, os quantitativos dos produtos anteriormente relacionados no contrato
originaÍ deverão ser devídamente acrescidos, observado o limite previsto na legislaÉo vigente.
Em decorrência o custo total do fomecimenlo sofrerá um aumento de R$ 2.323,80 (dois mil,
trezentos e vinte e três reais e oilenla centavos), correspondendo a 18% (dezoito por cento) da
conlrataÉo inicial: adequação da demanda.

Atenciosâmentê,

J
fl
tl'/

0,fú

t.},**, N» N\!,â ü, :"r.rfo,,
ELIENE NUNES DO SANTOS
Secretária da Câmara Municipal de Mamanguape ,(nhu/ rf



ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIIPAL DE MAMANGUAPE

ASSESSORIA JURíDICA

Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no OO0O412O14-CpL de
O1.O7 .14 deconente da Tomada de Preços no O0O02|2O14.

Assunto AquisiÉo parcelada de materiais de limpêza e gêneros
alimentícios diversos, destinados as atividades da Câmara
Municipal de Mamanguape.

Anexo: Minuta de Termo Aditivo

PARECER

Analisada a matéria, nos têrmos da Lei Federal n'8.666/93 e suas alteraçóes,
e considerando o teor dos documentos e informaçóes apresentadas, esta Assessoria
Jurídica considera regular o Termo Aditivo em tela.

Recomenda-se a publicação do extrato do corespondente Termo Aditivo na
lmprensa Oficial, para os fins previstos na legislação pertinente.

g,fudlqátt.
ALBERDAN JORGE DA SILVA COTTA

Assessor Jurídico
OAB.PB 1767

Origem:

Mamanguape - PB, 01 de dezembro de 2A14.



PRIüEIRO TERIO ÀDITM Ào ColIaBÀTo xo 00004/2014-cpl - 01.07-1,1

PRIMEIRO TERUO ADITIVO ÀO CONTRATO DE EORNECIMENTO E/OU
PRES?AÇÃO DE SERVIÇO OUE ENTRX SI CELEBRÀH À CÁTAXÀ }íI'NI C I PÀ.L

DE I.B}.fi.NGUAPE E HILDETE CÀXIÀS DA SILVA, PARÀ PROMOVER

À],TERÀçÔES ÀO CONTRÀTO CORRESPONDENIE, DISCRIMINADÀS NESÍE
INSTRI]}íENTO NÀ FOR}À ÀBÀIXO:

Aditivo contratual que entle si fiflnam a câmara l'Íunicipat de l'tamanguape - Rua Duque de
caxias, 123 - Centro - Hamanguape - PB, C}ÍPJ D" 12.'120.256/ 0001-52, nestê ato rep.esentada
pelo p!êsidente da Câmara Emerson Eelrêira Viana da Silva, Brasileiro, Soltêiro, Professor,
iesidente e dorliciliado na Rua Mârques dê Herval, 329 - centro - Mamanguape - PB, CPF no

039.842.414-45, Carteira de Identidade no 2.269.122 SSP-PB, doravante simplêsmente
CoNTRAIANIE, e Hildête Caxias da sifva - Rua Rodrigl.res dê carvalho, 231 - cêntro - Mamanguape
pB, CNpJ n. 05. OO8.302lOOO1-20, doravante simplesmente coNTRÀTÀDo, objetivando prômover
alterações ao contrato original, decorrente da licitaçâo modatidade rotnada de Preços no

ooao2/20L4, observado o di.sposto no rêferido instrrBento e os Iimites prêvi-stos na

legislação, por necessidade de aquisição de quarttitativÔs de produtos não previstos
antêriormente, conforme as cláusulas e condições 3êguinteg:

CIÁUSUIÀ PRIüEI3,A - DA i'USEEICÀTNTÀ:
A alteraÇâo contratual acima descrita, que será procêssada nos ternos deste

lustafica-se pela nêcessidadê do desenvolvlmênto dê ações continuadas para
áti.ridad." p;rtinentes, visando à maxitrLizaÇão dos recursos em relação
prograrnados,consideradasasdiretrizesemetasdefinidasnasferramentas
aprovadas -

CüíI'SUIÀ STEI'NDÀ . DOS PRODIÍIOS:
Em decorrência da necessldadê de dar continuidade aos tra-baLhos lealizados pela Cànarâ

Munici.pal de Mamanguape, e considerando que as atividadês desênvolvidas estáo sendo acima das

expectàtivas previstas, os quântitativos dos produtos anterio.mente relacionados no contrato
origlnal sexão acrêscidos visando atender adequadamente a deEanda '

CIJ{U$IIÀ TERCEIRÀ - DO VÀI,OR:
o custo do fornecimento será aclescido eu R$ 2.323,80 (dois nil, trezentos e vinte e t-rês

rêaiseoitentacentavos),quesonâdosaovalordocontratoorigina}períazototalde
R$ 15.233,80 (quinze Í1i1, áuzàntos ê trinta e três leais e oitentâ centavos) ' tudo dê acoldo
com a propostà apresentada na Tomada de PreÇos ^" 

OOOO2/2074, que fica fazêndo parte
intêgraltê deste instlumento.

termo âditivo,
a prornoçào de
àos obl etivos

dê planej amento

qual VAL

PB, 01 de Dêzêhbro de 2014.

CÍiiU§uIÀ QI'ÀRTÀ - DÀI! DISPOSIç@s GERAIS:

subslstem firmes, inaltêradas e eú plêno vigor,
estabelêcidas no contrato original -

todas as demãi 3 cláusulas e condiÇõês

E, por êstarem de pleno acordo, foi Lavrado o preseDte aditivo em 02 (duas) vias'
assinado pelas partes e por duas testeÍürnhas '

HaúânguaPe

PEI,À CONTRÀTANTE

Presidentê da CâÍEra
039 -842 . 43.4- 4s

\
ON FERREIRA V DA SI

{x" c') Stl,.r-.o\
Hildête caxias da silva

\ t

PELO CONTRÀTÀDO

,"rr*n\



ESTADO DA PARAíBA
PREFEITUFIA MUNIC'PAL DE IWAMANGTJAPE

Mrn Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

EsrADo DA PARÂiaA
CÂMARA MUNtctPAL ÍrE MAMANGUAPE

EXTRÂTO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRÂTO N' OO'I1íDE 01.07.11
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Municipal de Mamanguape e Hildete Caxias da Silva. OBJETO:
Aquisição parcelada de materiais de limpeza e gêneros alimentÍcios diversos. FUNDAMENIO LEGAL:
Tomada de Preços n" 00002y20í 4. ADITIVO: Aquisição de quantitativos não pÍevistos anteriormente -
adequaçâo da demanda. VALOR: R$ 2.323,80. ASSINATURA: 0'1.12.í4.

tuÊs: orzrprnnoANO: 2014
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CERTIDÃO PO§ITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS. RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÁO

Nomê: HILDETE CAXTAS DA STLVA - ME
CNPJ: 05.008.30210001 -ZO

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

l constam debitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ns 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
codigo Tributário Nacionar (crN), ou ob.,eto de decisâo judiciar que determina sua
desconsideraçâo para fins de certificaÇáo da regularidade fiscal; e

2 não constam inscriçóes em DÍvida Ativa da Uniáo na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacjonal
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 2oo do CTN, este documento tem os mesmos efêitos da certidão
negativa.

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da irrg e oa ecrN e abran!ã li,.ir.iuà .,
contribuiçÕes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lái n9 g.212, de
24 de julho de 199í .

A aceitaçâo desta certidâo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://www.Íeceita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

certrdâo emitída gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN ne 1 .7s1 , de o2t1otzo14
Emitlda às 15:56:58 do dia 27t11nA14 <hora e data de Biasítia>.
Válida até 2610512015.
Código de ôontrole da certidâor 9C38.74SD.S02C.5824
Qualquer rasura ou emenda invalidará estê documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSpo/certidao/cndconjuntalnter/E... 271t1t2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CóD rco: 0749.A207.A564.34A8 Emitida no dia 12111t2014 às 16:03:04

Município:
MAMANGUAPE

Situação Cadastral:

ATIVO

Número
134

CNPJ/CPF:
05.008.302/000,t-20

Complemento

CEP:
58280{00

certifico, observadas as disposiçÕes da legislaçáo vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o contribuinte sirpra idl=entiflcado está em situação
REGULAR.perante a Fazenda púbtica Estadual, com relação a débitàs fiscaisadministrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não-compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Púbtica Estaduat, a quátquei tempo, cobiar váiores a elaporventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidáo é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emlssâo,
devendo ser confirmada a sua autenticidade atravé's do serviço Validar Ceftidão àà OeOito ná
página www. receita. pb.gov. br.

Certldão de Déblto emltlda via'lnternet'.

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

CERTIDÃO

Nome Empresarial:
HILDETÊ CAXIAS DA SILVA
EndeÍêÇo;

RODRIGUES OE CARVALHO

Beirro:

CENTRO

lnscr. Estadual:
í6.í 35.í 3í.0



GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

&e§.KÀ"

NUiTERO DE NSCRIçÃO

16.135.131-0
F RMA OlJ RAZÀO SOCIAL

HILDETE CAXIAS DA SILVA

05.008.302/0001-20

NSC, JUNÍA COMERCIAL

025'100894730

R RODRIGUES DE CARVALHO 134

COi.IPLEMENTO

CENTRO
MUNICIPIO

MAMANGUAPE

CEP

58280-000

ATIVIDADE ECONÔMICA

tcMs

4712-1t00

DENOMlNAçÃO

COIVIÊRCIO VAREJISTA DÊ MERCADORIAS EM GERAL, COI\,4 PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIIVENTICIOS
I,4INI[,4ERCADOS [,4ERCEARIAS E ARMAZENS

4712-1tOO

DENOMINAÇÃO

CoMERCIO VAREJISTA DE l\,4ERCADORIAS ÉM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALll\'IENTIClOS
T,4INIMERCADOS MERCEARIAS E ARIVAZENS

SÉCL]NDARIA DENOMINAÇÃO

TIPO DE ESTABÊLEC MENÍO

MATRIZ
REGIME DE RECOLI]IMENTO

SIMPLES NACIONAL

INiCIO DEAIIVIDADE

30t04t2042

027.826.374-79
RESPONSAVEL LEGAL

HILDETE CAXIAS DA SILVA
VALIDADE

12t0712015

DAÍA DE EMISSÂO

12l01/201518:3'l:3820150112'1831385184

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL

FtcHA DE tNSCRtçÃO DO CONTRTBUTNTE



E$TADO DA PARAIBA

PREFEIIURA TU]IICIPAI DE TATI]IGUAPE

§EmEÍAR|ADE HilAil0AE

DPAnn DE rnnE0ADrilo E m4rUS

CERTDÃOMGATWA
cóptco: ll2l.m.m

Verihcando os Cadastros de Tributos da Secretaria de Finanças deste

Municipio foi verificada a inexistência de débitos em nome da Empresa HILDETE

CAXIAS DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ n" 05.008.302/0001-20, assim sendo

exercendo o cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino

a mesma.

Mamanguape-PB, 09 dejunho de 2014

CICEROJ E SOUZA

":r.
a:.i J,:)ti !

Valida Por 180 dias

l;,
1i-l
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CÂ'-KA
I]AIXA EC()NÓMICA FEDÊRÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o5oo83o2/ooo 1- 20

Razão SociaII HILDETE CAXIAS DA SILVA

Enderêco: RUA RODRIGUES DE CARVALHO 134 CASA / CENTRO /. 
MAMANGU APE / P8 / 58280-OOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima idêntificada 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.

Valldade: 17 /17/20L4 a 16/12/2014

Certificação Número: 2014111705340645042i00

Informação obtida em 27/Ll/2014, às 18:11:20.

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

https://wwr'.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 2711112014
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

Certifica-se que HTLDBTE cÀxrÀs DA srlvÀ - ME (r{ÀTRrz E FrLrÀrs),
inscrit.o(a) no CNP,J sob o n" O 5 . O O I . 302 / OOOL-2} , NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
CerLidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdminisEraEiva n' 1,470/20LL do TribunaL Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert.idão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anEeri"ores à daEa da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a CerLidão aEesta a emprêsa em relação
a todos os seus esEabelecimentos, agências ou filiais.
A aceiLação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InLêrneE (hEt.p: / /'ttww - tst . ius. br) .

Certidão emj-t ida graEuÍEamenEe.

INTORMÀÇÃO IMPORTÀ]üTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplentes peranEe a JusEiÇa do Trabalho quanto às obrÍgações
estabelecidas em sentença condenaEória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhrsEas, inclusive no concernente aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenLos detêrminados em 1ei; ou decorrenEês
de execução dê acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

, i r.i. - iri: i ., .,: ,. i, .,r,ir

Nome: HILDETE CÀXIAS DA SILVÀ - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05. 008. 302l0001-20
Certidão n": 68199640 / 201"4

Expedição: L2 / 1"1/ 2Or4, às 16:05:56
Validadet LO/05/20L5 - 180 (cento e oiEent.a) dias, cont,ados da dat.a
de sua expedição.



Confira os dados de ldentificação tla Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie lunto àRFB a sua atualizaçáo cadastral.

Conprovante de Inscrição e de Situação Caclastial

Conrprovante de lnscrição e dê sÍtuação Cadastral

Contribuinte,

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.005, de 08 dg fevereiro de 2O1O

Emitido no dia 511012011 às 12:20;í 5 (data e hora de BrasÍlia).

Voltar

A RFB agraclece a sua visita. Para infomrações sobre políticâ de privaciclade e r.rso, clique aqui.
AtLralize suo.1úgina

Página 1de I
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REPÚBLICA FEbERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

OAÍA OE ABERÍURA

22t0412002

NOME EMPEESÀRIAL

HILDETE CAXIÀS DA SILVA

,,,O DO ES'AB'I l C,VÉ\]O I\O\4E OE FANTÁS'A'

coorco É DEscRr 0^ ÀTrvroAoE 5c
47.12-1-00 - Comércio yaÍejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimênticlos - minimercados,
mêrcêârras e âlmazens

coorco E DEScRIÇÀ
Não informada

O OAS ATIV OAOES ECONÔÀIICAS SECUN ]AS

cóDrco c DEscRrÇ O CA NATUREZA JUR 0rca
213.5 ElllPRESARIO NDIVIDUAL

R RODRIGUES DE CARVALHO
NÜMÉRo

134
COMPLÉMENÍO

58.280-000 C ENTRO
MUN c ro
I\4AMANGUAPE PB

SrTU^ÇÀo cÂDAsÍRÁL
ATIVA

oATÂ OA SrÍUAÇÀO CAOaSÍR^L
22t04t2002
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w Tribunal de Contas do Estado da paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de contas do Estâdo da Paraíba certiÍca que em 27 to5l2O14 às 10:36:5s foi protocolizado o documentosob o No 2821'1l14 do Aviso da Licitação n" Ooooztzoiq referente ao exeÍcício de 20,14, ,"t"r.r,t" á1o1 car"r,Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informaçÕes/arquivos eletrônicos 
"n"àri1tàooa 

po.
Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licltação: 0000212014
Orgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 121472.00
objeto: Aquisição parcelada de materiais de rimpeza e gêneros arimentícios diversos.
Data do Ato: 2410512014
Data e Hora do Certame: 16/06/2014 1O:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

IINFORMAÇÃO DO STSTEI\4AI Envio Fora do prazo: Não

João Pessoa,27 de Maio de 2014

Assinado Eletronicamente
MIm6 LC 13€3, a[6Í.da pêrã LC 914009 ê

p3ro R6lifrenlo rnt6mo, an66do ,ela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Cerlidão de Recibo Protocolo. Doc. 28211/14 lfiserido por Tramitâ (gerado aulomattcament e) em 27lOSt2Ol4 j0:36
lmpresso por Clâudio Leite Fjlho em 27l05/2014 1O:37. A!tenlicãçào O5Sf987Í6í2111e6cà087Sf94061759e.

TRAI\,4lTA - Sistema de Tramitação de p.ocessos e Documentos



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECTBO DE ALTERAÇAO DE DOCUMENTOS/|NFORMAçOeS

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica qu e em O7/OAl2o14 às 14:21 12 Emêrson Fêrrêira Viana da
Silva aherou os seguintes documentos/inÍormaçôes deste documento sob o No 2g21 1/14.

Jurisdicionado: Çâmara lVunicipal de Mamanguape
Número da Licitaçáo: OOOO2/2O14
Data dê Publicação: 24105/2014
Orgáo de Publicaçáo: Diário OÍicial do Estado
Data de Homologaçâa 0110712014
Responsável pela Homologaçáo: Câmara lvlunicipal de lvlamanguapê
l\,4odalidade : Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 14.472,00
Valor: R$ 1 2.9í 0,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisiçáo parcelada de mateÍiais de limpeza e gêneros alimentícios diversos
Proposta 1 - Valor da PÍoposta: RS 12.91 0,00
Proposla 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Hildete Caxias da Silva
Proposta 1 - Proponentê Pessoa JurÍdica (CNPJ): 05.008.302/0001-20
Proposta 1 - Situação: Vencedora

ÜNFORMAÇAO DO SISTEN/AI Envio Fora do Prazo: Náo

João Pessoa, 07 de Agosto de 2014

;'.-..r Assinâdo Eletronicamente
:1i.r,.r,i rr.trtr!çl.crÚr9:r.leÉilâ)+1,t.il9il2la!e!ri..,' r.r. RegiFeiro Ír:ê,m .!eaj, .. .

ÂaTc I3,2ilrl!'

Sistêma de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

i.,::)t: ,).,t: .:,, a\l:..\2Çar Arlcr:l1enlosrinicrnâções. Dcc. 2821 1,14- lnse.Ldc por Tra,nila igerado aliomaticamelile) em 07iCBi2O14 14:21
I _i)i..sc .Dr Ériêrscn F. V. da Silva em C7l03,'2Cl4 14:21. AlrleniicaÇácr ídeeidagd84c$ade7978'l2a69384td15.

' ); . ' a - :,s'e-'ê de :,a- raçáo de p:ocessos e Docun entos



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAÀ/lTA ' Sistema de Trâmitação de Processos e DocumoÍ{os

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ce.tifica que em 08/08/20'14 às 09:24:30 foi protocolizado o documento

sob o No 44389/14 da subcategoria Contratos 2014, refeÍente a(o) Câmara Municipal dê Mamanguape, mediante o

recebimento de informaçÕes/arquivos eletrônicos encaminhados por Emerson Ferreira Viana da Silva

NúmeÍo dô ContÍato: 0000420'14
Oata da Assinatura . 0110712014
Data Final do Contrato: 311'1212014
Valor Contratado: RS 12.910.00
Situação do ContÍato: Vigente
Objetô: Aquisição parcelada de mateÍiais de limpeza e gêneros alimenticios diveÍsos
Contratâdo (Nome): Hildete Caxias da Silva
ContÍatado (CNPJ): 05.008.30?10001-20

NFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Náo

João Pessoa,08 de Agosto de 20'14

Assinado Eletronicamente
..ní..tu LC l&93 .r16Íádâ Fê LC !112009.

@iô RâgilE!ô r.!d.. ,I3íâaô pêlâ
RÂ TC -3,2419

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

5eê9c7999b6?í40Íe2bd45e3b34c0Sim l.PDFlConlraio

umênlo

(:.tlrtitõo de Recibô Pro{ocoto. ooc.44339í4 lnsêrido porTramita (gerado automaticamente) em 08/08qq1a-09:2a
,,r,pressc por Enterson F V dâ Sitva e í 08/08/2014 Oô:24 AutenticâÉo 8b 179da4a6354a491a402d605íeê61 ab



Tribuna! de Gontas do Estado da Paraíba
TRÁMITA - SBbma de Trômitaçáo ê Proc6sos e DoqJÍrEr{o§

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíbe certifice que em 12y01I20í5 às 19:03:27 foi protocolizado o documento

sob o No O.l 884/15 da subcetegoria Termo Aditivo de Contrato 2014, reíeÍênte a(o) Cámara Municipal de

Mamanguape, mediante o recetlimento de iníoÍmaçÕes/arquivos eletÍônicos encaninhados poí Claudb Leite Filho

Data da dssinatura do Adilivo: O1n2nU4
Íipo do Aditi\o: Aditivo de Valor
VebÍ Adicionâdo: R$ 2.323.80
No d€ OÍúem do Mitívo: lo Aditivo
Justificativa: Por necessidade de quanÜtativo de produto§ não previstos anteíoÍmente

IINFoRMAÇÂO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Sim

ttNFoRMAÇÃo Do slsTEMAl No de Dias Fora do PÍazo: 1

João Pêôsoa, í 2 de Janoiro ds 20í 5

Assinado Eletronicamente
drktu fc 1a/93. &.d. Éb LC 9AG .

p.ró R.sÍúro t{ãm. drêreÔ Fà
RÂÍC rarã09

Ír

Sistema dê Processo EletrÔnico do TCEfB

Autgndcaçáo

(7) [PDFl Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorÍogaçáo
de

IPDFI Termo Aditivo 1 7 a61 d7 da2a7 2úeiao47 5d 1d0

Certidão nêgaliva de débitos perânte a Justça do Írabalho e Prova 1 e52 5ba04b9086d 1 0b.l47bc

CPF oú CNPJ 1 ege3e5822 39b21 e88c59898

Fl Justif caúva técÍlicá 7a9a867ee1 b 1 30d

PareceÍ juÍídico, Lei 8.66ô/93, no seu art. 38 ô12bgfe7eÍ2f01855 1 6de625c4€ 1 3

Pícva de inscÍiÉo no cadastÍo de contdbuinles estadual ou
1 0b69b87oba6e1 7,{46e.15c34m001 1

PÍova de ÍegulaÍidade para com a Fazeoda Federal. Estadual e

[PDFI Prova de regularidade relativa à Seguíirade Social e ao FGTS se m 1 ed1 157 caba3298ne27 e7 39b2e

Publicaçáo do Extraio de Aditivo 1 5e3f1 edB294581 b08e

ILHAI Planilhas com as alteíaçôês contratuãis

cenidão de Recibo Protocolo. Doc. 0188.í/'15. lnse.ijo por Íramita (gerado automaticarÍcnte) em 1201í2015 19:03
--iÀpiL"" ú, ôr"roio Leite Fitho em ízo1l2015 t9:ó3. Artenticaçâo: aôag&t59446d5e56e83/154757d8d98.

Documgnto lnÍoÍmado?

Náo

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim 40Íe0b506tu29045e2844d5ôaa 1 c1 2e0

Sim

l**



GUSTAVO G. S ME

A, Câmara Municipal de Manunguape

Produt<r

Vassoura de Pelo Rubí 30on ( Brasil)

Desododzador de ar 36Om1 ( Bom-ar)

Sabonete 50gr ( lpê)

Saco para lixo 15 litros ( Lrmpona)

Saco pa:ra lixo 30litros ( LrnPona)

Saco para lixo S0litros ( LtnPona)

Saco para liro 100 Iitros ( Lirnporu)

Fosfóro (Paraoí)

Inseticida (Bayer) SOOrnI SPraT

Àgua Sanitária ( Brilux) Itt
Desinfetante (Kalipm ) 2tt

Doerg«rte (Pronto) 2lt

Egonja de Aço( Qhrstro )
Esponja de Ptato (3M )

Rôdo ,l0on ( Brasil)

Papel Higiàico (Novo)

Pasdlha Saniarà ( Qodor)

Sabão ern Pó ( Omo ) 5@gr

Sabão an Barra ( Redorção)

Ácool SOOtnl ( Brilur)

Flanela ( S. Cútovão)

Vassoura Piassava (Brasil)

Vassoura Nylon ( Brasil)

VâssouÍa P/ Banheiro ( BrÀsíO

Pano de Cheo (S. Cristovao)

Puro de Prato ( S. Cútovão)

Papel Toalha ( Novo)

Guardanapo ( Novo )
Copo dac. Soml ( Maraú)

Copo desc ISOml ( Mataú)

Copo desc 300ml (MaraÉ)

Querosore 50oml ( BR)

Mutiuso 500ml ( Briluz)

Sabonete Lrguido ( Gnnado)

Cera Iiqúda 500m1 ( Brilu)

Água Mineral 20lt ( lndaá)

Açucar Comun I kg( Ouro Branco)

Café 250gt ( Santa Clara )

Unid

Unid

Unicl

Unid
pcT

PCT

PCT

PCT

PCT

Unid
Unid

Unid

Unid
PCT

Unid

Unid

Unid-

Unid

Unid

PCT

Unid

Unid
Uúd
Unid
Unid

Unid
Unid

Unid

Unid
PCT

PCT

PCT

Unid"

Unid

Unid

Unid
Unid

Unid

V. Unid

R$ 8,80

R$ 9,00

R$ I,25

RS 3,00

R$ 3,20

RS 3,60

R$ 4,O0

R$ 2,20

R$ 8,50

R$ 2,00

R$ 6,20

R$ 5,6s

R$ 2,IO

R$ I,35

R$ 9,00

R$ 2,65

R$ 2,50

R$ 3,20

R$ 6,00

R$ 3,I5

RS 4,50

R$ 6,50

R$ 6,s0

RS 4,50

R$ .1,60

R$ 3,70

R$ 3,90

R$ 2,00

R$ 2,OO

R$ 3,50

R$ 4,70

R§ 6,40

R$ 3,75

R$ 8,60

R$ 3,70

R$ 5,60

R$ 2,20

R$ 4,20

Valor Total

308,O0

900,00

112,50

/70,oo

288,00

216,OO

280,@

99,00

382,s0

I20,00

37Z,OO

254,2s

63,00

47,25

3I5,O0

r59,00

337,50

Í92,OO

360,00

283,s0

405,00

585,00

585,00

'105,00

324,00

333,00

526,50

I80,00

200,00

350,00

470,O0

r9a00
337,50

860,00

222,N
336,00

297,00

42n,OO

35

I00
90

90

90

60

70

45

45

60

60

45

30

35

35

60

I35

60

60

90

90

90

90

90

90

90

I35
90

I00
IOO

I00
30

90

I00

60

60

I35
r00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

RS

RS

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

r{§

U

!

QuánL



Cream Craker 400gr (Pür)
Biscoito Marà ,l0ogr (Pilar)

Coca Cola 2lt ( Coca Cola)

Fana Laranja 21t ( Fanta)

Refrigerante Guraná 2lt ( Anúnica)

Vidrex ( Brilux)

Bús Sonidas (Softe) 700gr

Filtro de Papel ( Maraú)

Prazo da Entrega : Imediato

Forma de pagamorto : 30 f)ias

Vúdade da Proposta : 60 Dias

Unid

Unid-

Unid

Unid

Unid.

Unid-

Unid.

Unid-

R$ 2,60

R$ 3,00

R$ s,50

R$ 5,00

R$ 5,30

RS 10,70

R$ 6,60

R$ 3,I5

TOTAL

234,OO

270,00

495,00

450,00

477,00

963,00

297,OO

I89,00

15.762,50

90

90

90

90

90

45

60

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

RS

R$

G . s. &lE

loão Pessoa, I5 de Maio de 2014

Rua Sergio Guerra, 305 - Loja 1 -Íerreo
Jardim Cidade Universitaria -Joao Pessoa - PB - Cep' 58'052-000

CNPJ:14.790.70410001-1r INSC. EST.: 16192324-0



SUPERMERCADO REAL
Rua Rodrigues de Carvalho No 134

Mamanguape - PB CEP: 58280-000

INSC: 16.135.131-0

CNPJ: 05.008. 302.00'l l2O 'r;;s,3Êa:al.'ifllür

Câmara Municipal de Mamanguape

Tabela de Preço, conforme foi solicitado no Edital

COD DrscRrMrNAÇÃo QUÂNT PREÇO UNIT, PREÇO TOTAL
1 Vassoura de pelo 30 cm 8,50 297 ,50
2 Dêsodorizador dê ar 360m1 UND Noar 100 8,00 800,00
3 sabonete 509 1,20 108,00

4 saco para lixo 15 litros PCT Dona Limpeza 90 2,65 238,50
5 saco para lixo 30 litros PCT Dona Limpeza 2,95 265,50
6 saco para lixo 50 Iitros PCT Dona Limpeza 60 3,20 192,00
7 Saco para lixo 100 liúos Dona Limpeza 3,50 245,00

Fiat Lux 45 2,25 10't,25

I lnseticidâ spray 500m1 SBP 45 8,40 378,00
í0 Água sanitária 1L Dragão 1,50 90,00

11 Desinfetante 2Lt UND Atol 60 6,00 360,00

12 Detergente 2Lt Atol 45 5,50 247,50
IJ Esponja de aço 30 1,80 54,00

14 Esponjâ de prato 35 í,10 38,50

15 Rodo UND Condor 8,80 308,00

í6 Papel higiênico UND ConfoÍtex 60 2,20 132,40

135 2,00 270,00

Sabáo em pó 5009 UND ALA 60 2,80 168,00
'19 Sabão em barra 60 5,00 300,00

20 Ábool 500m1 90 3,00 270,00
Flanela 90 4,00 360,00

Vassôura de pieçeve 90 6,00 540,00

Vassoura de Nylon UND Paâiba 90 6,00 540,00

Vassoura para banheiro 90 4,00 360,00

Pano de châo UND Flandeberg 3,00 270,00

Flandeberg 90 3,00 270,00

27 Papel toalha UND lsnobe 3,80 513,00

28 Guardanapo UND Escela 90 1,50 135,00

29 Copo descartável 50ml PCT Copo Braz 1 ,70 170,00

30 Copo dêscartável 180m1 PCT Copo Braz 100 3,00 300,00
JI Copo descartável 300m1 Copo Braz 100 4,50 450,00

Solimpe 30 6,00 180,00
'l'l Multiuso 500m1 UND lpê 90 3,50 31 5,00

u Sabonete Líquido 100 8,50 850,00
Cera líquida 500m| Brio 3,50 210,00

36 Água mineral 201 UND Itaquatiara bU 5,50 330,00

Açúcar 1kg 135 1,90 256,50

UNIDADE IMARCA
2Â

90

90

PCT 70

I lFosforo

60

PCT lTambrilho

17 lPastilha sanitária UND lTambrilho

UND IParaíba

UND lParaiba
25 90

100

32 lQuerosene 500m1

UND lProtex
UND 60

UND lConoor

UND lLux

I pcr

I ecr
I UND

I ulro

UND

UND lwictr

Ira

14

I pcr lBentivi
I uNo lerirrt

I ur.ro lFtandeberg
lzz
l*

24

25

26 lPano de prato I uNo

I pcr
I UND

UND

UND lRtegre



38 CaÍé 2509 UND Sáo Braz 100 3,90 390,00
39 oogCream Craker 4 UND Vitarela 90 2,50 225,00
40 Biscoito Maria 4009 UND Vitarela 90 2,70 243,00
41 Refrigerante tipo Coca-cola 2L UND Coca-cola 90 5,00 450,00
42 Reftigerante tipo Fanta Laranja 2L UND Fanta 90 4,50 405,00
43 Refrigerante tipo Guaraná 2L UND Antártica 90 5,00 450,00
44 Limpa vidros tipo Vidrex UND Veja 90 10,50 945,00
45 Balas sortidas 7009 UND Sames 45 6,50 292,50
46 FilÍo de papel UND São Brâz 60 2,90 174,00

TOTAL R$ 14.487,75I
Prazo de entrega: lmediato
Forma de pagamento: A vista

Validade da proposta : 60 dias

Mamanguape, 12 de Maio de 2014

a\%'l!i:1,ÃJ- trrne-tcr-c clr-ct .ffi
Hildete Caxias da Silva

m§,irt$3"3"'.?,i,f l3;í;'



MERCADINHO DENER

CNPJ:03.31 8-039.0001-40

INSC:í6,í25.642-2
ENDEREçO:RUA CORONEL LUIZ lNAClO, 583
BAIRRO: CENTRO

CIDADE:MAMANGUAPE/PB

CEP:58.280-000

Sr. Presidente da Câmera

Apresentamos PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento dos produtos

abaixo indicados.

UNID DrscRllrrNÂÇÃo UNIDADE MARCA OUANT PREçO UNIT PREÇO TOTAL

1 Vassoura de pelo 30 cm UND Antártica 8,90 311,50

2 Dêsodorizador dê ar 360m1 UND Veja 8,85 885.00

3 sabonete 509 121,50

4 saco para lixo 15 libos UND São Braz 261,00

5 saco para lixo 30 liho6 UNO Condor 3,10 279,00

6 saco para lixo 50 libos UND Noar 3,30 198,00

7 Saco para lixo 100 litrc UND Lux 259,00

8 Fosforo UND Dragão 2,10 94,50

I lnseticida spray 500m1 UND Aiol 8,65 389,25

10 Água sãniÉria 1L UND Aiol 'Í 02,00

378,00

12 Detergente 2Lt UND Wich 5,70 256,50

13 Esponiã de aço PCT Dona Limpeza 2,00 60,00

14 Esponja de prato PCT Dona Limpeza 40,25

Oona Limpeza 313,25

'16 Papel higiênico PCT Dona Limpeza 2.& 144,0O

17 Pastilha sanitária PCT Fiat Lux 2,35 317,25

í8 Sabão em po 500G UND SAP 180,00

19 Sabão em bana UND Solimpe 5,50 330,00

20 Ácool 5o0ml UND rÉ 261,00

UND Protex 4,30 387,00

22 Vassorra de piaçava UND Brio 6,45 580,50

Vassouaa de Nylon UND liaqualiara 6,45 580,50

24 Vassoura para banheiro UND Alegre 4,20 378,00

UND São Braz 3,20 288,00

Pano de prato UND Vitárela 292,50

27 Papel balha UND Vitarela 3,80 513,00

28 Guardanapo UND Coca-cola '139,50

29 Copo descârtável soml UND Kuât 1,90 190,00

30 Copo deGcartável 180m1 UNO Fanta 3,30 330,00

3'1 Copo descartável 300m1 UND Brilux 4,65 465,00

32 Ouerosene 500m1 UND Flandêberg 6,15 184,50

Paraíba

351

rool

luuo ls"r"" sol 1,351

eol 2.eol

eol

ôol

70l 3,701

asJ

451

60l 1,701

1 1 lDesinêtante 2Lt leCr lTambntho 60l 6,301

asl

30l

351 1 ,151

15lRodo 351 8,951

601

135 |

6ol 3,OOl

60l

ml 2.eol

2l lFhnera sol

sol

sol

sol

2slPano de chào eol

eol

r ssl

eol 1.ssl

íoo l

loo l

roo I

30l

s0l



34 Sâbonetê Líquido UNO Paraiba 100 8,75 875,00

35 Cera líquida 500m1 UND Paraíba 60 3,60 216,00

36 Água mineral 20L UND Fhndêberg 60 5,65 339,00

Açúcar Àeg€ 1 k9 UND Flandebêrg '135 2,'t0 283,50

38 Calé 2W UND lsnobe í00 4,10 4í0,00
39 Cream Craker 4O0g UND Escala 90 247.50

4 Biscc*tc Maria 4009 PCT Copo Braz 2,80 252,00

41 Refigerante üpo CEa.cola PCT Copo Braz 90 5,15 ,t63,50

12 ReftigeÍanE tipo Fanta laran UND Condor 90 4,65 418,50
.t3 Retigerante tipo cuaraná 2l UND CooÍoítex 90 5,20 ,t68,00

44 Limpa Vidros tipo \fidrex UND Tamb,.ilho 90 í0,65 958,50

45 Bâlas sortjdas 7009 UND 45 6.70 301,50
,t6 Filbo de papel PCT Bentivi 60 3,10 186,00

TOTAL 't5.252,50II
iIAT'ANGUAPE t6 OE TIAIO DE 2014

PRÂZO DE ENTREGÂ: ll,lED|ATO

FORIIA DE PAGAUENTO: A VISTA

VALIDÂDE DÂ PROPOSTÂ: 60 DIAS

João Balista de Luna - ME

F-l
I cNPJ: 03.3í8.039/ooo140

JOÂO BÂTISTA DE LUNA- ME

Rua Coronel Luiz lnácio, No:583

CEP: 5&280-000 Tel.:8892 9284

L :IAMANGUAPE - PB 
-1


