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ESAADO DÀ PT,RÀÍBÀ

cÂTG3À }íT,NICIPÀI DE I.GI' IGÚÀ.PE
COMI SSÃO PERI'qNEN]rE DE LICITÀçÀO

PROCESSO LICITÀIóRIO TO'ÍADÀ DE PREÇOS

ror{lDÀ DE mEçOS Xo ooooz/2oL7
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 170214TPOOOO2

óRGÃo RrÀl,rzÀDoR Do CERTÀ].!E:
câúara Municipâl de uanBngr.lape
Rua Duque de caxias, 123 - qentro - I'íananguape - PB

CBP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2186.

OBi'ETO:
Aguisição parcelada de natêriais de liq)eza e

refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos,
de Mamanguape

higiene, copos descartáveis, água minelal,
destinados as âtividades da câeara Municipal

Er,E!.íENIoS BI{STCOS DO P!{OCESSO:
SOLICITÀÇÃO E JUSTIFICATIVA DÀ CONTRÀIÀÇÃO
AIO DE DES IGIRÇÃO DÀ COT'íISSÃO JUI6ADORÀ
DECIÀRÀÇÃO DE DÍSPONIBIIIDÀDE ORÇÀMENTÁR IÀ
AUTORI ZÀÇÃO PAXÃ REÀLÍ ZAÇÃO DO CBRTÀME

PROTOCOTO E AUTUÀçÃO DO PROCESSO

MINÜTA DO INSTRU}.ÍEMTO CONVOCATÓRI O

PÀRECER JURÍDrCO - ÀPROVÀÇÃO DO TNSTRUI'íBNTO CONVOCÀTÓRIO

INSTRU]..ÍENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEIÍENTOS CONSTITUTÍVOS
PUBLICIDÀDE DO CERTÀME - DIVU],GAÇÃO
COMPRO1IÀfIES DE ENTREGÀ - INTBRESSADOS
DOCT'T.ÍET.ITOS DE IíABILITAÇÃO DOS LICITÀNTES
PROPOSTAS DE PREÇOS ÀPRE SEMIÀDÀS
ATA E DELIBERÀÇÃO DA COMISSÃO JULGADORÀ

OUÀDRO COMPÀXÀÍIVO DOS PRTÇOS - }G'PA DE ÀPL.EÀÇÃO

REI,ATÓRIO FINÀL DOS TRÀBÀIHOS
PARECER .fURÍDICO - ÀNÁTÍ SE DO PROCESSO IICIÍATÓRIO
ÀTOS DE HOMOLOGAÇÂO E ADJUDICÀÇÃO
COMTBÀTO CORFJSPONDENIE
PUBIÍCAÇÓES
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Mamanguapê PB, 09 dê Feveleiro de 2077.

Senhor Presadente da Câmara,

Sollcitamos gue seja autorizada à Comissão Pêrmãnente dê Licitação deste órgão, realizar
procedimento licitatório, na modalidade exigida pê14 lêqislação em v-lgor, destj.nada a:

ÀquisiÇão pa.rcelada dê materiais de litrpeza e higiene, copos descartáveis, água nineral,
refrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos, destinados as atividâdes da Câmara Municipal
de Mamanguape.

.lustificativa para a necessidade da solicitaÇão:

Atenciosamentê,

JAIA.}.rI SOUZA AIVA
chefê de Gabinete

A contrataÇáo acima descrita está sendo solicitada, nos têrmos das especificações técnicas ê

lnformaÇóes complementares que a acotqrar*tam, quando for o caso, motivada: Pela nêcêssidade da

devidaefetivaÇãodecompraparasuprj-Idemandaespeclfica-Àquisiçãoparceladadêmateriais
de limpeza e higiene, copos âescartãveis, áqirla &ineral, rêfrigêrânte, café, açúcar e biscoitos
diversàs _, conslderada oportuna e irq>rescindíve1, bem como lelevantê medida de interesse
público; e ainda, peta necãssidade de desenvolvimento de aÇôês continuadas para a promoÇão de

àtividades pertinêntes, visando à maxindzaçâo dos recursos em relação aos objetivos
prograrRados, obsêrvadas as diretrizes ê metas dêfl-rtidas nas fêrranêntas de planeiamento

aProvadas.

Ínformamos que existe disponibilidade de dotaÇão 
- 
apropriada no orÇamento vigente para a

êxecuÇáo do obieto " ""t 
f-l"li.ãã, consoante consultà efetuada ao setor contábit' certos de

contarmos com imediata .ptorr"ia" dásta solicitação, indispensável à continuidade dÔs tlabalhos

desenvolvidos, ficamos a int;ira dlsposiçáo pâra IEaiorês esclarecj'mentos que forem julgadÔs

necessários.

)
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PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: AquisiÇão parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar e
biscoitos diversos, destinados as âtividades da Câmara Municipal de Mamanguapê.
PERiODO: Janeiro de 20'17.

I . DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA, a seguir qualiÍicado, que informasse o seu melhor preço

para execução do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha específica - vide quadro

abaixo - dándo-se toial conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a presente Pesquisa de
preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contrataÉo, comprometendo-se, inclusive,

a executar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes ofertadas.

c,nkm'^a,ft4*gi#' 5'lta-rvo'
Chefe de Gabinete

II - DA PROPOSÍA:

PROPONENTE:
Gilvanda de Andrade Ferreira
Rua Aristides Lobo, 1.419 - CentÍo - Rio Tinto - PB

cNPJ 1 1.227.736/0001-1 3

QUADRO PROPOSTA
NostermosdapesquisadepÍeçorealizadaparaexecuçáodoobjetodacontrataçãoemtela,relacionamosabaixoomenor
preço proposto pelo referido proponente:

coDl
1

2

3
4

5

7
8

I
10

11

12

14
15
'16

17
18
19

20
21

22

24
.25

26
27
28
29
30

GO DISCRIMINAÇÃO

VASSOURA PELO 3OCM

DESODORIZADOR 36OML

SABONETE SUAVE 90G

SACO P/ LIXO 2OX1sLT
sAco P/ Llxo 10x30LT

SACO P/ LIXO l OXSOLT

SACO P/ LIXO sxlOOLT
FósFoRo
INSETICIDA AEROSOL 39OML

ÁGUA sANlrARlA '1LT

DESINFETANTE 2LT

DETERGENTE SOOML

ESPONJA OE AÇO

ESPONJA DE PRATO

RODO 30CM
PAPEL HIGIÊNICO C/4

PASTILHA SANITÁRIA
DETERGENTE EM PO SOOG

SABÃO TABLETE 5X2OOG

ÁLcooL SooML
FLANELA
VASSOURA PIASSAVA C/ CABO

PANo cHÃo
PANO DE PRATO

PAPEL TOALHA C/ 2
ôunnonnnPo gsx33x5ouND

COPO DESC, lOOXSOML

coPo DESC. 10X180M1

coPO DESC. 100x300M1
LIMPADOR DE USO GERAL-MULTI-USO sOOML

sABoNETE LloulDo 2soML

cERA LIQUIDA 75oML

QUANT. VALOR - R$

45 10,80
170 11,20

27O 1,40

17O 2,8O

170 3,00

170 3,20
170 3,50

30 2'80
60 9'90
100 3,80

100 8,20

68 2'15
50 1,80

50 1 ,20
50 15,60

130 3,50

200 2'40
90 3,60
70 7,50

140 5,30

170 3'80
90 7,70
140 4,00
140 3,00

22O 5,',10

'140 3,25
140 1,50

sso 3,80
170 6,00
135 4,90
135 11,70

65 5,35

UND.

UND
UND
PCT
PCT
PCT
PCÍ
PCT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PCT
UND
cx
PqT
UND
UND
UND
UND
UNO
PCT
PCÍ
PCT
PCT
PCT
UND
UND
UND



94

36
37

A I,IINERAL 2OLT

II\4PA VIDRO 5OOIML

250G
lKG

UND

PCT

f.
KG

PCT

UND
UND
PCT
UND

ISCOITO C, CRACKER sOOG

ISCOITO MARIA SOOG

FRIGERANTE TIPO COLA 2LT
TIPO LARANJA 2LT

PCT
UND39

40
4',|

42
43

TIPO GUARANA 2LT
TRO PAPEL 103

MINERAL SOOML
ObseÍvâÉo: na VALOR - Rg êstá informado o preço unitário do respectivo item

VALOR TOTAL: R$ 30.718,45
PROPOSTA VALID A AÍÉ:31103D017

Mamanguape - PB, Janeiro de 20'17

1 ,25

,// klrnaz g,.74 /rtt")a
ôÜJ'íAI[DA DE ANDRADE FERREIRA
cNPJ 1 1.227.736/0001-'í3

'$$$Íill1l,*ffil$'

45 2,9A
1540

zí B,oo
t+ci . çrtso119 5,70
17q 3,2O

170 3r9O

170 4,20
140 7,90
140 6,90
140 6,60
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PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA I\,IUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: AquisiÉo parcelada de materiais de limpeza ê higiene, copos descarláveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar e
biscoitos diversos, destinados as atjvidades da Câmarâ Municipâl de Mamânguape.
PERiODO: Janeiro de 20'17.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente HUÀ,4BERTO LIMA DA SILVA - EPP, a seguir qualificado, que informasse o seu melhor preço para

execuçáo do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha especifca'vjde quadro abaixo -

dando-se total àonhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a prêsente pesquise de preços -
proposta, concordando plenamente com o valor declarado paÍa a refeÍida contratação, comprometendo-se, inclusive, a

executar o seu objeto rigorosamente nas condições ofeÍtadas.

r)

r frlr,ruadurat^a,dr 5 ?.q"ruo-
\-4\iIARIA JAIANYDE SOUZA FAIVA

Chefe de Gabinele

II - DA PROPOSTA

PROPONENTE:
Humberto Limâ da Silva - EPP
Rua Colômbia, 93 - Bairro das NaçÕes - Guarabira - PB

cNPJ 18.967.438/0001-09

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preÇo realizada para execuçáo do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor

preço proposto pelo referido proponente

cóorGo
1

2

3
4
5

6
7

I
I

DlscRlMlNAÇÃO
VASSOURA PELO 3OCM

DESODORIZADOR 36OML

SABONETE SUAVE gOG

SACO P/ LIXO 2OX1sLT

sAco P/ Llxo 10x30LT
SACO P/ LIXO 1OXsOLÍ

SACO P/ LIXO SXlOOLT

FÓSFORO
INSETICIDA AEROSOL 39OML

ÁGUA SANITARIA 1LT

DESINFETANTE 2LT

DEÍERGENTE sOOML

ESPONJA DE AÇO
ESPONJA DE PRATO

RODO 30CM
PAPEL HIGIÊNICO C/4

PASTILHA SANITÁRIA
DETERGENTE EM PO sOOG

SABÃO TABLETE sX2OOG

ÁLcooL sooML
FLANELA
VASSOURA PIASSAVA C/ CABO

PANO CHÃO
PANO DE PRATO
PAPEL TOALHA C/ 2

GUARDANAPO 33X33X50UND

COPO DESC. l OOXSOML

coPo DESC. 10X180M1

coPo DESC. 100X300M1
LIMPADOR DE USO GERAL-MULTI-USO SOOML

SABONETE LiOUIDO 250IV]L

cÉRA LiQUIDA T5olilL

QUANT. VALOR - R$

45 11,60

170 9,80
270 1,30

170 2,95

170 3,15

17A 3,45
170 3,65

30 2,70
60 10,20
'100 3,75
100 8,40
68 2,24
50 1,74

50 1,50
50 14,20

130 3,30
200 2.10
90 3,95
70 7 ,20

140 5,50
170 3,95
90 8,40
140 4,35
140 3,20
22O 4,80
140 2,50
140 1,75

550 4,50
170 6,90
135 4,30
135 10,80

65 4,90

UNO.

UND

UND
UND

PCT
PCT
PCT
PCT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PCT
UND
CX

PCT
UND
UND
UND
UND
UND
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
UND
UND
UND

10
11

12
'13

14
15
16
17
18
19
20
21
))

24
25
26
27
28
29
30
31

32

óÃNtt

tl

Y/n
1k



33 ÁGUA MINERAL 2OLT
34 LIMPA VIDRO SOOML

35 CAFE 25OG
36 AÇÚCAR 1KG
37 BISCO|TO C. CRACKER 500G
38 B|SCOTÍO MAR|A 500G
39 REFRIGERANTE TIPO COLA 2LT
40 REFRIGERANTÉ TIPO LARANJA 2LT
41 REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2LT
42 FILÍRO PAPEL 103
43 ÁGUA MINERAL sOOML

Obsê.vâção nâ colunâ VALOR . RS esG rnÍoímado o preço unitáío do íêspêclivo ,tem

VALOR TOTAL: RS 30.797,32
PROPOSTA VÁLID A ATÉ, 3110312017

Mâmanguape - PB, Ja 2017

UND
UND
PCT
KG

PCT
PCT

UND
UND
UND
PCT
UND

170
140
140
't40

45
1540

7 ,50
6,50
6,00
3,40
1,20

1

SILVA - EPP
NPJ 18 967.438/0001-09

t., 04,33

.CP

ô

3

N EA

7

3.40

(

dtá2O'



PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂI\,IARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
oBJETo: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar e
biscoitos diversos, destinados as atividades da Câmara MuÃicipal de Mamanguape.
PERÍODO: Janeiro de 2017.

LfitrftR,#qâ m,,* 5'Q-'-iru"a-

I . DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente IVANILDA FREITÁS DA SILVA, a seguir qualiÍicado, que informasse o seu melhor preço para
execução do objeto em epígrafe. Os dados oblidos foram devidamente transcritos em planilha especíÍica - vide quadro ábaixo -
dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conÍorme, assinou a presente pesquisa de preços -
proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contrataÉo, comprometendo-se, inclusive, a
executar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes oÍertadas.

CheÍe de Gabinete

PROPONENTE:
lvanilda Freitas da Silva
Rua l\,4arcos Barbosa, 122 - Centro - Mamanguape - PB
cNPJ 10.649.667/0001-73

QUADRO PROPOSTA
Nos lermos da pesquisa de preço realizada para execução do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo reÍerido proponente:

9lvv: \ll'llll^Y,:!

1

2

VASSOURA PELO 3OCIVI

DESO DO RIZADO R 360I\,1 L

UT!D.

UND
UND
UND
PCT
PCT

SABONETE SUAVE gOG

SACO P/ LIXO 2OX1sLT
SACO P/ LIXO IOX3OLT
SACO P/ LIXO ,I OXsOLT
.SACO P/ LIXO sxlOOLT
FÓSFORO
INSETICIDA AEROSOL 39OML

,ÁGUA SANITARIA 1 LT
.DESINFETANTE 2LT
,DETERGENTE SOOML

, :FSPONJA DE AÇO
:ESPONJA DE PRATO
RODO 3oCM
PAPEL HIGIÊNICO C/4
PASTILHA SANITÁRIA
DETERGENTE EM PO sOOG

SABÃO TABLETE 5X2OOG

ÁLCooL 5ooML
FLANELA
VASSOURA PIASSAVA C/ CABO
PANO CHÃO

.. ,PANO DÊ PBêTO
PAPEL TOALHA C/ 2

PCT
PCT
PCT
UND
UND

UND

10,40
1,6_0

3,'t0
3,90
3,90
4,10
2,54,

'10,80

10
11

12
13
14

to
fi
18
19
20
21

22

26
27
28
29
30
31

32

100
100

6B

50.

UND
UND
UND
UND
PCT
UND
CX

PCT
UND
UND
UND
UND
UND
PCT

5q
130
20o

90
70

140
17O,

90
ua

q,90
7,50
2,00
1 ,60
1,00

13,001

3,90
2,O0
3,80

. 6,9ô

, 4,80
4,30

.7,50,
4,70'.

GUARDANAPO 33X33X5OUND
COPO DESC, lOOXsOML
COPO DESC, l OX18OML

coPo DESC. 1oox3oolvlL
ILIMPADOR DE USO GERAL-MULTI.USO sOOML
.SABONETE LíOUIDO 25OML
CERA LÍOUIDA 75OML

PCT
Pcr
PCT
PCT
UND
UND

140
220.
149...
't40'

4,50
2,60
1,70

3,90

550
170

135
65:

4,30
6,80
4,50

11 ,40
5,60

z6-AN\
R,,, o,

\
(l

.t

urL.

II . DA PROPOSTA:

VALOR - RS

3
4
5

6
7

9I

QUANT.
45

.. 170.

274
170
170' ttó
17q
30--.'6ô-

ur.ríl4-



33 UA MINERAL 20LT

41

42
43

36
37

40

34

35
IMPA VIDRO SOOML

EFRIGERANTE TIPO COLA 2LT
EFRIGERANTE TIPO LARANJA 2LT

LTRO PAPEL 103

UND
UND
PCT250G

1KG
SCOITO C, CRACKER SOOG

JO COITO MARIA SOOG

FRIGERANTE TIPO 2Lr

I\,4INERAL 50OML
ObservaÉo: oa coluna VALOR , RS está infoírnado o preço unilário do respectivo item

VALOR TOTAL: RS 30.600,20
PROPOSTA VÁLID A AÍÉ: 3110312017

17

cNPJ 1 0.649.667/000't-73

KG

-!- PCT
PCT

I

l-- UND

UND
PCT
UND 1

ÍõNp,l to.els.sszlooot-iãl
IVAI{IIDA TREITAS DA SITYA
áur Mtcor Barbosr, n" 122

. úrnrnlurgr ' CIP Üttt0'Ú00 I
L - PAi^lrA J

6UND
1

1

1

iE 7,5q

ill- ca'Z:,t?

17.0 3,eqíIq ?,-q9'170 _ ,- 3,80
140 7,80

/plr
DA SILVA
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ESEÀDO DÀ PÀT,AIBÀ
câlane uurrcrpar, DE rarGlIC rÀPE

TERMo DE RErERÊNcrA

1.0.DO OAjTETO
L.l.constitui objêto da presente contlataçâo: Àguisição parcelada de natêIiâis de limpeza e
higiene, copos descartáveis, águâ Eineral, refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos divêrsos,
destinados as atividades da câItrara Mlnllcipal de Mananguape -

2 . O. JUSTIEICÀTTVÀ
2 . 1.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste inetrumênto,
especificaÇões técnicas e inforraaçôes cotrU)lêmêntares quê o acotryanhaE, quando foa o caso,

iuitifica-se: pela necêssidade da devida efeti.vaÇáo dê coEpra para suprir deranda especlfica -
_e.guisição parcelada de nateri-ais de litrpeza e hiqiene. copos descartáveis, água mine!41,
.éfrig.r"rrt., café, aÇúcar e biscoitos diversos -, considerada oportua e lmprescindlvêl, bem

como iêlevante mêdida de intêresse público; ê ainda, pêla necesgidade de desenvolvimênto dê

ações contiDuadas para a promoçâo de atividadês pertinentes, visando à maximizâÇâo dos
aa"ra"o" em relação aos objetivos programados, observadas as dirêtrj-zes e metas dêfinidas nas

ferrâmentas de planejamento aprôvadas. Às caracteristicas e especificaÇôes do obj eto da

rêferida contratação sâo:

cóDr
1

2

3

4

6
1

I
I
10
11
t2
13
14

15
16
l1
18
19
20
21

22
23
24
25
26
21

2n
29
30
31
32

34
35
36
31
38
39
1A
47
42
43

GO D I SCRIMINÀçÀO UIIIDÀDE
UND

UND

UND

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

PCT

UND

CX

PCT

UND

UND

UND

UND

UND

PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

UND

UND

UND

UND

UND

PCT

KG

PCT

PCT

tIND

UND

UND

PCT

UND

QUÀT.ITÍDÀDE

VASSOURÀ PE],O 3OG.í

DESODORI ZADOR 36OML

SABONETE SUAVE 906
sAco P/ rlxo 20x15lT
SACO P/ LrXO 10X30r-T

SACO P/ LIXO IOXsOLT
SACO P/ I,IXO 5X100LT
Eós EoRo

INSETICIDA AEROSOL 39OMt

ÁGUA SANITARIA 1LT

DESINFETANTE 2LT
DETERGENTE 5OOML

ESPON.]A DE AÇO

ESPON'JA DE PRATO

RODO 30C'tí

PAPEI HlcrÊNrco c/4
PASTILHÀ SANITÁRIA
DÊTERGENTE ÉM PO sOOG

SABÃo TÀBIETE 5X2OQG

Ár,cooi- sooMl
EI,ÀNEIÀ
VASSOTJRÀ PIASSAVA C/ CÀBO

PANo cHÃO

PANO DE PRÂTO

PAPEL TOÀLTN C/ 2

GUARDÀNAPO 33X33X5OUND

coPo DESC- 100x501'1L

COPO DESC. 1OXLSOML

coPo DESC. 100X300Mr
LIMPADOR DE USO GERÀL'MULTI-USO sOOMI-

SABoNETE LÍQUÍDo 25oI'Í1,

CERÀ LÍQUÍDA 75OML

ÁGUA MINERÀL 2OLT

LIMPA VIDRO 5OOML

cÀFÉ 25oc
AçÚCAR 1KG

BISCOITO C. CRÃCKER 5OOG

BISCOITO MARÍA 5OOG

REFRIGERÀNTE TIPO COI,A 2TT

REERIGERÀNTE TÍPO IARÀN']A 2LT

REERIGERÀNTE TIPO GUARÃNA 2LT

FILTRO PÀPE]. ].O3

ÁGUÀ MTNERAT 5ooML

45
i7a
210
170
170
170
114

30

100
100

68

5Ô

50

130
200

90
70

r40
170

90
14 0

140
22C
140
140
550
170
135
135

65
T'

140
140
170
110
1?0
140
14ô
140

45
154 0

-i- zó-^N\
H'rr' o9
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í
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3.O.DO TRÀEÀUEIITO DITENEI{CIàDO PàRÀ UE/BPP
3.1.s41iêntâ-se que Ila referida contratação. não será concedido o tratamento
si-nplificado pala as Microempresas e EllE)resas de Pequeno Porte, nos têrmos da
contidas nos A-rts. 4'1 e 48, da lei CoEpl-e&entar i" 1,23/2006, por estarem presente aso lada

dipl

dos, inc uslvê
as Microempresas, Empresas de pequeno porte e Equiparados, nos termos da legislação vj.gente

o

sinultaneamentê, as si-tuaÇões pre\ristas nos incisos II ê III, do Àrt. 49, do
1ê9a1.
3.2.4 partici-paçáo no celtame, portanto, deve!á ser aberta a quaisquêr intêrêssa

4. O.DAS OBRIGÀçÕES DO CIIÍTRÀIÀIÚTE
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao obj eto contlatado efetivamente rêalizado, de
c1áusulas do rêspectivo contrato ou êguivafente.
4 . 2 . Proporcionar ao Contratado todos os lueios necêssários para a fiel execução
prêsênte contratação, nos termos do correspondênte instrumento de aiuste.
4,3,Notificar o Contlatado sobrê qualquer irregularidadê êncontrada quanto à
produtos ou serviÇos, exercendo a naj-s âInpla e conpleta fisca]-ização, o que
contratado dê suas responsabilidadês pâctuadas ê preceitos leqaj-s.

processo reqular
seguiDte mâneira:

e ero
Para

observencia às nornas ê

ocolrer no prazo de trinta

5. O. DAS OERIGÀ@ES DO CIIÍIRÀ!ãDO
5. 1. Responsabili zar- se por todos os ônus ê obrigaÇõês concernentês à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compronissos assumidos, a qualquer
título, pêrante seus fornecedorês ou terceiros êm razào da êxêcução do objeto contratado'
5.2.Subsaituir, a_rcando com as despesas dêcorrentês, os úâteriais ou senriÇos que ap!êsentarêm
alteraÇôês, dêterioraÇôês, iq)erfeições ou quaisquer irregiularidades disclepântes às

exigências do instrumênto dê ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimênto e/ou
pagamento.
S.3.Não transÍerir a outrem, no todo ou êm parte, o objeto da contratação, salvo mediantê
prévia e expressa autorizaÇão do Contratânte-
i.4.I,tanter,-durantê a vi-gência do contrato ou instruÀentos equivalente, em compatibilidade com

as obrigaÇôes assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇâo e gualificaÇão exigidas no

respecti;o processo licitatólio, se for o caso, apresentaÍtdo ao Contratânte os documêntos

necêssários, sempre que solicitado.
5.5.Emitir Nota Eiscal- corespondênte à sede ou filial da ê!rylesa quê aprêsentou a

documentação na fase de habj-litaçâo.
5.6.Executar todas as obrigaçâes assuoidas com observância a melhor técnica vigente'
enquadrando-se, tr-go.ot*.rriã] àentro dos preceitos legals' normas e especlficaÇóes técnicês

correspondentes .

6.0.DO§ PRAZOS

6.1.0 plazo máximo para a execuÇão do objeto desta contrataÇão e que adeitê prorroqação

casos previsto" .r" r"qitr"iào ágtt'tt, tãtá tbti*o iltdicado e se!á considerado a partir

emissão do Pedido de conpra:
Entrega: 5 (cinco) dlas

6.2.0 pÍazo de vigência do contrato sexá dêterEinado: até o final do exerclcio financeiro

2017, considerado da data de sua assinatu'ra'

7. O.DO RE,A.'U§TÀI.'ENTO

7.1.os preÇos contratados são fixos pelo perlodo de te ano' exceto para os casos prêvistos no

art. 55, §§ 5' e 6", da lei 8'666/93'
7.2.ocorrendo o desequiribrio econôEico-f inanceilo do contrato, poderá ser .estabelecida a

relaçáo que as partes pactuararn ilicialmentê' nos termos do Àrt' 65' Inciso rr' A1ínea d' da

Le_ 8.666/93, mediantê "o 
ptã""çao docrJEental e rêquêrimênto expresso do Contratâdo'

8.O.DO PÂ6ÀI{ENTO
I . 1. o pagamento seiá realizado mediante
pro..ailn.ito" adotados pêIo contratante' da

àias, contados do perlodo de adiiq)Iêmento'

acordo com as

do objeto da

qualidade dos
nâo êximê o

nos
da

de

9. O.DAII SÀNçõES àDtírluslRÀrrvÀs
9-1.A recusa injusta êm ãai*", a. crmprir as obrlgaÇões assr.midas - 

e_ preceitos l-egais,

sujêitârá o contratado, q"r.rrila" a prévia defesa, às seglrintês penalidadês previstas nos

Arts. 86 e 8? da Lei A.e6;eigs': a - advãrtência; b - mrlta dá mora de o'58 (zêro vírgu1a clnco

por cento) aplicada soure o--vaf-or ao "Àtttto 
por dia dê at'aso na entrêga' nÔ inicio ou na

execução do obieto o.u "o.rJt.i"ao,' 
c - úulta ae tog (aez pÔr cento) so!r: o valol contratado

pêra inêxecução total- "" ;;;i;í áo "o"tt""o'. 
d - susiensào têrq>orária de participar em

licitaÇâo e impedimênto a" ãàrrtr.t.r com a Àfuj-nistraÇào, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaraÇão de inidoneidadê 

- 
!"tu fi"it"t ou. c-ontratár com a Àdninistração Púbfica enquanto

Dêrdurarem os motivos dete;inantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabiLataÇão

;=:;;:':" ;;p;i; 
";;.";;;"ã;';;;-;piico-'u a.-p.enalidade; 

' r - sin.'ltanêamerrtê ' qualquêr das

iã.t"iia"a."' ""tlveis fi.ndamentadas na I'ei 8'666/93'
9. 2. se o valor da *,rrt. o'''i-"ãt'i "iJ 1"taa" não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicação ao Contratado, será autouaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a

quê o contratado viêr a r"'ãt-:"", acresciao de j u-ros moratóriãs dê 13 (um por cento) ao mês'

áu, quando fo! o caso, cobrado judi-cialeêntê'



'cPt.o

e
9.3.Àpós a ap11cação dê quaj.squer das penalidades previstas, realj-zar-se-á comrni
ao Cont.ratado, ê publicado na iq)rensa oficial, excluldas as penalidades de
nqulta de mora quando fo! o caso, co{istando o fundaBento legal da punição, inf
o fato será registrado no cadastlo coÜespondente.

l,Íananguape - PB, 09 de Feverei"ro

JÀIÀNY SOUZA
chefe de cabinete

.t ÀN

escri ta
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ESIADO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂT4RÀ T.{U}IICIPÀL DE tIÀtGIgGUÀlE

REFERENIE: PESOUISA DE }ÍERCÀDO

1.0 - DO OBJETO
1".1 - Constitlri objeto da respectiva solicitação: Àquisiçâo parcelada dê materiais de limpeza
e hiqiene, copos desca.rtáveis, ágnla ninêraI, refrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos,
destinados as atividadês da câmara uunicipal de lríâmanguape.

o
U'
o

r

à
h,.

2.0 _ DA PESQUISA DE T{ERCA.DO

2,1 - com base nos custos para execução do objetô da contratação êm tefa. obtidos
pesquisa de mercado devidamentê realizada nos termos da legislação, regulamentos
vigentes, relacionamos abaixo o nenor prêço encontrado.
2.2 - Mês que serviu dê base para elaboraçáo da referida pesquisa: Janeiro de 2017'

mediante
ê normas

CODIGO

1

2

J
4

5

6
7

8

9

10
11

12
13
l4
15
16
\1
18
19
2A
21

22
23
2A

25

2l
2A

?9
30
3l

33
34
35
36

38

4a
41

42
4J

DrscRrxrxàdo
VASSOURA PELO 3OCI,Í

DESODORIZADOR 36OML

SÀBONETE SUÀVE 9OG

sAco P/ LIXO 20X15rT
sAco P/ LIXO 1OX30LT
SACO P/ LfXO 10X50rT
SACO P/ LIXO 5X1OOIT
Êós roRo
ÍNSETICIDA AEROSOL 39OML

ÁGUA SANITARIA lLT
DESINEETÀNTE 2LT
DETERGENTE 5OOML

ESPON.TA DE AÇO

ESPON.JA DE PRATO

ROm 30cM
PAPEL HÍGIÊNfCO C/4
PASTILHA SANITÁRIÀ
DETERGENTE EM PO sOOG

SABÃO TABLETE sX2OOG

Árcoo], 5ooML
FIÀNEI,A
vASsoURÀ PIASSAVÀ C/ CABO

PA}IO CHÃO

PANO DE PRÀTO

PÂPEL TOAIHÀ C/ 2

GUARDANAPO 33X33X5OUND

coPo DESC. 100X50!ÍJ,
coPo DÉSC- 10X180Mt
coPo DESC- L00X300MI
]-IMPADOR DE USO GÊRÀL'MUITI'USO sOOML

SABONETE LÍOU]DO 25OML

CERA LÍOUIDA 75OHL

ÁGUA MfNERÀl- 2oLT
Llt4PA VfDRO SOOML

CAEÉ 25OG

AÇÚCAR lKG
BISCOITO C, CRÀCKER 5OOG

BISCOITO MARÍA 5OOG

RETRIGERANTE TIPO COI,A 2L1

REFRIGERÀNTE TIPO LARÂNJA 2LT

REFRIGERÀNTE TIPO GUARÀNA 2]-T

EILTRO PAPEL 103
ÁGUA MrNERÃr 5ooML

I,IíIDÀDÉ
UND

UND

UND

PCT

PgI
PCT

PCT

PCT

T'IND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

PCT

UND

CX

PCT

UND

UND

UND

TJND

T]ND

PCT

PgT

PCT

PCT

UND

UND

UND

TJND

UND

PCT

KG

PCT

PCT

UND

UND

UND

PCT

UND

TOTÀL
412,50

1.666, 00
351, 00
416, aO

510,00
544,00
595, 00
75,00

594, 00
350,00
750,00
136,00
80,00
50, o0

650,00
429, AA

4 00, 00
324, AA

4A1 ,20
612 | AA

646 | OA

67 5, AA

560,00
420tAO
990,00
350,00
27A,OA

2,090, 00

L.020,0o
580,50

1.458,00
318, 5 o

562,54
2 . 1',10, 00

710,00
544, AO

561,00
646,OO

1.050.00
910,00
a4a, oa
130, 50

1.540,00
28-653,10

QI'ÀI TIDÀDB P.UTTITá,RIO
45 10,50

170 9,80
21O 7,3O
11A 2, AA

170 3,00
170 3,24
170 3,50
30 2,54
6A 9,90

100 3,50
100 ?, 50

68 2, 00
50 1,60
50 1, 00

50 13,00
130 3,30
2oo 2, aa

90 3,60
10 6t96

140 4tAO
1r0 3,80
90 1 ,54

140 4,00
140 3,00
22O 4'54
14 0 2,54
140 1,50
550 3,80
l7o 61 00

135 4,34
135 10,80
65 4 ,94
'15 7,50

140 15.50
140 5,50
170 3,24
170 31 30

170 3,80
140 7,50
140 6,54
14A 6,00
45 2t9O

1540 1,00
Total

P

3.0 -
3.1 -

DO VÀl,oR
O valor total é êquivalente a R$ 28.653,70

:t, . ._. r.'-.

'i',:l' '.':.'i
':r,-,ti 

=1-'r.1,-,:..,i:H
rt: 12

qs4



4.0 - DAs coNDIÇÕEs DÀ colrrFÀTÀÇÃo
4.1.O prazo máximo para a êxêcuÇão do objeto desta contrataÇão ê que adnite pr
Çasos prê\ristos na legislaÇão vigente, está abaj.xô indlcado e será consi-derado
emissão do Pedido de conpra:

Entrega:5 (cinco) dias
4.2.Os preços contratados são fixos pelo período de lm ano, exceto para os casos p
Axt. 65, §S 5o ê 6", da l,ei 8-656/93.
4.3.Ocolrendo o desequillbrio econôtrLico-f inanceiro do contrato, pôderá sêr restâbelecida a
refação que as partes pactuaram inicialmente, nos ternos do Art. 65, rnciso Ir, Alínêa d, da
Let 8.666/93, mediãnte comprovaÇào documêntal e requerimento expresso do contratado.
4.4.O pagamento será reafizado mediante procêaso regular e eItr obsêrvância às nonnas e
procêdinentos adotados, da sequinte lDânêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
período de adirq)lemento.

Ma$ang.uape PB, 09 dê Fevereiro de 2011.

5
MARIA DE SOU PÀIVÀ
CheÍê dê Gabinetê

o§!-.1âo"
o (
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MAMANGUAPE . PB
TerÇa feira, 03 de janeiro de 20'17

Diário Oficial do Município
Podêr Legislativo

a

0
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,-gouT

ATOS

ADMINISTRATIVOS

Poftatia no 0212017 Mamanguape/PB, 02 de janeiro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂNIARA MUNICIPAL DÉ MAMANGUAPE, ESTADO

DA PARA|BA, no uso das afibuições que lhe sáo conÍeridas pela Constituição Federal, pela

constituiçâo Estadual e pela Lei orgânica do Município de Mamanguape e demais leis aplicáveis à

espécie, RESOLVE:

Art. 1" NOI\iIEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Severina de Aquino Costa Fernandes, para comporem, sob a presidência do primeiro, a

comissão Permanente de Licilaçáo, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal no.

8666/93.

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

revogadas as disposições em contrário.

Câmaía Municipal de Mamanguape, em 02 de ianeto de2017.

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

Í*n
tMpRÉsso soB Á RESpoNsABtLtDADE DÂ CÂMARA MUNtctpAL DE MAMANGUAPE

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO
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ESIADO DÀ PÀR,AIBÀ

cÂüÀRA r.4rNrcrPÀr DE t AtíN*qrÀ!ts

REF. : PROCESSO LICITAIÓRIO
OBJETO: Aqui-sição pa!celada
minêra1, refrigerantê, café,
Municipal de Mamanquape -

dê trlatêrials de limpeza e
açúcar e biscoitos dlversos,

higiene, côpos descartávêis, ági.ra
dêstinados as atividades da Câma.ra

DECIÀRÀçÃO

ConÍorme solicitado, dêclarâmos haver disponibilidade orçamentá-ria para execução do objeto
relativo à contrataÇão em tê1a:

Recursos Próprios da câmara Mu]ricipal de Hâmanguape: 01.010 01.031-0001.2001 3390-30-00

Marnangn rape - PB, 1 +' a" Eeveleiro dê 2017,

*: l5

. CPL.

o

oo

o
ú)

(
o

d\

:v
CTÁUDIO LEITE FIIÍIO "
Tesourei ro
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EsràDo DÀ plelÍaÀ
cÂrGRA MIrNrcrPÀr DE tar.qlrcrrApE

GÀBrNEIE Do PREsrDBr"rE DÀ ci|I,ExÀ

ÀuroRrzÀçÃo

Autorizo a Conissâo Permanentê dê Lici-tâção, a realizar procêdimento licitatório, nâ
modalidade exigida pela lêgisl-aÇão em \riqor, destinada a:

AquisiÇão parcelada de lnaterials de li@eza e higiene, copos dêscartávêis, água mineral,
refrigerante, café, âÇúcar e biscoitos diversos, destinados as atividades da Câmara Municj.pal
de Mamânguape.

líamanguape - PB, 14 dê fevêreiro de 20L7.

IRA DA S ItVÀ FILHO
Pre s te da Câmara

/6fL:
(
o

o
a

é"\

\§!!v

conforme informações do setor contábi1, existe disponibilidade de dotação especifica no
orÇamento vigente para êxecução do objêto a sêr licitado.

,/
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PROTOCOIO
PROCESSO LTCITATóRIO

objeto: Àguisição parcelada
mineral, refligexante. café,
Munlcipal de Mêmanguape -

ESAADO DÀ PÀXÀÍBÀ
câ!'G3À UI,NICIPÀ! DE Ia]ANGUAPE

corfissÃo PERTGNENÍE DE LrCrràçÀO

de materiais de lirq>eza e
açúcar e biscoitos divêrsos,

higiêne, copos dêscartáveis, água
destlnados as atividades da câmara

observado o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade dê licitação
êmprêgada em relação ao valor pre\risto do certade e as caracterl-sticas e particularidades da
despesa, bem como o quê já foi realizado até a prêsênte data com objeto sênelhânte ao que será
licitado e ainda o que consta dos elemêntos de pl artej amento da adeinistraÇão, êm especial o
orçamento vigênte, esta Coeissáo p.rotocolou o procêsso eE tela:

TO}'ODA DE N" oooo2/ 2oL7 - t1/o2/2ot7

ãlÃNE-,v>
'c

,\N \
\ L\ l\\ I l\

CIÁUDIO LEITE FIIfiO
Presidente da CoÍLissão
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ÍEnMO DE ÀrmÃçÃO DE PROCESSO LICIIÀIóRIO
PROCESSO ÀDMINISTRATÍVO N" 170214TPO OOO2

ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂtaRÀ M,NICIPÀT DE MAIaNGUAPE

cor,EssÃo PER!ÁIIENIE DE LrCrrÀçÃO

de natêriais de linpeza ê
aÇúcar e biscoitos diversos,

objeto: Aquisição parcelada
mineral, refrigerante, café,
Municipal de Mamanquape.

higiênê, copos dêscartávêis, água
destinados as atividades da Câmara

I - NECEBII{ENÍO
Nêsta data recebemos a documentação inerênte à execução do objeto aciüâ indicado, composto
pelos seguintês êlemêntos: solicitação para realização de processo licitatório na modalidade
exlgida pela legislação vigente, com justificativa pala a nêcessidade da contrataÇão, pesquj-sâ
dê preÇos corespondentê, a autorizaçáo devida e declarâÇão de exlstir a rêspectiva
di sponabr.l idade or'Çamêntária.

IÍ - PROTOCOIO
Observado o disposto na legislaÇão pertinênte no que concerne à modalidade de ficitação
empreqada em lelaÇão ao valor pre\.isto do certamê ê as caracteristicas e particulâridades da

aespesa, bêm como o que já foi rêalizado até a plesente data cc,Ít obieto semefhantê ao que será
licitado e ainda o que consta dos elementos dê planejâmento da adninj.straÇào, em êspêcia1 o

orçamento vigente, esta Cornissão protocolou o procêsso em têla:
toDada de prêços uo OOOO2I2OL1 - f4lO2/2O17 -

IIÍ - ÀAERrt'RÀ DE VOII'UE
Nêste ato, em decor-rêncía
procêdimento adnini strativo
folhas sêguj.ntes m.mêradas

da docr.uentaçáo ora rêcebida, abrê-se o
em êpigrafe, quê telB coEto primeira foltra

sequencialmente, iniciando no n" 01-

Juridica.

1" vo}@ dôs autos
a capa do processo e

do
a5

rv - Er;ElrElr'Tos Do PRocEsao
Àpós dêvidamênte autuado, protocolâdo e mrmerado, conteDdo a autorizaÇão respêctiva' a

indicâÇão sucinta de seu objeto ê do !êcurso aproprlâdo para a despêsa' nos têrmÔs do Àxt' 3B

da Lei 8.666/93 e suas afte-raÇões, seráo iuntados posteriormente o instrumento convocatório ê

seus êlementos constitutiv;;;- irr"ir"ir. J correspándente ninuta do contrato, os quais serào

submetrdos à apreciação da Àssessoria Juridica'

V - PROCED IMENIO
Remeta-sê a Assessoria

Submetêmos à apreciação da Assessorla Juridica' nêstâ
autuado para a àevida aná1isê e aprovação, consoante Àrt'
e suas alteraçÔês Posteriores:

data, os elementos
38, § únlco, da l,ei

do procês90 ora
pederaf 8.666l93

. Minuta do

. Minuta do
instrumento convocatório e seus e1êúentos Çonstitutivos;
contrato cor!êspondente.

14 de Fêvereiro de 20L7.
\

Mamarguapêi b,P

-i-

çt: l8

Prêzados Sênhores,

" ',§I\.\\\\
clÁuDro LE:TE Bl5rio
P!êsidênte da CoIILissão
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ESTADo DA PARAÍBA
CÂMARÀ MUNICfPAL DE MÀMANGUAPE

^oMrssÃo pERl'4ÁNENTE DE Ll cJ TAÇÃo

EDITAL - LicltaÇão

PRÔCESSO AD'í]NISTRÀTIVO N" 17O214TPOOOO2
LrcfrÀÇÃo N" - oooo2/2o7-t
MODÃIIDADE: TOI.{ADA DE PREÇoS
TIPO: MENOR PREÇO

ulruaÀ
ôrgào ReaLizàdôr do Cêrtamê i
cÂy,qna yl,r.U c i PA- DL MÀMANGUÂPL

RUA DUOUE DE CÀXIAS, 123 _ CENTRO - MÀMANGUAPE - PB.
CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2146- urNuÍÀ
O órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no A{Pô L2.120.256/0OO1--52, doravante denominado
simplesmente ORC, torna público para conhecimênto de quântôs possam inte.ressar que fará realizar através
da Comissão Permanentê de Licitação, doràvãnte denominada simplesmente Comissão, as .-. hôrâs dô diâ ...
de ..- de .,. no ênderêÇo acima indicadô, licitação na modalidade Tomada de Preçôs no- OOOO2/2O11 , t:ipo
meno! preço, tudo de acordo com este instrumento e em observãncia a Lei Eederal no. e.666, de 2r de iunho
dê 1993 e suas atterações posteriores e a têi Conplêmêntar n" 123, de 14 de dêzenrbro de 2006, alterada,
confoime os crité-rios e procedimentos a seguir deflnidos, objetivando obter a mefhor pr:opo6ta para:
Aquisição parcelada de matêriais de Iinpeza e hlgiene. copos descartáveis, água mineral, rêfriger:ânte,
café, aÇúcar e biscoitos d.ivelsos. 

UIl{LTÀ
1.0 - DO OB.TETO

1-1-ConstÍtui objeto da presentê licitação: AquisiÇão parcefada de materiais de limpeza e higienê. copos

descartáveis. água mineral, refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos, destinados as atividades da

Càsàrà Municipal de MàmànguaPe.
1.2.As especificações do objeto ora ficitadô, eôcontram-se deyidamênte detathadas no correspondente Têr:mo

de Referência - Anexo I deste Instrumênto.
1.3.4 contratação acima clescrita, que será processada nos termos dêstê instrumento convocatório'
êspeciflcaçóes tacnicas e infoirmâções complementares que o acompanhâm, quândo for o caso, iustifica-se:
pela necessidade da devida efetivaçao de compra para suprir demanda específica _ Aquisição parcelada dê

materiais dê limpeza e higienê, "oios 
a"sc..iev"is, água mineral, refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos

divêrsos _, conside.ra.la oportuna à imprescindíve1, bem como refevante medÍcla de interesse público; e

ainda,pelanecessidadedeoesenvolvimentodêaçÔescontinuadasparaapromoçãodeatividadespertinêntês'
wiÊãr\dô à maxinização do6 rêcurêoB êm relação aos objetivoÊ prograrnados, ot,Êervãdâ6 aê direlrizeê e mêtaê

dêfinidas nas ferrâmentas de planej amento aprovadas'
1-4.Sa1ienta_se que na reterida cántrataçaà, não será concedido o tratamento diferenclado e stmplifj.cado
paraàsMicroery)iesasetimpresasaeeequenoPorte,nosterrnosdasdisposiçõescontidasnosArts'47e48'
da Lei complemenLaí Í\. r23/2006, po. ""i"a"^ 

presentes, isoradã ou 6imultaneamente, as situaÇões previstas

nos inclsos rÍ e r1r, o" 
^.i-' 

ig, do mesmo diptoma lega]- Fica, no entanto, assegurâdo â ME e EPP o

tratamento diferenciado e siÍlptificado prêvisto nos demaís Artigos do capitulo v, seçãÔ única' da LC no'

123/2046- uINgTÀ

2.O.DO I,OCAL E DÀTA E DA IHPUÇÀAÇÃO DO EDITAL

2.1-Os ênvelopes contendo a o"",j*""t.ç-" relativa à habilitaçãô e a proposta dê prêÇos-para execução do

objelo destâ licitação' deverão ser ""tr:"qt]tt 
à Comissão âté as "' horas do dia "' de "' de "'' no

êndereço constante do preãmbu1o deste in;trumento. Nesle mesmo Iocal, data e horário sêrá r:eallzada a

sessão pública para aberturâ dos referidos ênve]opes'
2. 2 . rnformâÇões ou êsctarecimentos sobre esta licitaÇão, serão prestados .ros horários nornais de

expediente: das 08:00 as 12:00 hÔras' irregularidadê nâ
i.ã.ô".iq"". cidadão é parte legltima Para impugnar o ato convocatório deste certane por l

aplicação da r-ei 8-666/93 e 1éqislação pertinente' se manifestada por escrito e dirÍgida a comissão'

protocolizaodo o original ate oó tctncol dias úteis antes da data fj'xada para rêalização da respecliva

sêssãopúb]icapârâaberturaao=en""rop"'dehabilitação,noshoráriosdeexpedientêaClmaindiCado,
exclusivâmente no segulnte "'la"l:tçot 

Rua buque dê Caxlas' 123 - Centro - Mãmanguâpe - PB'

2-4-caberâ à comissão, .r"rr."a, p"r". ""t"i". 
responsáveis pela elaboraÇão deste ato convÔcatório e 6eus

anelos, decidir ."bt" . .".p;;i; impusnação' rLspondendo ao cidadão interessado no prazo de até 03

iliã.i'ot.' úteis, cônsideirados aa data em que foi protocolizãda a Petição'
2-s.Decairá do direito d. t"'p"g"ar; i"ll''" "" 

irrequlariaades tue viciariam o ato convocatório deste

cerrame, o licitânte qr" """ ;-;i;;, por escr;to e dirisida a cor.issao, protocotizando o oriqinal até o 2"

(segundo) dia útil quê anteceder a alertura dos envelopes com as propostas' nos horários de expedientê

aoima iôdicado, """r,,.i.r.m".rt" 
,ro sequinte .naereço: Rua Duque de cailas' 123 - Centro - l'1alÍlanguape - PB'

MINUTÀ

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

. DOS ELEMENTOS PARÀ ]-ICITAÇÃO

.Aos pdrti -ipànLes, serão iornecidos os sêgujnLes
1 ANixo 1 - TERMO DE REEERêNCIA - ESPECIEICÀÇOES;

.2.ANEXO II - MODTLOS DE DECLARÂÇÕES;

.3.ANEXO IIÍ - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA;

.4.A].IEXO IV - MINÚTA DO CONTRÀTO;
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3.2-A obtenÇão do instrumento convocatório será feita junto a Conissão, e quando
recolhlmento da quantia abaixo indicada. correspondentê ao custo de reproduÇão
fornecldo gratuitamente.

qráf.ica

4.O.DO SUÊOR?E I,EGAI
4,1.Esta licitêção ireger-se-á pela Lel Eederal n"- 8.666 de 2L

posteriores e a Lei complementar no 123, de 14 de dezêmbro de 2006,
flcan fàzendo pêrtês integrantes deste instrumento, independêÔte de

XINUTÀ

suas caracterÍsticas ê âs necessidades
A"666/93, está abaíxo indicado e será

UINUTÀ

de j unho de 1993,
alteradà e leqislação

trânscri ção.

s-O-DO PRÀZO E DOTAÇÃO

5.1-O prazo máximo para â execução do objeto orã Iicitãdo' cÔnforme
do oRC, e que admite prorrogaçâo nos casos preYistos pe]â Le1

con§iderado a partir dâ emissão do Pedido de Compra:
Entregâ:5 (cinco) diãs

5.2.apEazodevigênciadocorrespondentecontratoserádeterminadoratêofinaldoexe-rclciÔflnancêiro
de 2017, considerado da dãta de sua assÍnaturai
5.3.Asdespesasdecorrentesdoobjetodapresentelicitação,correrãoporcontadaseguintêdotação:
Recursos P;óprios da Câmara Hunicipal de Mamanquape: 01'oto 01'o31'0001'2001 3390'30'00 

,I tt U f À

6. o. DAs CONDIÇÔES DE PARTICI PAÇÃO

6.1.poderão pârticipar cleste ;ertame. os licitântes devidamente cadastrados no oRC ou que atenderem a

todasascondiçõespâracaclastramentoaléoterceirodiaanterioràdâtaPrevistaparaorêcebimêntodas
p-.opostas, cuja reguiaridade será observàda mediante aprêsentação do Certificado de Inscrição de

FornecêdoresePrestadoresdeserviços.ouequivalentenaformadalei,fornecidopêlooRC.osproponentes
deverão entregar ã comissão oois envetopes Íechados indicando, respectivamente, DoclJl'íENTAÇÃO e PROPOSTA DE

pneçós, a."laá*"ntê identificados nos tàrmos definidos neste lnstrumento convocatório'
6.2.ApartÍcipâçãonestecertameéabertaaquaisquerinteressadosTiüc]usiveasMicroêmpresas,Empresas
ae eeqr-reno Po;te e Equipârados, nos tênnos da legislação vigênte'
6.3.Não poderão pârticlpar os interessados que se encontrem sob o rêgime falimentar, empresas êstrangeiras

quê não funclonem no pals, ""; "-;-"1". 
q". tenham sido declarados inidôneos para lícitâr Ôu contratar com

a Administração Púb]ica ou q,.,. .tt"i'* cumprÍnao a sanÇão de süsPensão do direito dê ticitar ê contratar

6,4-os iicilantes que desejarem enviar seus enveropes Documentação e Proposta de Preços via postal - cotn

Ayiso de Recebimento * -, oã"..ã"-."i"iãlro. .^'a"rpo hábj.l ao endereço constãntê do preâÍôuIo deste

instrumento,aoscuidadosdopresídentedaConissão-c1áudioteitêFilho.Nãosendoriqorosamente
observadas âs exigências a."tt ii"', os resPectivos envelopes não serão aceitos e o licitante' portanto'

desconsjderâdo parâ efêito de pãrtjcipaÇão no certame'.
6.5.Quândo observada a ocorrericta da'entrega àpenas dos envelopes junto a comissão'_ seín a permânência dê

representante credenciaclo .' ;;;J;; seJsao'púurica' .é racuitaao ao llcitante' não sendo condlÇão para

sua habititação, a inclusão ;-;;";i"o" tlocutne;tação, da dectâração expr€ssa de renuncier ao direlto de

interpor recurso e ao ptu:zo "o"i"pondente 
relãtivo. à Fase de Hâbilitação' concÔrdándo com o

prossêguimento clo certanê, p""i"à 
''" 

Árt' 43' I1I' da Lei 8'666/93' conforme modelo - Anêxo lII'

à.e.É veaaaa à participaç5o em consórcio'
tíITUTÂ

l:?.3 'ilitliil'â:*.:nã"'1§'#)1""' 
credenciãmento junto a coÍ'Lissão' quando ror o caso' através de

urn rePresentante, com os o"t"'"rlt"" que o credenciam u -pttti(]iptt 
deste Procedimento licltat6rio' Cãda

licltante credenciará ,otl]tt "'1";;=:;;"'t" 
q'j" 

"ta 
o ú;ico adnitido à intervir oas fasês do certame na

forma previsxa neste instrume_n_ão_,-- 
-p"a""a" ser substituÍdo posteriormente por outro devidamente

credênciãdo- rtes docrfientos:
j:;:i:;:.:"::::::"":'":;'..".'.:'.:'""..'?""lil'i"'xo"1"."1,"."'.1*.'i;";.,'-'"" á" empresa nâ rormâ da rei' quando

for o caso, devidamente ."q;;;; ,i" org"" cotnpetentê,_ no qual estejam expressos seus poderes para

exercer dlreitos e assunir oOrilaçOe" em deãorrência.de-tal_ investidura'

l-2.2.Tratando_su a. ptot""aJt'i"- pto""uçao por itt=trume"lo público ou particulâr da quar constem os

necêssários poderes para, 
"t"itt_ 

a""i.ttçots' aeslstir "' 
tptàt""""t: âs razões dê recurso e praticãr todos

os demais âtos Pertinentes ; ;";;;;; aconrp'onaa' d" ;;;';;;';t" in'tr'*""t" de constituiÇão da

em,resà, quàndo Lor o càso' ;;" ;;';;" os eod:r:s o" ""1"tà 
párà ã outorsa' caso à pÍocuração sejâ

::i:i:ti;,.-.'.:"::t 't:l'.'"i"J::",';*r:.';'J.'-'J'i"iÍ§il5ll-";" 
exibindo documênto oÍicidI que contenhâ

foto.
7.3.Estês documentos deverão ser apresentados --. ""t":--1"^ 

inÍcio da sessão pública - em oriqinal' por

qualquer processo de cópÍâ ""ã"it""il 
Ét càrtório compêtente ou membro da cÔmissão'

,.4.4 nâo apresentaÇâo "' ";;;; 
a incorreçao insànável à; ;;'io"t' dos docurentos de credenciàmento

impedirá à particjpdção 
"'""'Io 

"t"ot""t"ià"t" oo ricitaiie""-i"t""t" cettãme' Estr ocorrêncid "rão

-nabilitaráoconcorrente,"pJttatp"'a"taodireiLou,n'nii"tt"t-t"nascotresPondentesÍdsesdoDrocêsso
licitatório- para tânto, " ""j 

.."Ju"rj regutarme.rt" a" ."r..iá" """"orreDte 
seus envefopes' dêc1âraçõe5 e

outros er.emenros n.""rsario, à puiii.ip.çáo no certane. d;;;; âprêsentados na forríà definida nêste

instrumento' tíIlígTl

8,O.DA HÂBILITAÇÃO
8-1.os documentos necessários à habj'Iitação dos licitan-tes' deverão ser apresentados êm Ol (uma) via'

ã."i.ã J-."".r"pe lãcrãdo' contendo as seguintes indicações no anvêrso: 
U I N U T À

'l

CÂMARÀ MUNrcr PAL DE HÀI4ÀNGUAPE

ilúer'riaçlo - rc»'lÀDÀ DE PREÇos N"' oooo2/2o71

NOT,íE PROPONENTE

ENDEREÇO E C:NPJ DO PROPONENTE

ENVELOPE DoCUIIENTAÇAO deverá conter os sequintês elementos:

8.2
8.2 cadastramento nos ternos do itêm 6'1 deste instrumento'

a*?,Q, ^

l terações
o

ô
Í:

N EA
i l

. PESSOA JURÍ DICA:

.1-Conprovação de

UINUTÀ



8,2-2-Rêgularidade para com a Eâzenda Federaf - certidão conjunta negativâ de débito6 relatirede-ar.s e à D:vioâ Ativà dd União.
8-2-3.Certidôes nêgativas das Eazendas Estadual e Hunicipal da sede do licitante ou outro
forma da Lei.
8-2-4-Cotuprovação de regulâ.ridadê relativa â Seguridadê SociaI fNSS-CND e do Fundo de Garan

8.2.5.Prova de inexistência de débltos inadimplidos perante a.lustiça do Trabalho, mediante d ap

de ServiÇo FGTS-CRF, apresentândo as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituao
Seguro SociaI e Caixa Econômica Eederal, respect ivamente -

CÂMARÂ MUNICIPAI, DE MÀ},IANGUAPE

PROPOSTA DE PREÇOS - TCÀ{ADA DE PREçOS N"' OOOO2/2O17

NC»,IE PROPONENTE

ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNmr nos têrmos do Tltu1o VII-À dâ Consolidação das Leis do
Trabalho. aprovada pefo Decrêto-Lei no 5-452, de 1o de maio de 1943-
8.2.6.DecfaraÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Art- lo, Inciso XXXIII, da Constituição
Federal - Art- 27, Ínciso V, da Lei A-666/93, de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à
pãrticipação na licitaÇão, e de submeter-sê a todas as cIáusulas e condições do presente instrumênto
convocat6riat confo.rme nodelo - Àrexo II.
8-2.7-Termo de Renúncia, caso ô participante envie apênas seus envelopes, sem represêntante credenciado e
desejar renunciar ao direito dê lnterpor .recurso e ao prazo rêspêctivo relativo à Ease de Habilitação,
concordando com o prosseguimento do certâme licitató-rio, conforme modefo - Anexo III.
8.2.8.Certidão negativa de Ealência ou Concordatâ, expedida pelo distribuidor da sede do licltântê, no
máximo 9Ô (noventâ) diâs da data prevista para abertura das propostas-
I . 2 . 9 . Comprovação dê capacldade de dêsêmpenho ânterlor satlsfatório. dê atividadê igual ou assêmefhada ao
objêto da licitação, fej-tâ através de atestado for:necido por pessoa juridlcâ de direlto público ou
privado-

8. 3, Documentação espêcífica:
8.3-l,ComprovaÇão de que o llcitante se enquadrã nos te-rmos do Àrt. 3" da Lei L23/06, se for o caso' sendo
considerada mieroempresa ou empresa dê pêqueno porte e recebendo. portanto, tratamento diferenciado e
simplificando na forma definida pela lêgislação vigente- Tal comprovação poderá ser feita através da
apreÊentação de qualquêr urn doÊ Eequintes documentoEi a critério do licitante: a) declaração expreêêa
formafmênte assinada pelo profissional da área contábi1, devÍdamente habilitado, b) certidâo simpllficada
emitida pêfa iunta comercial da sede do licitânte ou equlvâlente, nâ forma da legisLãÇão pertinente. A

ausência da referj.da dectaraÇão ou certidão siÍlplificada não é suficiente motivo parâ a inabilitaÇão dÔ

ticitante, apênas perderá, durânte o presente cêrtâme. o direito ao tratanento diferenciâdo e simplificado
dispensado a ME ou EPP, prêvlstos na Lei 123/06.

B.4.Os docunentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, pnecedidos
por um índice correspondentê, podendo ser àpresêntados em original, por qualquer processo de cópia
au!ênricada po! carrório corçetênle, inemt'ro da corri66ão ou pui'licação em ór9ão da imprensa oficial' quando

for o caso- istando pe-rfeitamênte legívêis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do

prazodevalidade,eencerladosemenvelopedevidâmentelácrâdoeindevassáYê].Porsêrapenasuna
fornatidadequevisafacilitarostrâba]hos'aausênciadoindicedequetrataesteitem'nãÔinabi1ltãrá
o licitantê-
8.5.Àfaltadequalquerdocrrmentoêxigido,oseuvêncimento,aausênciadascópiasdevidamênte
autênticadas ou das vias originais para a;tenticação pela Comissão ou da publicação em órgão na inp.rensa

oficial, a apresentâção ae documenios de habilitação fora do envelope específico, tornará o rêspêctivo

ticitante inabilitàdo- Quando o docunento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos

endêrêçoselelrõnlcoscorresPondentes.Podêrãoserutitlzados'acritêriodaComiÊsãÔÔsdocumentos
cêdastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovâção da âutentlcidade de êlementos

apresêntados pelos licltantês, quãndo for o câso' 
U IXUfÀ

9.0. DA PROpOSTA DE PRÊÇOS

9.1.A prôpostâ deverá ser apresêntâda em 01(urna) via' dentro de envelope lacrado' contendo as seguintes

indicaÇôes no anverso: IdIlÍUf A

MINUTÀ
O EIIúELOPE PRoPOSTA DE PREÇOS dêverá contêr os seqlrintes efemêntos: 

U I N U T À

9.2.Proposta elatoracla em consonância com as esPecificaçôes constantes deste instrunent elemêntos

- Anexo I -, em papet timUraao aa t'pl:"tu qt'u"áo for o caso' devidamente assinada por seu representante'

contêndo no correspondênte item cot;do: discrimlnação' marca e/ou modelo e outras caracterÍsticas se

nêcessário, o quantitativo e os valores unitário e totâf expressos en afqârismos'

9.3.Sêrá cotado uIR único pt"ç;, ;;t'' modelo pãrâ. cada ltêm' com â utilízação de duãs casas decimais'

Indicaçôes em contrário ""ta" "l;"lJt"'' 
correçoes observando-se os sequintes critérios:

9-3.1.F41ta dê dÍgitos: serão aclescidos zeros;
9.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dígito êxced€nte menor quê 5, todo o excesso será suprimido'

caso contrário hawerá o 
"ã""aãtt"t" 

ao átqito anterlor para mals e os clemais itêns excedêntês

iillil'i?'"; dê aqulsiÇão dê bens, a quanridade minima.de unidades a ser cotada, por itêm. não deverá ser

inferior a r00r da esrimatir. ááarrn.o. no correspondente Termo de Referência - Anêxo r' Disposição em

contrário não desclassifica automaticamente a propostâ apenas o respectivo item será desconsiderado'

9.5.4 Proposta devêrá sêr redigida em lingua portuguesa-€ em moêda nâciÔnâI' êfaborada com clareza' sem

atternattvas, ,u"r.u", "."^o."""'À 
."a."ri"nri- Su;s fofhâs rubricâdas e a ú1tima datadê e assinada pelo

responsáve1, com indicaÇão: do valor total da proposta em algarisrnos' dos piazos de êntreqa ou eÍecução'

das condiÇÕes dê pagamento, oi t'" 
''"itota" q'" t'áo poaeta sei inferior à 60 dias' e outias informaçóes e

obsêrvaçÕes pertinentes quê o licitante iulq'ar necessárias'-
9.6.Existlndo discrepâneiâ "";-;-;;;çá "-''itatio 

e-o valor total' resultado da mul!Ípticação do prêço

unilário pêla quantidade, o preço unitálio prêvâlecêrá'
9.7.Fica estabêfecido que havàao alverqancia de prêços unitários para um mesmo produto ou servlÇo'

prêvalecerá o de nenor valor'

'Ft].€í_il 'ou,

N EA
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9.8-No caso de alterações nêcessárias da proposta fêitas peta Conrissão, dêcorrentes excl
incorrêÇões na unidade dê medidâ utilizada, observada a devida propôrci onat idade,
multipficaÇão e/ou soma de vafores, prevalecerá o valor corrigÍdo,
9.9.4 não indicação nà proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiÇões de paga
validade, ficará sutentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiçõês
convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações ne1ê contidas para as -refêri
não sendo suficiênte motivo para a descl ass i flcaÇão da respectiva proposta-
9,10.É facultado ao licitantê, apresentàr
estej a devidamênte preenchido.

a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,

9.11.Nas Iicítaçóes para aquisição de mêrcadorias o participante indicará a oligem dos produtos ofertados.
A eventual falta da referida indicâção não dêsctassificará o licitante,
9.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instnr.mento,

XINUTÀ
10. O.DÔ CRITÉRIO PARA JULGA}IEHTO
10,1-Será dêclarâdo vêncedor dêste certame o licitante que, atendidas todas as êxigências do presente
insLrumento, aprêsentar proposta com menor valor unitário no coriespondente item cotado, rêIâcionado no
Anexo I - Te.rmo de Referência.
lo.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou rüais propostâs, e após obedecido o disposto nos Ãrts. 44 e
45 da Lei Cornptêmentar 123/06 e Do Àrt. 3", §2ô, da Lei Eederal a-666/93, a classificaçao sê fará através
de sorteio.
10.3.Na presente licitaÇão será assegurada. como critério de deseÍpate, preferência de contratação para as
microelnpresas e empresas de pequêno porte-
10-4.Para €fêiio do disposto neste instrumento, êntende-se por enpate aquelas situaçõêÊ en quê as
propostas aprêsentadas pelas microêmpresas e empresas de pequeno porte sejan iguais ou até 108 (dêz por
cento) supêriores à proposta mais bem classificada-
10-5.Ocorrendo a sltuação de eBlpate conforme acima definida, proceder-se_á da seguÍnte forma:
10.5.1-À microempresa ou empresa dê pequeno portê mais bêm classificâda poderá apresentar proposta de
prêÇo infe-rior àguela considerada vencedora do certame, situação ern que 6êrá adiudicado em seu favor o
obj ero licitado,
10.5.2.Não ocorr:êndo a contratação da microeÍpiesa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterio-r,
serão convôcadas as dêmâis remãnescêntes que por ventura se enquadrem na situação de empatê acima
deti-nida, §a ordels de claêsi.ficaçãoí Para exêrcicio do mesrc dlrêitot
10-5.3.No caso de êquivalência de valores ãpresentâdos pelas microempresâs e empresas de pequeno porte que

se encontfem no intervalo estâbelecido como situação de emPate, será realizado sorteÍo êntrê elas para que

sê ldentifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6-Na hipóLese de não-contrataçãc' nos ternros acima previstos, em que foi observada a situaÇão de empate

e assegurêdo o tratamento diferenciado a microenpresa e emp.resa de pequeno portê, o objeto fieitâdo será
adjudicado em favor da p.oPosta originalmente veDcedor:a do certane-
10.l.A siluação de êmpate, na foÍnra acima definida, somente se âplicará quando a melhor oferta inicial não

tiver sido aprêsêntâda por microemprêsâ ou empresa de Pequeno porte' 
l. I IX ü f À

11.0. DA ORDEM DOS TRÃBÀ]-HOS
11.1-para o recebimento dos envetopes e inicio dos t-rabalhos será observada uma tolerânciâ de 15 (quinzê)
minutos após o horário fixado. Encárrado o prazo pâra recebimento dos envelopes, nenhum outrô sêrá aceito'
11.2.Dêclarada abertâ à sessão públ1ca pelo Presidente, será efetuado o devido crêdênciamento dos

interessados, somente pãrticipará ativamente da reunião um Íepresentante de cada licitante' podendo' no

enLanto, ser assistidâ por qualquer pessoa que se interessar'
1.1.3.O não comparecimento do reprásentantL dê qualquêr dos licitantes não impedirá a efetlvaÇão da

reunião, sendo que, a simples pariicipaçao neste certame iÍrptica nã total aceltação de todas as condiÇÕês

êstabelecidas neste Ins!rumênto convocatório
11.4.Emnenhunâhipóteseseráconcedidoprazoparaaapresentâçãodedocumentaçãoe/ousubstituiÇãodo6
enveloPêsoudequaLquerêlêmentoêxigidoenãoapresentadonáreuniãodêstinadaàhabilitaÇão.
11-5.A Comissão receber:á ctê cada repr;sentante os envelopes DocumentaÇão e Proposta de Prêços, e rubricará
juntanente com os participanles os fechos do sêglrado'
ll.6.posteriormente ãbrirá os ênvelopes Oocumeniaç:o, rubrlcará o seu conteúdo e solicitará dos licitantes
qlre examinem a documentação neles ;ontidas- ouaisquer ir{pugnações levantadas deverão sêr .omuoicadas a

Conissão, que as consignará na Ata de reunião'
11.1_prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisãrá os documentos e as impugnaçôes porventurâ formuladas

pêloElicilantêê,dando-It\eêciência.em6€quida,doreÊultadodaEa§edêHabilitação'Entretanto'€ê
assimjulqarnecessário,poclerádivulgaroresultadonumanovareunião'registrando_senâAta'oumediantê
publicâçãonaimplensaoficialouãindaêmitindoãvisoporescrito,observada,nêstescasos,adevida
;ntecedência necessárla - âão lnfêrior a 48 (quarenta e oito) horas'
11-S.ocorrendoàdesistênciaexpressadoslicitantesaodireitoderecorrernaEasedêHâbililaÇão'
conforme prevlsto no A.rt- 43, IIi, da Lei 8-666/93, na mesma sessão poderá haver a abertura dos envelopes

Pr:opostas, caso contrário será marcada nova data' com observânciâ ao prazo recursal êstâbelecido na

Legislação pertinentê-
11.9.o envelopê Proposta cle Preços, devidamente fechado e lacrado' será devolvi'lÔ ao lícitanlê

inabilitado, desde que não tec,ha havido recurso ou aÉs sua deneqaÇão'

11-10.Encerrada a Ease cle Habilitação e observados os ditames d;ste instrumento, a comissão procederá

entãoàabêrturadosenvêlÔpêsPropostadePreÇosdosproponentesdeclâradoshabilitados,rubrlcaráoseu
conteúdo e facultará Ô exame da documentação ne1ês contldas a todos os participantes' os quais poderão

êfetuar j.mpugnações, devidamentê consignadas na Ata de reunião' quandÔ for o caso'
11.11.A Comissão examÍnar:á os etementos apresentados, as o»servaçoes eventlrâlmente apontadas, declarando'

em seglrida, vencedor o ricitanie q.r., ut..raia." as exigências e considerados ôs critérÍos definidos nestê

instr;mento, apresentâr proposta mais vantaiosa Para o oRC'

11.12.Da reunião Iavrar-sê-á Ata ci rcunstanci ada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao

final, será assinada pela CoRissáo ê licitaot€s presentes '
11.13.EmdecorrênciadaLêiCoÍpleÍlentax|23/06lacofiprovaçãodelegu}aridadefiscaletrabâlhistadas
microenpresas e empresas d" ;d;t" porte somente sêrá exigida para efeito de assinàtura do contrato'

obsenvando-se o seguinte procedimento:
11.13-1.As microerq)resas e empresas de pequeno porte' por ocasião da participação nesta licitaÇão' deverão

apresentar toda a documentaçã" á*igia"'pár" "o.p.o,r.çao 
dê reguraridade fiscâI e trabalhista, dentre os

docunentos enumerados nêstê instrumento para efeito de Habilitàção e integrantes do envelope Documentação.

mêsmo que esta apresente alguma restrição,
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11.13.2-Havendo âlguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ser
prâzo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao mornento êm que o
decfarado vencedor, prorrogáveis por iguâl pêr1odo, a critério do ORC, pâra a r
documentação, pagarnento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativ
com êfêito de certidão nêgati.vai
11.13.3.4 não-regul a ri z aÇão da documentâção, no prazo âcima previsto, impficará decadência
contratâção, sen prejuizo das sanções prevlstas no Art. 81, da lei 8.666193, sêndô facu
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaçãor para assinâtura do contrato,
ficitação.

tírlÍuTÀ
12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITABILIDÀDÊ DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo oRC ou manÍÍestamente inexeqüível nos
ternos do Art- 48, II, da Lei 8.666/93t o mesmo será desconsiderado, Esta ocorrência não descfassifica
a\rtômaticamenie a propocta, quando for o caso, apênas o item correspondênte, relaciônado no AneÍo I -
Termo de Rêferênciâ -, na coluna código.
12.2.0 vàIor estimado que o ORC se propôe a pagar pelo objeto ora licÍtado - VâIor de Referência -, êstá
indicado no respectivo elemento deste instrumento - ÀNEXO f-

UIXUTÀ
13.0. DOS RECURSOS
13,1-Dos atos decor:rêntes dêstê procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 da Lei
Fêdêra1 n. o A-666/93-
13,2.O recurso será dirigido à autoridade superior do oRC, por: intermédio da Comissão, devendo ser
protocolizado e original, nos horários noÍmais dê expedientê das 08:00 as 12:00 horâs, exclusj"vamente nô
seguinte endereço: Ruã Dlrque de Caxlas, 123 - Cent-ro - Mamanguape _ PB-

I{I!ÍUTÀ
14. 0. DA hO'1OLOGAÇ,4O E AD.UD.ICAÇÃO
14.1.Conc1uído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissãô emitirá relatório conclusivo dos
trêbalhos dêsenvolvidos no cêrtame, remetêndo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos
constitutivos do processo, necêssá-rios à Homologação e Adjudicação da respectlvã licitação, quando for o

14.2.A autoridadê supêrior poderá, no entanto. tendo eÍn vista sempre a defesa dos interesses do ORC,

discordar e deixar dê ho(oLôgar, total ou parciaLmente, o resuLtado apresêntado Pela Comlssão' revogar ou
considerar nula a LicitâÇão, desde quê apresênte a devida fundamentâção exigida pela 1êgislação vigente,
resguardados os direitos dos licitantes. 

fí I II U T À
15.0. DO CONTRATO
15.1.Após a homologação pela Autoridadê superior do oRC, o licitante vencedor sêrá notificado para, dentro
do pruro de 05 (cinco) dias consecutlvos da dêta de recêbimento da notificação, assinar o respêctivo
ContratoTquandoforocaso,elaboradoemconformidadecomasmodalidadespefmitidaspelaLeiEederaln.o
8.666/93, podendo o mesttio sofrêr alterações na formã definida pela referida Lei'
15.2.NãoatendendoàconvocaçâÔparaàEsinarocÔntrato,eocorrendoestadentrodoprazÔdêwalidadedê
suapropostarolicitanteperderátodososdireitosqlrêporvênturatenhaobtidocÔnovencedorda
licitaÇão.
15.3.ÉpermitidoaooRC.nocasodolicitantevencedornãocoÍlparecerparaassinatura.docontratonoplazo
e condiÇôes estabelêcidos, convocar os licltantes remanescent;s, na ordem de clâssificaÇão, para fazê-]o

em iqual prazo ê nas mesmas condições do licitante vencedor, lnclusive quanto ao preÇo' ou revogar a

presente licitação.
15.4.ocontrâtoqueeventualmentevênhaaserassinadopelo}icitantevencedor,podêráseIalterado,
unilateralmente pelo contratante ou poi acordo entre as partes, nos casos previstos no Art' 65 e será

rêscindidô, d.e pleno direito, conforme o disposto nÔs Arts' 11' 18 e 19 da Lei 8'666/93'

1s.5.o contratado fica obrigado a aceitar .,u" *."*u. côndiÇões contrãtuais. os acréscimos ou supressões

que se fizerêm necêssáriosi a!é 25t (vínte e cinco por cento) do vâ1or iniciaf atualizado do contr:ato'
UINI'TÀ

16. O. DAS SANÇÕES ADT'íINISTRÀTIVAS
1,6.1-A recusa iniusta em aei"ur at cumprir as obrigaçóes ãssurlidas e preceitos legais' sujeitará o

Coniratado, garantida a prêvia defesa, ãs seguintes penalidades prêvistas nos Art_s ' 86 e 87 da Lei

8-666/93': a - advêrtência, b - mutta de mora de o'5t (zero vlrqula cinco pÔr cento) aplicada sobre o valor

do conlrato por dia de atraso na e'trega, no inicio ou na exêcuÇão do objêlo ora contratado; c _ multa de

lot (d.ez pôr cenlo) sobre o va]ôr ".^ir.t.a" 
pela inêxecução totaL o.r parcial do contr:atÔ; d - Êuspensão

tenporárla de pãrticipar ". ,r"-úçà" e impedimento de contrarar com a Administração. por prazo dê até 02

(dols) anos; e - declaração ae iniioneidadé para ]icitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos det"rmr;;1.; à. pr.riç-" ou até que sêia promovida sua reabilitâÇão perante a

própria autoridaae q,-r. upli"o'_,t 
't 

p""'fiata"' f - s i multaneamente ' 
qr'ralquer das penalidâdes cabívels

fundamentadas na ].ei 8- 666193'
16.2.Se o valor da multa ou indenização devida nâo for rêcofhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao

contratado, será automaticamente descontado da prineira parcela do pagamento a que o cÔntrâtado vier a

fazer jus, acrescidô de juros mor:atórios de 1* (um por cento) u" *e"' o"' quando for o caso' cobrado

l;i::3à§t" ,rricaÇão de quaisquer das penaridades previsras, rearizar-se-á comunicação escrita ao

contratado, e publicado ." tnrp;J;; oii'i"r' '*'r"iaas- 
as penafidadês dê âdvertência ê multa de mora

quando for o caso. constando o 'it'rttat'o"t'to leqal da punição' lnrormanao ainda que o fato será resistrado no

cadastro correspondênte. ti I tI U T À

17.O.DO RECEBIMENTO OU COIIPROVAÇÃO DA EXECUçÃO DO OB']ETO

11.1.o .recêbimenro ou a "";;;;t" 
ds execrçã€ pelo oRC do objeto ricitado. ôtrservadas suas

caracrerlsticas, se rara meoraite ráciuo ou equlvarente emitido por funcionário ou comissão êspêcífica

dêvidamentêdesiqnãdos.apósavêrificaçãodaqúantidade,qualidadeeoutrosaspectosinerentêsnosternos
destê instrumênto, das normas técnicas á l_êgistação pertinentes' ê consequente aceitação' 

U I IÍ U T À

13:1.3" 
"tff#.T|" 

será erêtuâdo mediante processo rêsurar e em observância às normas e procedimentos

adotados pelo ORC' da seguinte maneira: Para prazÔ de trinta dias' contados do periodo de

âdimplemento.
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18.2. O desenncolso máximo âdimplemênto,
dispônibi I id

pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qual,quer obrig

do pêrÍodo, não será superior
quando for o easo, e sempre

va Ior do respectivo
conformidade com a

êm virtude de penali.dad€ ou inadimplência, a qual podêrá sêr
que isso gere direito a âcréscimo de quafquer natureza.

o cronograma eprovado,
flnanceiros.
18,3.Nenhum valor será
quê lhe for il\\posla,
pagamênto pendente, sem

19. O. DO REAJUSTAMENTO
19.1.Os prêÇos contratados são fixos pelo pêríodo de um ano, exceto pâra os casos previstos no Art. 65, SS
5o e 6o, da Lei A.666/93-
19.2.Ocorrendo o desequilibrio econômico-finânceiro do contrãto, poderá ser rêstabelêcida a refação que as
parles pactuaram iniciâImênte, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei A-666/93, nediante
comprovaÇáo documental e requerimênto expressô do Contrâtado-

UINIITA
20.0. DAS DISPOSTÇÕES GERÂIS
20.1.Não será devida aos proponentes pê1a êfaboração e/ou âpresêntaÇão de docunentação refativa ao
.êrtàroe, qualquer tipo de indenizaçâo.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuração fegal, poderá represenlar mais de uma
Licitante -
20.3.4 presênte licitação somente poderá vlr a ser revogada por razões de interesse público deco.rrente de
fato superveniêntê devidamênte comprovado, ou anulâda no todo ou em pârte, por ilegâlidade, de ofíclo ou
por provocação de teIceiros, mediante parecer escrito e devÍdamente fundamêntâdo-
20.4.Caso as datas previstas para a reallzação dos eventos da presentê Licitação sejarll decfaradas fêriada,
e não hàvendo ratificação dâ convocação. ficam transfêridos âutomaticamente parâ o primêiro dia út11
subsêquentê, no mesmo local e hora anteriormente previstos.
2O.5.Ocorrendo a supressão de serviÇos. se o Contratado já houver adquirldo os materiais e postos no local
de trâba]ho, os nesmos deverão ser pagos pelo ORCr pelo prêço de aquisiÇãô regularmente comprovado, desde
que sejam de boê quafidade e aceitos pefa fiscalizaÇão-
2O.6.Os preços unitários para a rêafização de novos serviços surgidos durantê a execução do conttato,
serão plopostos peto Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos serviços não prevístos
será regufada pelas condiçôes e c]áusufas do contrato originã1 -

20.?-O ORC por cônveniênci"a administrativa ôu técnicà, no direi.to de parali-sar a qual"quer tempo

a execuÇão dos serviços, cientificando devidamente o Conlrâtâdo'
20.8-Decairá do direito de lmpugnâr perante o ORC nos terrnos do presente instrumento, aquele que' tendo-o
aeeitado sem objeÇão, venha â apresentar, dePois do julqamento, falhas ou i l:regula ridades que o viciàIam
hÍpótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
2O.9.Nos valores apresêntados pefos licitantes, iá deverão estar incluÍdos os custos com ãquisiÇão de

material,mão-de-obrautilizada,impostos,encargos,fretesêoutrosquevenhamaincidirsobfeÔs
respectivos preços -

2o.10,Estê instrumento convocatório e todos os seus e].ementos constitUtivos, estão di sponibi 1i zadÔs em

I§eiomagnéti.co,podendoêêrobtidosjuntoaComissãÔ.observàdososprol:edi.mentosdêfi.idospelooRC.
20.11.A; dúvidas surgidas após a àp;esêntação dâs propostas e os casos omissos neste inslrumênto, ficarãÔ
únicaeexclusivamentêsujeitosainterpretaçaodaComissão,sêndofacultâdaamesmaÔuaautoridade
supêrior do oRC, em qualquer fase da licitação' a promoção de diliqência destinada a êsclarêcer ou a

complementar a instrução do procêsso.
2A-12.para dirimir contrôvêrsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro' o foro compêtentê é o

da Comarca de Mamanguâpe' astado da Paraiba' 
l{ I II U T À

Mamanguape - PB. .'. de --"" de 2017' 
rd MU T à

CLÁUDIO LEITE EILHO
Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMÃRÀ MUNICfPÀ], DE MAMÀNGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - TOI,iADA DE PREÇOS No 0OOO2/2O7]

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÔES

I,ÍINUTÀ

MII{UTÀ

UI

IíI]TI'TÀ
1.0. DO OB,IETO
1,1.Constitui objeto desta licitêÇão: AquisiÇão parcelada de materiais de limpeza e hiqiene, copos
descartáveis/ águê mineral, refrigêrante, café, àçúcâr e biscoitos divêrsos, destinados as atividades da
câmãra Munici'pal dê MamanquaDe ' 

x r lr u r À
2.0..]USTIFICATIVA
2 - 1 . Conside-rando âs necessidades do ORC, têm o presênte termo a fina.lidade de definir, técnica e
adequadâmênte, os procedimentos necessários para v1ãbitizar a contratação em tela. As caracteristicas e
especificaçôês do objeto ora licitado são.

CODIGO DI SCR IMI NAÇÃO

VASSOURÀ PELO 3OC},Í

DESODORIZADOR 36OMI
SÀBONETE SUAVE 9OG

UNl DÀDE

UND

UND

UND

NUTÀ
TOTAI

4-12,50
t-666,40

351, 00

oUANTIDADE P.UNITÁRIO
45 10,50

r70 9,80
21O 1,30

1

2

3

TotãI 2A -653,14
rôtâl dê itêns: 43 

rÁ r !t u r À
3. O.OBRIGAçÕES DO CONTRATADO

3.1.Responsâbilizar-se por todôs os ônus e obrigaçõês concernentes à legislâÇão fiscal. civii, tributária
e trabafhista. bem como For tôdas as despe§as e coflrpromissos assunidos, a qualquer tltu1o' perante seus

fornecedores ou terceiros em razão da er(ecução do obleto contratado'
3.2.Substituir, areando com as dêspesas decorrentes, os materiais ou sêrviços que apresenta.rem alte-raÇões,

deterioraçôes,imperfêiçôesouquaisquerirregulàridãdesdiscrepantêsàsexigênciasdoinstrumentode
ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'
3.3-Não rransferir a ôutrem, no todo tu em parte, o objeto da contratação, saLvô mediante préYia e

exprêssa autorizaÇão do Contratânte-
:.a.Uant.r,durantêavigênciadocontratoouinstrumentosêquivàlente,emconpatibilidâdêcomas
obrigaçõesassumidas,todâsascondiçõesdehabilitaÇãÔequalificaçãoexigidâsnorêspectivoprocêsso
Iicitatório,seforocaso,apresentandoaoContratanteosdocumentosnecessários,semprequesolicitado.
3.5.Emitir Notâ Eiscal corlespordente à sede ou filial da empiesa que apr:esentou a documentação na fase de

habi IitaÇão -

3.6.Executa-rtodasasobrigaçõesassumidascomobservâncíãâme1hÔItécnicavigente,enquadrando_se,
rigo.osamênte. dentro dos p....ito" legais, normas e especificaçôes têcnicas correspondentes ' 

fí I s I, Í À

4.o.Do cRrrÉRro DE ACETTABTLTDADE DE PREÇos

4,1.Havendo propostâ com valor unitário superior ao estimado pelo ORC ou manifestamente inexeqüível nos

rêrnos do Art. 48, rr, aa r,ei e.Àeatgz, o *.smo =erá desconsiderado- Esta ocorrência não desclassificâ

automaticamenteapropostà,quândoforocaso,âpenasoitemcorrêspondêntê,-relacionadonesteanexo'na
coluna código.
4.2.O valoI êstimado quê o oRC se propõe a paga-r pelo objeto ora licitado - VãIÔr de Referência -' está

acima .indicado. ríItrUIÀ

5.O.MODELO DA PROPOSTÀ

i.i-t p"."" integrante deste Termo de Referência o modelo dê proposta de

licitante apreseôtar a sua proPostã no próprio mode-Io fornêcido' desde

conforne faàulta o instrumento convocatório _ Anexo 01'

preços correspondentê, Podendo o

que sêj a devidamente Prêenchido,

MINUTÀ

a.r ('
ct .L) :

o

N EA
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clÁuDÍo LErrE FÍLHo
Presidente da comissão
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ANExo 01 Ào rERMo DE REEERÊNCrA - pRoposrA

TOi,IÀDÀ DE PREçOS No 0OO02/2OI1

PROPOSTA

REf.: Tol4ADA DE PREÇOS N" 00002/2017

UINUTÀ
UINUTÀ
IíTNUÍÀ

água mineral.
Municipal de

ESTADo DA PARÀÍBA
CÂI4AFÀ MUNICIPAL DE MÀMÀNGUAPE

Co.{ISsÃo PERMANENTE DE I,]CTTAÇÂo

PROPONENTE:

Prezados Senhores.

Nos termos da licitação em eplgrafe, apresentãmos proposta confo.rme abaixo:

OB"IETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis.
refriqêrante. café, açúcar e biscoitos diversos, destinados as atividades dã câmara
Mamânguape.

:rrl - ,..:-
.l:l- ^- - - i'.. '

_l,g.

DISCRIMfNÀÇÃO
VASSOURA PELO 3OCM

DESODORIZADOR 36OMI-

SABONETE SUAVÊ 9OG

},ÀRCA/ MODELO UNTDÀDE

UND

UND

UND

QUANTIDÀDE
45

110
274

PRAZo - Item 5.0:
PAGAMENTO . IIEM 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA -
ORIGEM DAS MERCADORIAS

MI}II'TÀ

IíItIUTÀ

I{INUTÀ

UINUTÀ

MI}IUTÀ
}íINUTÀ

GOICÓD

MIIIUTÀ

I{INUTÀ

XT}IUTÀ

UI}II'TÀ
P,uNrrÁRro P. TorAL

1

2

3
E

VAIOR TOIÀ]- DA PROPOSTA . RS

ltem 9.0:
OEERTADAS Item 9.0

/de

MINUTÀ

CN PJ

,rt 26 í
. CPL.

o

N êA

a

o
o

o
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ESTADo DA PARAIBA

CÂMAÀÀ MUNIC] PAI DE MÃMANGUAPE
CCÀ,ÍISSÃo PERMANENTE DE LICITÀÇÃo

1.0 - DECIÀRAçÃO de cumprimênto do disposto no Art. 7", Inciso XXXIII. da CE

a.666/93.

MODÉLOS DE DECIÀRÀÇÕES

REE.: Tol,{ADA DE PREÇOS N" OOOOZ/2OL'|
CÂMARA MUNfCI PAI DE MA},IANGUAPE

3.0 - DEcLÀRÀÇÂo de
con.,ocatório.

O proponente acima qualificado declara
instrumento convocatório e submeter-sê as

ter conhecimento e aceitar todas
condi çôes nelê estipufadas -

ÀNEXO ]] TOMADA DE PREçOS NO OOOO2/2O1'1

Lo.a1 e Data

UIIII'TÀ
Art. 27, Inciso V, da Lei

I{INÚTÀ
c1áusulas do resPectivo

}.íIITUTÀ

UIIIUTÀ

III}IUTÀ

I{I}IUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

UI}IUTà

o proponente âcima gua]ificâdo, sob
Constituição tederal, l,ei 9.854, de
fünciônáriôs menores dê dêzoito anos
anos, em qualquer tr.abalho; podendo
I egis laÇão vigente.

MII{UTÀ
pênãs da ].ei e êrí ãcatâmento ao disposto no Art. 7o incjso XüIII da
27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pêssoa],
eIIl trabalho noturno, insalub.e ou perigoso de clezêssêis
existir menores de quatorze anos nà condiÇão de aprendiz na forma da

I{INI'IÀ
2.0 - DECLARÂÇÃO de superveniênciâ de fato impedittvo no que diz rêspeito a pârtlcipação na licitação.

UIITUTÀ
Conforme exiqência contida ia Lei A-666/93. AÍt. 32. S2o, o proponente acima qualificado, declara nâo

haver, aié a presenre data, fato impeditivo no que diz respeito à hâbi I i taçãolpart i cipâção na presente
Iicitação, não se encontrando em concordâta ou estado falimentar. estando ciente da obrigatoriedade de

informar ocorrências posteriores. Ressalta, êÍnda, não estar sofrendo penalidade de declarâÇão de

idoneidade no âíüito da âdministraÇão Federal, Estadual, Hunicipal ou do Distrito Federàl' arcândo civil ê

crlminalmente pela presente afirmaÇão-

MIIIUTà
submeter.seatodasascláusulasecondiçõesdocorrespondênteinstrumento

NOME/ASSINATURÀ/ CARGO

Reprêsentante lêga] do proponente-

OBSERVAÇÃO:
As DÊCIARÀÇÕES DEVERÁO SER EIÀBORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE' QUANDO EOR O CASO'

çt2? â

oLCP

o
o
o

óíÁ--ÊDà\

PROPONENTE
CNPJ



o . CPL.
ESTADO DA PARÀÍBA

CÂMAÀÀ MUNTCIPAI DE MA}4TqNGUA PE

CCI4ISSÃO PERMANENTÊ DE LIC]TAÇÃO

UINUTÀ
ANEXO III TOMADA DE PREÇOS N" OOAO2/2A11

UINUT,â.
MODELOS D'O TER}'IO DE RENÚNCIA

MINUTÀ
REE. r TOi.4ÀDA DE PREÇOS N" AAOA2/2O11
CÂMARÀ MUNICI PA1, DE MÀMANGUAPE

}ÍINUTÀ
PROPONENTE
CNP.Í

líINIIÍÀ
1.0 .- TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43. lnciso III, da ]-ei 8.666/93.

14 I TÍU TÀ
o proponente acima qualificado, declâra, na forma do disposto no Art- 43, III, da Lei 8.666/93t àceitar o

resultado diyulgâdo petê Cônissãô, que anafisou a documentação prêlirúDar do prôcessô ern epigIâfe,
êfetuãda nos termos do rêspectivo instrumento convocatório, dêsistindo, ãssim, êxpressamente de qualquer:
interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando,
portanto, com o prosseguimênto do certame. Deelara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer
igualdadê de valores entre suâ proposta e a dos denais licitântes e após observado o disposto no Art. 3o.
S 2". da Lei 8-666/93t fica autorizado a reafização do sorteio para definição da respectivà classificaÇão,
não sendo necessário â sua convocação para o correspondente ato público' conforne previsto no Art- 44, S

2Ô, do r:eferido diploma legal.

I.'INUÍÀ
Local e Data.

IdIIIUTÀ
NOME /ASSlNATURÂI CARGO

Represêntante f egal do proponentê- iÍINUTà

-i-
:i

r..;l- ': '. a'; . \'

,li.rli .:i'il ,

_il#.

oBSERVACÃo:
ã"i"i"â" oã' o"*uacrA DEVERÁ SER EIÀB'RADO EM pÀpEL ,rMBRÀDO Do r.fcrrANTE' OUÀND. EoR o cAso.

d\
'§ u, za 'à
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ESTADo DÀ PARÀÍBA
CÂ}4-AÀÀ MUNICIPAI DE MÀMANGUAPE

Cot.tlssÃo PERMÀNENTE DE LICITAÇÃo

P,I{Ey.O IV - TO}..iADA DE PREÇOS Nô O0O02/2Oll

MTNI]TA rr) CÔNTRATO

CONTRÀTO No: .. - - /2A17-CPL

, CNPJ no

TÊRMo DE CoNTRÀTo QUE ENTRE Sf CEIEBRÀM A CÂ}4ARA MUNICIPAI
PÀRÀ ÊORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE

EOR}íA ABÀIXO:

I{INUTÀ
DE MAMANGUAPE E

INSTRUMENTO NA

MI}IUTÀ

}.{Í}IUTÀ

IíI}IUTÀ
Pelo presentê instrumento particular dê contrato, de um fado Câmara Municipal de Mananguape - Rua Duquê dê
Caxias. 123 - Centro - Mãmanguape - PB, CI.IPJ t\a 12.120-256/OA01-52, nêste ato representada pêlo Presidente
da Cânara João Êerreirâ da silva Filho, Brasifeiro, Divorciado, Comerciante, residente e domiciliado na
Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB. CPE n" O31.463-444-40, Cartei.ra de Identidade n"
2.2A8.944 SSP-PB,, doravante simplesmente CONTRÀTÃr\ITE, e do outro lado -........

,, neste ato representado por .,.. residente e domicillado
- . .., CPF Carteirã de Identidâde n" - -..,

decidiram as partes contratantes âssinar o presente contrato, o qual se
seguintes:

IíIXUTÀ

doravante s lnplêsmênte coNTRÀTADo,
reqelá pelas cláusLl"s ê -ondições

têrmos,la l-e i

MII{UIA

ê hiqiene, copos
as atividades da

O fornecimento deverá obedecer riqorosanentê às condições expressas
apresentada, Tomada de PreÇos n" 0O0o2/2o1'l e instruÇõês do Contratante,
fazendo partes integranles do presênte contrato, indepêndênte de transcriÇão'

I{INUTÀ
nestê instrumento, Proposta

documentos esses que ficam

CúUSULA PRIMEIRA - DoS IUNDAMÊNTOS DO CONTRÀTO:
Este contrato decorre dâ ticitaçâo modalidade Tomada de Preços n" 00002/2071. processada nos
Eederal n" A.666/93 e suas alterações ê a Lei CoÍplementar n" 123, dê 14 de dezenbro dê 2006,

crÁusulA SEGUNDA - Do oB.lETo m coNTRÀTo:
O presente contratô tem por obieto: AquisiÇão pa-rcelada de materiais dê limpeza
descartáveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar ê biscoitos divêrsos. destinâdos
Càmàra f'lu.] ic i pdI dÊ l4dmdnqudpe.

cúusur-A TERCETRÀ - L)o vAr-oR E PREÇos:
o valor total deste conlrato, a base do preço proposto, é de R$ 1...)

os casôs previstos no

sêr restabelecida
Alinea d, da Lêi I

IíINUTÀ

Art. 65, SS sÓ e

a relaÇão que as
.666/93. mêdiante

UI!ÍUIÀ

clÁusur"A QUARTA - Do REAJUSTIU,ÍENTo:
Os prêÇos contratados são fixos pelo perlodo de um ãno' exceto parâ
60, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilibrio econômicô-financeiro do contrato, poderá
partes pãctuâram inicialmente, nos têrmos do Art. 65, fnciso II,
comprovação documentat ê requerimento expresso do Contratâdo'

crÁusul-À ourNTA - DA DorAÇÃo:
As despesas correrão por conta da sêguinte dotação' constarte do o'çamento vigente:
Recursàs Próprios da Câmara Municipâl de Mamanguape: 01'010 01'o31-0001'2001 3390'30'00

}íII{UTÀ
cl-ÁusuLl sExrA - Do PÀGAI4EN?o:
opagamentoseráefetuadonaTesourariadoContratante,mêdianteprocessoregu]'ar,daseguintemaneira:
paia ocorrer no prazo de trinta dlas, contados do periodo de adiÍPlemento' 

rí Í X U T À
ctÁusur,A sÉTrMA - Dos PRAzos:
oprazomáximopalãâêxecrrçãodoobjetoorãcontratado,cÔnfÔrmêsuascaractêrlsticas,equeadmitê
prorroguçao nos casos previstos pera iei g-666/93. êstá abaixo indicado e será conslderado a partir da

emissão do Pedido de Compra:
Entr:ega: 5 ( cinco) dias

o prazo dê vigência do presente contrato será determinado: âtê o final do exerclcio financêiro de 2011 '
cônsiderado da datâ dê sua assinaturâ- 

U I X U T À
cráusul,A orrAVA - DAs oBRTGAÇÔES Do co)'lrRÀTANTE:
ã-trfetuâfopaqamentorelativoaofornecimentoefetivamenterêa112ado,deãCordoComàsrespêctivãs
cl àus,Jl às do presênLe cont raLo;
n - lroporcionar aÔ contratado todos os meiÔs neces§ário5 para o fiel forneclmênto contratado;
c - Notiflcar o contratado sobre qualquer irreqularidâdê encontrada quanto à quâlidade dos produtosÍ

exercendoamaisamplaecompletâfisca]ização,oquenãoêxineocontrâtadodesuasresponsabi]idadês
contrâtuais e leqais. UIIIUIÀ
cLÁusuLA NoNA - DAS ôBRrGÀÇÕEs Do coNTÍlATADo:

-ii

Yo-



a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C]áusula correspondente do presente con
dos mêlhores parâmetros de qualidade estabelecldos parâ o rano de atividade relacion
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por toclos os ônus e obrtgaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civ
e irabalhiGta, be{\ coÍro por todas as deÊpesas ê comprôrnissoê aÊsurÍridôs, a qualquêr tttulô,
fornecedorês ou tercêiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pê.lo Contratante. quando da execução do cont
represênte intêgralmentê em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestâr os informes e esclarecimentos
sollcitados;
e - Será responsávêl pelo6 danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluiÍrdo ou rêduzindo essa responsabi.I idade a fiscalização ou
o acompanhamento pelo órgãô inter:essado,
f - Não cêdêr, transferir ou sukr-contratar, no todo ou em parte, o ôbjeto deste instrument
.onhecimênto ê a devida autorização expr:essa do Contratante;
g - Mantêr, duràntê a vÍgência do contratoi êm compatÍbilidade com as obrigaÇõês assumidas. todâs as
condiÇÕes de habilitação e qualificação exigidas nô respectivo processo licitâtório, apresentando ao
Contratantê os documentos nêcessários, sempre que soficitado. 

U I It U T à
CúUSULA DÉCT},LA. DA A]-TERÂÇÃo E REsclsÃo m CoNTRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilaterâlnente pela Contratarlte ou por acordo
casos previstos no Artigo 65 e será .rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
-19 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acrésclmos
fizerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor iniciaf atuafizado do

êntre as pa rtes, nos
nos Artigos '71 t '78 e

ou supressôes que se

UINÚTÀ
CúUSULA DÉC]MA PRTMEIRÀ _ DAS PENA]-IDADES:
A r:ecusa injusta em deixar de eumprir as obrigações assurtridãs e preceitos legais, suieitará o Contratado,
garantida a prévia deÍêsa, às seguintes penalidades prêvistas nos Art6. 86 e 8? da Lei A-666/93r a -
adverlênciai b - multa de mora de O,5* (zero vírgula einco por cento) âplicadâ sobre o valor do contrato
por dia de atrâso na êntrelJa, no inicio ou na êxecução do objeto ora contratado, c - mufta dê 10* (dez por
cêntoi êobre c' valor contratado pela j"nexecução total oü parcial do @ntrato; d - 6usPerÉão temPorária de
participar em licitação e impedimento de contratar com a AdninistraÇão. por Prazo de até 02 (dois) anos; e

- declâração dê inidoneidade para licítar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos detêrminantes da punição ou até quê seja promovidã sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penafidade, f - simuftanêamente, qualquer das penalidades cabÍveÍs fundâmêntadas na Lei
8.666/93.

I(IIÍUÍÀ
CLÂUSUI,A DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
para dirlrdr as questões deco.-rentes destê contrato. as partes elegem o Eoro dã Comarca dê Mananguape,
Estado da PaÍàtbâ.

I{IIIUTÀ
o presente contrato ên 02(duas) vlàs, o quâ1 vai assinadoE, por estarem dê pleno acordo, fol laYrado

pêlas partes e por: duas testemunhas-

TÊSTEMUNHAS

lçlamanguape - PB,

PELO CONTRÀTANTE

iíI}IUTÀ
de 2011 .

UTNUIÀ

I{I}IUIÀ

MI}IUTA

JOÃO FERREIRA DA SILVÀ EILHO
Presldente da câmara
o37-463-444-40

PELO CONTF{ATADO

fXd&*-

N E

I

(
o
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EsEADo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrGRA !(rNrcrPÀL DE r0r'qlrGUÀPE

ÀssEssoRra JURÍDrcÀ

ol1qa: ToüADÀ DB PREÇOS N. " 00002/2017
coMrssÀo pERrfl.NElflrÉ DE LrcrrAçÃo

Âa auDto: Aqui si. Ção parceláda de materiâj-s de limpeza e higiene,
copos descartáveis, áqma mlnêral, refrigerante, café,
açúcar e biscoitos diversos, destinados as atividades da
câ.Dâra uuniclpal de I'laDanguape

àDero: InstruE€nto Convocatório correspondente e 5eu9 eleltrentos,
inclusive a Einuta do respectivo contlato.

PÀRECER

Ãrralisada a natéria, nos termos da Lêi Federal n" 8.666/93 e suas alteraçóe9, e considerando o
teor dos documentos ê inforeaÇões apresentadas, esta Àssessoria .Iu.rldica considera regular o
lespectivo instrumerrto convocatólio e seug êIe!êntos constitutivos rêferente ao processo em

te1a, os quais estão em consonância coD a legisl-ação pertinente.

tíàrDangnrape - PB, 15 de Fevereiro d,e 207'l .

DO RODRIq'ES PESSOÀ
Juridicosessor

o}a-PB 22 .6'7'7
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EDITAI Licitação
PROCESSO Àr»{r}rrSlRàTrVO No 170214TP00002
LrcrrÀçÃo uo. oooo2/201?
MODÀIIDADE: TOT.ADÀ DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgáo Reâlizador do Celtaoe:
cÂIa,RÀ MUNrcrPÃr DE l,tAla.NcuÀPB
RUA DUQUE DE CÀXIAS, 123 ' CENTRO _ I.BI'g.NGIIÀPE
CEP: 58280-000 - IeI: (083) 3292-27A6.

EsràDo DÀ pmlÍnl
cÂ!&RA MrrNrcrPÀrJ DE I.GIaNGUÀPE

cofissÃo PERT,iANENTE DE LrcrrÀçÃo

PB.

o Órgão Realizador do Certame aciEã qualificado, inscrito no CNP.I 12.720.256/ OOOT-52,
dolavante denoEj-nado simpLesmêntê ORc, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através da C@issâo PerDanente de LicitaÇão, doravantê deno[inada
siÍplesmente Conissão, as 09:00 horas do dia 13 de üa!Ço de 207-l no endereÇo acimã indicado,
licitação na modalidade Tonada de preços no. OOOO2/2077, tipo menor preço,' tudo dê acordo com
este instrumento e eE observância a Lei Federal- n". 8.565, de 21 de j url}ro de 1993 e suas
alterações posteriores e a Lêi CcmplêDentar ^" 723, de 14 de dezeDbro de 2006, alterada,
conforme os critérios e procêdimentos a sequir definidos, objetivando obter a Ee1hor proposta
para: Àquisição parcefada de matêriais de liryeza e higiene, copos descartáveis, água minelal,
refrj-gerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos.

1.0.DO O&,EFO
1.1,Constitui objeto da presente licitaçeo: Àqui9içáo parcêlada de mãteriais de lilltpeza e
higiene, copos descartáveis, água nineral, refrigerante, café, aÇúca! ê biscoitos dj.vergos,
dêstinados as atividades da câmara l,tunicipal de líâDànguape.
1.2.4s especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidaoente detalhadas no
coüêspondente fermo de Referência - Àr:rexo I deste InstriJEento-
1.3.À contratação acima descrita. quê será processada nô3 têrmos deste instrumento
convocatório, êspêcifi-cações técnicas e informaçôes corylementares que o acorpanham, quando
for o caso, justificâ-se: Pela necessidade da devida efetlvação de compra para suprir demanda
especííi-ca - Àquisição parcelada de rnãteriais de li-Epeza e trigiêne, copos descartáveis, ágma

mineral, rêfrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos considerada oportuna e
imprescindível, ben como relevante medida de interesse público; e ainda, pêfa necessidade de
desenvolvimento de ações contj-nuadas para a pr@oção dê atirridades pertinentês, visãndo à
maxiÍúzaÇào dos recurgos em rel-aÇão aos objetivos progrâ.Dados, observadas as diretrizee e
metas definidas nas ferramentas de planej a.Dento aplovadas-
1.4.Sa1ienta-se que na referida contrataÇào, não será concedido o tratamento dj-felenciado e

siÍptificado para as !'Íicloenpresas e EDpresas de Pequêno Porte, nos termo3 das disposiçÕeg
contidas nos Àrts. 47 e 48, da Í,ei cory1êDer.Laí ^" L2312006, po! êstarem presentes, isolâda ou
simultaneaEente, as situaçôes previstas nos incisos rr e III, do Àrt, 49, do mesElo diplona
1ega1. fica, no êntãnto, assegmrado a tíE e EPP o tratarento difelenciado e simplificado
pxevisto nos demais Àrtigos do câpitulo v, seçâo única, da Lc n". 723/2006.

2.O.DO rac"àr E DÀ:rÀ E DÀ rl@U@nçÃO DO DrrÀ!
2.1.Os envelopes contendo â docuEentação relativa à habllitaÇão e a proposta de preÇos para
execução do objeto desta licitação, deveráo ser entregues à conissão até as 09:00 horas do dia
13 de MarÇo de 2Ol'7, no endereÇo constérnte do preârnbul-o deste instrumento. Neste mesmo local,
data e horário será xêalizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2-InfoEnâçóes ou esclarecimentos sobrê esta ficitação, serâo prestadog nos horários nor&ais
de expedlênte: das 08:00 as 12,00 horas.
2.3.Qualquêr cidadào ê parte legltiEa para irq)ugrrar o ato convocatório destê celtalue po!
irregularidade na aplicaÇão da tei 8-566/93 e legislaÇão pê-rtinente, 3e ltranifestâda por
escrj-to e dirigida a CoEissão, protocolizando o origloal até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para real-izaÇão da respêctiva sessão pública pala abertura dos ênvelopes de
habj-Iitação, nos horários de expediente acina indicado, exclusivamente no segiuinte endereÇo:
Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - líâmangmape - PB.
2.4.caberá à cottrissáo, auxiliâda pelos setoreg responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a respectiva iryugnação, respondendo ao cidadão
interessado no prazo de até 03 (três) dias úteis, considerados da data em que foi
protocolizada a pêtiÇão.
2.5,Decai!á do direito de iq)ugrrar as falhas ou irregularidades gue Êciariam o ato
convocató.rio deste certa&e, o llcitante que não o fizer por escrito e darilgida a comissâo,
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protocollzaÍrdo o original até o 2' (sêgundo) dia útil que ânteceder a abertura
com as propostas, nos horári.os de expediente acüna indj.cado, exclusivâmente
endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Uamanguapê - pB. (

o
o3.0

3.L
3.1
3.1
3.1

.DOS EI,ET{E}TIOS PÀRÀ LICITÀçÀO

.Aos participantês, serão fornêcidos os seguintes ele$êntos:

.1.ÀNEXO I - TERMO DE REFERENCIÀ - ESpECTTICÀÇõES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECIÀRÀÇÕES,.

.3.ANEXO TII - MODEIO DO TERI,IO DE RENÚNCIÀ,.

. 4.ÀNEXO IV _ },IINUTA DÔ COMTRATO;

.A obtenção do instnnnênto convocatório será feita junto a Comissão, e quando fol o caso,
custo de reproduçãomediante o recolhimento da quantia âbaixo indicada,

gráfica dos elementos: fornêcido grfatuitamente.
colrespordente ao

4. O.DO SI'PORIE I.EGÀI
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela lej- federal n". 8.666 de 21 de jurüo de 1993, suâs
alteraçôes posteriores ê a Lei Coq)lementar n" 123, de 14 de dêzêDbro dê 2006, alterada e
1êgi61aÇâo perti-nente, que ficam fazendo partês intêqrantes deste instr@ento, independente de
transc!iÇão.

5. O.DO pnÀzo E DoràÇão
5.1.o prazo máxilno para a execuçào do objeto ora licitado. conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que afuite prorrogaÇão nos casos previstos pela lei 8.666/93, estâ
abaixo indicado e será colsiderado â partj-r da eBissão do Pedido de Compra:

Entrêqa:5 {cinco) dias
5.2.O p,:azo de vigência do colrespondente contrato será detenLinado: até o firal do exercício
financêiro de 201-7, considerado da data de sua assinâtura,'
5.3.4s despesas decorlentes do objêto da presente licitação, coEêrão por conta da seguintê
dotação:
Recursos Próprios da cânãra l4rnicipal de lÍamanguape: 01.010 01.031.0001.2001 3390.30.00

h
CPL,o

6.O.DÀS CONDrçõES DE PàRTr CrpÀçÃo
6-1.podêrão participar dêste certame, os licitantes devidairênte cadastrados nô oRC ou que
atenderem a todas as condiçôes pala cadastrahêntô até o terceiro dia ânterior à data prêvista
para o rêcebimento das propostas, cuj a reqularidade sêrá observada mediante apresentaÇão do
Cêrtificado dê Inscrição de Fornecedores e Prestadoles dê serviços, ou êquivalente na forma da
1êi, fornecido pêlo ORC. Os proponentes dêverão entrêgar a CoEissâo dois errvêlopês fechadôs
indicando, respêctivamente, DoCuMErúTÀÇÂO ê PRoPOSTA DE PREÇOS, devidamente idêntificados nos
termos definidos neste instn-Elênto convocatório -

6.2 -A participaÇão neste certaEe é a.berta a quaisquer interessados, inclusive as
Microe«presas, Empresas de Pequeno Portê e Bquiparados, nos ternos da legislação vigente.
6.3.Náo poderão partlcipar ôs interessados quê sê encontreB sob o rêgfiDe falimêntar, e8prêsas
estrangteiras que não funcioneB no país, nem aqueles que te!üâm sido declarados j-nidôneos para
licitar ou contratar com a Afuinistração Pública ou que êstejae cunprindo a sançâo de

suspensão do direi^to de licltar e contrata. com o ORC-

6.4.os licj,tantes quê desejarem enrriar seus ênvelopes Docr.meÍttaÇão e Proposta de PreÇos via
postal - com Aviso de Recebimento AR -. devêrão reúetê-los êm tempo hií'lcil ao endê-rêÇo

constante do preârúu1o deste instrumento, aos cuidados do Plesidente da colLissâo - cIáudio
Leite Eilho- Não sendo rigorosamente observadas as exiqências deste itêm, os respectivos
envelopes náo serão aceitos e o ficitânte, portarlto, desconsiderâdo para efeito de

particlpação no certame '-6.5.Quando 
observada a ocorrência da êntrega apenas dos êrrvêIopês junto a conissão, sêm a

pêrmanência de representante crêdenciado nâ respectiva sessão púb1ica, é fâcultado ao

llcitante, não sêndo condição para sua habilitação, â inclusão no envelope DÔcunentaÇão, da

declaraÇão exprêssa de rerrunciãr ao direito de intelpor recurso e ao prazo colrespondênte
relativo à rasê de HabilitaÇão, concôrdando coIB o prosseçruiEento do cert.uoe, previsto no Art.
43, IÍÍ, da tei 8.666193, conforme Eodêlo - Ànexo III'
6.6.É vedada à participação eu consórcio.

7.0.DÀ AEPRESENTÀçÃO E rx) CREDBTÍCIâI|BNIO
?.1.o licita]1te deverá se apre§êntar, para credencianrerrto jr-rnto a comissão, quando for o caso,

através de um representaite, com ãs documentos que o credenciâm a participar deste
procedimento lÍcitatôrio. cada licitênte credenciará apenas um reprêseEtante quê sêrá o ún1cÔ

àa*itlao a j-ntêrvir nas faees do cêrtame na forma prevista nêste instrumênto, podendo ser
substituldo posteriormente por outro devidaBentê credênciado'
'7.2.Para o crêdenciâmento deverào ser apresentados os seguirrtes documentos:
7.2 . 1. Tratando-se ato reprêsenta'tê legãl: o instr!&ento constitutivo da emp!êsâ na forma da

l-êi,quandoforocaso,devidaeentêregistradonoórqtãocompetente,noqualestejâmexpressos
seus poderes para êxercer direitos ê assumir obrigações êm decolrêncj.a de tal investidura;
'7.2-2.arataÍ\do-se de procurador: a procuraçâo por lnstrr]mênto púbtico ou particular da qual

constem os necessárioi poderes para, firea! declaraÇões, dêsistir ou apregentar as razÕes de

recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,' acompalrlada do correspondente
instrumentá de constituiÇão da êÍg)resa, quando for o caso, çlue comprove os poderês dÔ mandantê

pâra a outorga- Caso a proculaçãà seja particular, deverá ter firma reconhfida por cartório
competente- \
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7.2.3.0 representante legal- e o procurador deverão identificar-se exiblndo
que contenha foto.
7.3.Estes doclmêIrtos deverào sêr apresentados - ântes do j.nicio da sessão
original, por qualquêr processo de cópia autentlcada por cartório coupetente
C orli ssão.

o

E r
oficial

merüf,ro da

t

em 01
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7.4.4 não apresentaçâo ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos d

I . 0. DÀ HÀBrLÍTÀÇÃo
8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licltantes, deverão se! apresentadog
(trInã) vi.a, dentro dê envelope lacxado, contendo as seguj-ntes indicaÇões no anverso:

CÂ ARÀ MUNIC]PÀI DE I4ÀIíÀNGUAPE
Doct t{ENTÀÇÃo - ToMADA DE pR_EÇos N"- oaoo2/2oLl
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPO'üEÚTE

credenciamento inpedirá a participaÇão ativa do reprêsentante do licitantê no
certêmê. Esta ocorrência nâo lnabilitará o concorrente. apenas perderá o direito a manj-Íestar-
se nas coffêspôndentês fases do processo licitatório. para taDto, a CPL aeceberá regularmentê
do rêferldo conco.rrente seus ênvêlopês, declaraÇões e outros elementos necessários à
participação no certame, desde que apresentados na folna defi-nida neste instn:mento.

8.2.P

8.2-2
re 1at
B -2 -3

O ENVELOPE DoCUUENTAÇÃO deverá conter os seguintes elenêntos:

ESSOA JURÍDICA:
. comprovaÇão de cadast.ramento nos ter&os do item 6.1 dêste instrumerto.
.Rêgnr.laridadê parâ com a Fazenda Federal - cêrtidâo conjunta negÍativa dê débitos
ivos a Iributos Federais e à Di\.ida Ativa da UD-iâô -

-Certidôês nêgativas das Fazendas Estadual e I'turricipal da sêde do licitante ou outro
eguivalente na forma da Lei.
I .2. 4. Conprovação dê regularidade relatlva à seguridade sociâl INSS-CND e do fúdo dê Garantia
por Tempo dê SeruiÇo FGTS-CRF, apresentêndo as corresportdentes cêrtidões fornecidas pê1o
Instituto Nacional do seguro Social e Caixa Econônica Eederal, respêctivamente.
8.2.5.prova de inexistência de débitos inadlmplidos peralrtê a JustiÇa do Tra-ba1ho, mediante a

apresêntaÇão de Certidão Negiativa dê Débitos Trabalhistas CNm, nos termos do Título vII-À da
Cônsolidação das teis do lrabalho, aprovada pelo Decrêto-Leí no 5.452, de 1o de maio de 1943.
I .2. 6. DeclaraÇão do licitante: de curq)rimento do dlsposto no Àrt. 7", Inciso xxxIll, da

ConstituiÇâo Federal - AÍt. 27 , Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência dê fato
impeditivo no que diz rêspeito à participâÇão na llcitaÇão; e dê submêter-se a todas as

cIáusulas e condi,Çôes do presênte instrumento convocatólio, conformê modelo _ Ànexo 1I.
B.2.7.Termo dê Renúncia, caso o partlcipante enviê apenas seus envêloPes, sem reprêsentantê
credenclado e dêsejar renurrciar ao direito de irrterpor recu_rso e ao prazo respectivo relativo
à rase de Habilitâçào, concordarldo com o prossêglti-Eento do certaDe licitatório, conforme
model-o - Ânexo ÍII.
8.2.8.certidâo neqiativa de Ilalência ou concordata, êxpedida pelo distrlbuidÔr da sêde do

licitante, no náximo 90 (noventa) dias da data prêvista para abêrtura das propostas '
8.2.g.CoÍprovaÇãodecapacidadededesempen}roanteiiorsatisfatório,deatividâdêlqualou
assemelhaàa ao objêto da licitação, fêita;través de atestado fornecj'do por pessoa jurldica de

drreito pú-bl ico ou Privado.

L 3. DocumentaÇão espêcífica:
8 . 3, 1. Co[provaÇão dê que o lj-citante 3e enquadla nos ter&os do Àrt' 3" da Lei L23/06' se for o

a""o, u"ido considêrada Eicroemplesa ou eÚpresa de pequêrro porte e 
. 
rêcebendo' portanto'

trata$ento difêrenciado e sirpiificando nâ forna aetiniaa pêla tegislaÇão vigênte' Tal

"ãõr"t"ça" 
podêrá sêr feita at-ravés da apresentaÇão dê quafquer um dos seguintes documentos '

a critério do licitante: a) declaraÇão a"p.""". forrialmênte assinada pelo profissionaf da árêa

;";;;ii; devidamente nauiritaao; i) ""itiaao 
sj-mplificada emitida pela jr-rnta cômelclal da

sede do licltante o, "q,ri.,a:...,t., 
t't fotst' da legistação pertinente' 1-1usê1cia da rêferida

ã..i.r"çao ou certidãô ;fupiificada não é suficiênte motivo para a inabilítaÇão do licitante'
apenas pêrderá, clurante o prêsente certâme, o. direi_to âo tratamento difêrenciado e

"i.pfiflà"ao 
dispênsado a IG ou EPP, previstos na rei 123105'

B-4-os documêntos de Habilitaçào dêve!ão ser organizados &a ordem descrita neste instrumenlo'
prêcedidos por um lndicê "ottt"pot'a"t't", 

podenão ser apresentados em oligi-naI' por qualquer

processo dê cópia autêntj-cada por cartório coq)etente' meDbro da colllissão ou publicaçâo êm

ãtqáà a. inpràsa oficial, qo;ttao rot o c""o' Estando perfeitâmente reglveis' sem conter

borrôes, rasuras. emendas ori entrelir:has, dêntro dÔ prâzo de validade' e encerrados êm

envelope devidamente l-acrado e indevassáveI' Por ser aperias Lma formálidade que visa facj'1itar

os trabafhos, a ausência do índice de que trata estê item' não inabilitará o licitante'
8,5.4 falta de qualquêr doctlEento exigido, o sêu vêncimênto' a ausência das cópiâs devidêmente

autênticadas ou das vias o.iqir,"is pára autenticação pela cotlissão ou da publicaÇão em órgâo

na imprensa oficial, " "pr""-àt"Ç,ão 
-de 

documentos de iâ-bilitaçâo fora do elvelope especifico,
;;;;, " rêspectivo 1iãitante inabilitado' Quando o docunento for obtido via lnterrret sua

legatidadê será cotrtplovada- ,rà, .rra"."oos eletrônicos corresponderrtês. Poderão ser utifizados,

a critério da Comissão os docunentos cadastrâis dê fornecêdorês' coDstantes dos arquj'vos do

ônC, 
-p..a 

coÍlprovaçãô da autenticidade de eleúentos apresentados pêIos licitafes' quando for

o ca30- \
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9.0 -DÀ PROPOSTA DE PntsçOS
9.1.4 proposta deverá ser apresentada ên 0 j. {una) via, dentro de errvelope lacrado,
seguintes indicações no anverso i

CÂI,ÀXÀ MJNICIPÀI DE I{AIANGT'APE
pRoPosTA DE PnXÇOS - IOl..lÀDÀ DE PREçOS N".
NOME PROPONEI{IE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ooo02 /2077

O ENVEI,OPE PROPOSTA DE PRAÇOS deverá conter os sêquintes elenêntos:
9.2'Proposta êlaborada em coltsonância com as especificaÇõês constalltes dêstê instrumento ê
seus elementos - Ànexo I -, em papel- ti"mbrado da eq)resa quaDdo for o caso, devidámênte
assinada por seu represerttantê, côntendo rto correspondente itsa cotado: discriminaÇào, marcà
e/ou modêlo e outras caractelisticas se necêssário, o quantitativô e os valorês rDitário e
total expressos em algalis&os.
9.3.sêrá cotado um único preÇo. narca, modêlo para cada item, com a utllizaçáo de duas casas
decimãis. Indicaçôes em contrário estão sujeitas a correçôes obsêrvando-se os sêguintês
critérios:
9.3.1.fa1ta de digitos: serão acrescidos zerosi
9.3.2.8xcêsso de dlgitos: sendo o primeiro digito excedênte aenor que 5, todo o excêsso será
suprimido/ caso contrârio haverá o arrêdondâmênto do dígito antelior para m.ris e os demais
itêns êxcêdêntês suprimidos.
9.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade EíniEa de r]nidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 1009 da estimativa detalhada no correspondelte lê.rmo dê Refe.rência -
Anexo L DlsposiÇão êm contránio não dêsclassifica automaticamente a proposta apenas o
rêspêctivo itêm sêrá desconsiderado.
9.5.4 proposta deverá ser redigida em Iíngma portuguesa e em Doeda nacional, elabolada com
claxêza, sêm alternatlvas, rasuras, eoêndas e/ou entrelinhas - suas folhas rubricadas ê a

úttima datada e assinada pelo responsávêl, coE lndicaÇão: do valor total da pxoposta em

algarisnos, dos prazos de entrega ou execuçâo, das condições de paqamênto, da sua validadê que
nâo poderá ser infêrior a 60 dias, ê outlas inforrúâÇões e observaÇões pertinentês que o

f icitante julgar neceesárias.
9.6.Existindo discrepância entre o prêÇo unitário e o vérlor totaf. resultado da Imrltiplicaçào
do preÇo unitário pela quantidade, o pteÇo unitário prevalecerá-
9.7.Fica estabelecido quê havendo diverqência de pleÇos unitári.os para um mesmo produto ou
serviÇo, prevalêcêrá o de menor valor-
9,8.No cãso dê alteraÇões nêce3sárias da proposta feltas pela corLissão, decorrentes
êxclusivamente de incorreÇões na unidadê de Eêdida utilizada, observâdâ a dêvida
proporcionalidade, bem como na mrltlplicaÇão ê/ou soma de valores, prevalêcêrá o valor
corrigido -

9.9.4nãoindicaÇãonapropostadosprazosdeentregaouêxecuçáo,dascondiçõesdepagêmentÔ
ou de sua validade, fj-cará subentendido que o licitante aceitou integiralmente as disposiçõês
do instrumento corrvocatóIio e, portanto, serão corrsideradag as deterEi-nações nele contidas
para as refelidas exigêncj-as não sendo suficiente motivo para a desclasgj-ficaçáo da respectiva
proposta.'g.lõ.É facuftado ao licitante, aprêsentar a proposta no próprio modelo fornêcido pê1o oRC,

desde gue esteia devidamente preenchj-do.
9.11.Nas ticltaÇÕês para aôisição de mercadorias o participante inCicará a orlgem dos

p.rodutos ofertados. A eventuai faita da referida indicação não desclassificará o licitânte-
9.12.Se!áo desclassiflcadas as propostas que deixarêm de atênder as disposiçôês dêste

instlumento.

IO.O.DO CRITÉtsTO PÀRÀ .,UIGàüEIÍIO
1O.1.Será decl-ârado vencêdor deste certame o licitante quê, atendidas todas as exigências do

ple§enteinstrumênto,apresentarplopogtacomÚênorvalorunitárionocor!êspondênteitem^cotado, relacionado no Ãnexo I - TerÚo de Refêrência'
1o.2.Havendo ignraldadê cle valores entrê duas ou m;!is propostas' e após. obedecido o disposto

nos Arts. 44 e 45 da rei c;tnplêmettat 123/06 e no Art' 3"' S2"' da Lei Fedêra1 8'666/93' a

clagsificaÇão se fará através de sorteio'
10.3.Na presênte licitação será asseçlurada, collo critério de desenpatê' prêferênci-a de

contratação para as lrlicroêEpresas ê ellpresas de pequeno porte'
1o.4.pa!a efeito do disposto neste insinmento, entendê-se por empatê aquelas situaÇões em que

as propostas apresentadas pê1as Eicroeryresas e enpresas d' pegueno porte sêjam iquais ou até

iã*'iaã, por cánto) superiáres à proposta mais bem classificada'
1o.s.ocorêndo a situaçáô d; "tP";" 

cot'forroe acima dêfirrida' procêde!-se-á da seguinte forna:
10.5,1.A nicroêmpresa o, "rrp.ãt. 

de pequêno porte Eais bem classificada podêrá apresêntar

proposta dê preço inferior ^àquela consiaeradâ vencedora do certaDe, situaçáo en quê seÍá

àaluaicaao em seu favo! o objêto licitado;
10.5.2.Não ocorrencto a contrataçáo d.a Eicroempresa ou ê4prêsa dê pêqueno potte, na forma do

item antê.rior, serão convocadai as demais re&aDêscentês que por ventura se enquadrêm na

situaÇão de empate ""irt 
aefi,,iàa, na ordêm dê classificaÇão' para exerclcio do mêsmo direito"

10.5-3.No cago de êquivalência dê valores apresêntadog pê1as rtricroeEpresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelêcido como situação de enpate' 9êrá

.u"riraao sorteio entre "iã" 
pa." que sê identirique aquefa que prineiro podná apresentar

mêlhor ofertÀ. 
\
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A10.6.Na hipótêsê de não-coDt.ratação nos têrEos acima previstos, em quê foi
situação de enpate e assegltrado o tratamento difelenciado a Licroêmpresa e emprês
porte, o objeto licitado será adjudicado elo favor da proposta origina]mente
certame-
10.7.4 situaÇào dê êIl[)ate, na forEá aciea definida, somente se aplicará quaÍrdo a
iniciaL não tiver sido apresentada por eicroeepresa ou enplesa de pequeno polte.

de pequeno
dor{@o (

oa

11.0.DÀ ORDE}I DOS IB,ÀBÀtrIIOS
l1.L-Para o recebimento dos envelopês e inicio dos trabalhos 9erá observada uma tole!âDcia de
15 (quinze) rlinutos após o horário fixado. Enceüado o plazo para recebimento dos ênvelopês,
nenhuln outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão púb1ica pelo Presidênte, será efetuado o devido credencj-amento
dos interessados. Somente particj.pará atj-vaDente da rerDião um representante de cada
licitante, podendo, no êntanto, se! assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.O não coaparecimento do representante de qual-quer dos licitantês não lmpedj-rá a
efêtivaçâo da rermião, sendo que, a siq)les participaÇão nêste certame j.rnplica na total
aceitaÇão de todas as cotdiÇÕes estabelecidas Deste InstnEento Convocatório e seus aallexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de docr.Eoentação e/ou
substituição dos envelopes ou dê qualquer elemento êxigido ê nâo apresêntado na reuniâo
destinada à habilitaçáo.
11.5.4 CoElissão receberá de cada representantê os ênvêlopês DocuEentação e Proposta de PreÇos,
e rubricará juntamênte com os parlticipartes os fechos do segundo.
11. 6. posteriormente abrirá os envelopes Docr.mentação. .mbrlcará o sêu conteúdo e solicitará
dos licitantes que examineB a doÇL:meltação neles cortidas. çluaisquer j-reugrrâÇões levantadas
deverào ser comr.ut-icadas a conissão, que as consignará na Àta de rêunião.
ll.T.Prossequindo os trabalhos, a Coreissão analisará os docuEentos ê as iÍrpuqnações porventura
formuladas pelos licitantês, dando-lhes ciência, êe seguida, do rêsultado da Fase de
Habilitaçào. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o rêsultado n!ü[a nova
reuniáo, reqistrando-se I}a Àta, ou ltrediâIlte publicaÇão lra jÍprensa oficial ou aindâ erlitindo
aviso por escrito. observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não infêrior a

48 (quarenta ê oito) horas.
1l..8.Ocoffendo à deslstência exp.re5sa dos licitantes ao direito de lecorrer na Fase de

HabilitaÇão, confornê previsto no Art- 43, III, da Lei A.666/93, rur mêsna sessão poderá haver
a abertula dos envelopes Propostas, caso colltrálio serâ EÂrcada nova data, com Ôbservância ao

p.razo rêcursal estabelêcido na legislação pertinente-
i1.9.O envelope proposta de preçoi, devidamente fechado e lacrado, sêrá dêvolvidô eô licitante
inabilitado, àesde que não terüa havido reculso ou após sua denegaÇão '
11.1o.EnceEada a Fase de HabilitaÇão e observados os dj,têmes deste instrumênto, a Colrlissâo

procêderáêntãoàaberturadosertvelopesPropostadePrêÇosdospfoponentesdêclarados-habilitados, xubricará o sêu conteúdo e facultará o exaEe da documeDtaÇào nêlês contidas a

todososparticipantes,osquaispoderáoefetua!iryugrrâções,devidaEenteconsiqmadasnaAta
de reunião, quando for o caso.
11..11.A Comlssào exêrRinará os elemêntos aprêseDtados, as obserÍ/aÇões êventuafmelrte apontadas,

dêclarando, em seguida, vencedor o licitaIttê que, atendidas as exigiências e considerados os

aiilàri"r definiclo-s neste instlumento, aprêsentar proposta mais vãntajosa para o oRc'

11.12.Da rêunião lavrar-se-á Ata circunstanciada' na qual se!âo registladas todas as

ocor!ências e que, ao final, será assinada pela co4issão ê licitantes presentes'

11.13.Em dêco*ência aa iei óoryre$entar L23/o5, a corylovação dê- regulalidadê fiscal e

trabalhistadasmicroeryresaseemp!êsasdepequenoporte-somenteseráexigidaparaefeitodê
assinatura do coltrato, observando-sê o seq\rinte procedimênto:
11.13.1-Ãs micloêmpresas e empresas de pequeno porte, po! ocasião da palticipaçáo nesta

licitação, dêveráo apresentar loda a docmeotação exigidà para coryrovação de !êgularidade

fj-scal e trabalhista. dentre os docunentos enumeradós ne-ste instnunento para êfej-to dê

Habilitação e integ-rantês áo .,,t"lope Docl'laentaÇão' mêsúo quê esta apresênte algumâ rêstrição;
11.13.2.Havendo al-guDá rê§trlÇão na coÚprovaçao da regul-aridade fiscal- e, trabalhista' se!á

assegurado o prazo de os (cincol dias úteis, cujo terEo iniciaf colresponderá ao momento em que

o licÍtante for declarado vencedôr, prorroqáveis poI i9ua1 pêriodo, a crltêrio- do oRC' para a

regularizaÇão da aocurnentaçáo, p"q;tnto á" ptr""ltt"itto áo dêbito' e eeissão da eventuais

""itidô." 
negativas ou posi.tivas com efeito de certidáo rtegativa;

11.13.3.A não-regularização da docr@entação, no p..ro a"i-" previsto, i@licará decadência do

direito à contratação, sem prejuizo das sançÕes previstas tto att' gt' da tei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC coÍrvocar 
_ 

os licj_tantes reDãnescêntes' na ordem de classificaÇão' para

assj-natura do contrato, ou rêvoqar a licitação'

r oferta

. CPL.

12.O.DO CRrÍÉRto DE ÀcErràBrúrDArE DE pBEçOS

12.1.Havendo proposta .o* -,"lot r:nitárit superior ao estiEâdo pelo oRC ou manifêstamente

inêxeqüíveI nos têrmos d" ;;. 4B, rr, da iea 8.666/91, o Ítesmo será desconsiderado' Esta

ocorrência não desclassiflca autonatlcanênte a proposta' quândo for o caso' apenas o itêm

correspondente, relacionado no _enexo r - Íêreo de Referência -' na cÔIutla caiqo'
.l-2.2.o v.,or esti'ado que o oRC se propôe a pagar pelo objeto ora 1-i-citadô - valor de

Referência -, está indicado no respectivo elenento deste j-nstrumento - ANEXO I'

13.O.DOA RECORSOS

13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento
109 da Lêi fêderal n-" 8.666/93'

licitatôlio, caberáo recu'r"
\Y\

nos termos do Art

5



13.2.o rêcurso será
sêr protocolizado o

diriqido à autoridade supêrior do ORC. por internédio da CorEi
original-, nos trorários nornài s de êxpediente das

123 - Centro -
0B:00 as :0

êxclusivamentê no segl.rinte êndereçoi Rua Duquê de Caxras,
u')
o

14.1.Conc1uido ô julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá
14.0.DÀ nor,FlocrÀçÁo E ÀDirrrDrcàçÃo

Lató
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos nô certame, reeêtendo-o a autoridade superior oRC/
juntanênte com os êlenentos constitutivos do processo, necessários à Homoloqação e AdjudicaÇâo
da respectiva licitação, quando for o caso.
14.2.À autorj-dade superior pode!á, no entanto, tendo em vista sêryrê â defesa dos interêssês
do ORC, discordar e deixar dê hotrrologar, total ou parcialmêntê, o resultado aprêsentado pela
Conlis6ão, levogÍar ou considêlar nula a Licitação, dêsdê que apresente a devida fundamentação
êxiqida pela legislaÇâo vigente, reslF.rardados os dirêitôs dos l-icitantes.

15.O.DO COI+TRÀTO
15.1.Após a homologaÇão pela Autoridade Superior do oRC. o licitantê vêncêdor será notificado
para. dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de rêcebimento da notificaçào,
assinaI o respectivo contrato, quândo for o caso, êlaborado êd conformidade com a5 Dodalidades
pêrmitidas pê1a Lêj, !'êderal n." A.666/93, pdêndo o lnesrtro sofrer alteraçôe9 na forna definida
pela referj-da Lei.
15,2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, ê ocorrendo êsta dêntlo do prazo dê
validade de sua proposta, o licitante perde!á todos os direitos quê porvêntura tênha obtido
como vencedo.r da Iici t aÇão -

15.3.É perrLitido ao ORC, no caso do licitantê vêncêdor não comparecer para assi.naturâ do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes renanesceDtes, na ordqn dê
classificaÇâo, para fazê-1o em igual prazo ê nas mesmas condiÇões do licitante vêncêdor,
inclusive quanto ao p!eço, ou rêvogar a presente licitaÇão.
15.4.0 contrato que eventualmente vênhâ a ser assinado pê1o licitante vencedor, podêrá ser
altêrado, unil-ateralmentê pê1o Contratante ou por acordo entle as partes, nos casos prêvistos
no À-rt. 65 e será rescj-ndido, de pleno d1!eito, conforme o disposto nos Arts. '7-7, -78 e -79 da
LeL 8.666/93 -

15.5.0 Contratado fica obrigado a acêitar nas mêsrúas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fi-zêrem necessários, até 258 (rrintê e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16. O.DÀS SÀIIçõES àDr{rNrSBArrÍAn
16.1.A rêcusa injusta em deixar dê cuEprir as obligaçõês assrmidas e prêcêitos leqais,
sujêitará o Contratado. garantida a prévia defesa, às segrrintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da I,ei 8.666/93: a - advertência; b - Írr1ta de mora de 0,5* (zero virgula cinco
por cento) apli-cada sobrê o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, nô início ou na
ãxecuçâo do objeto ora contratado,. c - multa de 1OB (dez por cento) sobre o valor contlatado
pelâ inexecuçâo total ou parcial- do contrato,' d - suspenseo teoporária de palticipar êm

Ircitação e impedimento de contrata! com a AdminlstraÇão, por prazo de até 02 {dois) anosi ê -
declaraÇào dê inidoneidade para ticitar ou contratar com a AdeinistraÇão Púb1ica ênquanto
perdura;em os motivos determinantes dâ pwliÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão
ierante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - singiltanêamente, qualquer das

penalidades cabiveis fundametltadas na Lei 8-666/93'
16.2.s" o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaçáo ao contratado, será autorEatica.Eente descontado da prjlêira palcela do paqamento a

que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 18 (rrm por cento) ao mês,

ou, quando for ô caso, cobrado judicialmentê.
re.:.apasaaplicaçãodequa-isquerdaspenalidadêsprevistas,realizar_sê-ácoldjllicaqào
escrita ao contratado, e -puUlicaa" na idprensa oficial, êxc1u1das as penal-ldadês de

advertência e multa de mola quaÍ1do for o caso, constaldo o fundamento 1êgaf da puniÇão,

informândo ainda que o fato será rêgistrado no cadastro coüespondente'

l?.O.DO RECEBTUET*TO @ Co.@3@AçãO DE EECUçÃO ü) OErrBro

17,1,0 rêcêbimento ou â couprovaçáo de execução pelo oRC do objêto licitado' obsêrvadas suas

característ1cas, se fa!á *"ãi.,,tà recibo ou equivalente êr.itido por funcionário ou coÍLis.ão

específica devidamente desiqnados, após a verificação da guantidadê' quêlidadê e outros
aspectos ineaêntes aro, tea or' deste initnurento, das noreas técnicas e legislaÇáo pertinêÍIte9,
ê consequentê aceitaÇâo -

18.O.DO PÀGÀÀíEIS1o
18.1.o pagamento será efetuado mêdiante processo regular e êm observância às rlormas ê

procedimen-tos adotados pelo oRC, da seguintl maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do perlodo dê adiEplemento-
18.2.0 desenbolso máximo ao. periodo, lrão será supeiior ao valor do rêspectivo adinq)Iemênto, de

acordo com o cronogralna airovado, quando for o caso, e sa4prê em confÔrmidadê com a

disponibilidade de rêcursos financeiros.
ta.i.I,Ienhum valor será pago ao Contratado eüquanto pendênte dê liquidaÇáo qualquer obrigaçâo
financêira que the for iúposta, êm v-irtudê de penalidade ou inadirq)lência' a qual poderá ser
co[q)ensada com o pagamênto pándente, "* 

q'" isso gere direito a acréscila§ de qualquer

naturêza. \

$



19. O. DO nEàJUSrArrEnalO
19.1.Os pleços contratados são fixos pel-o período de
Art. 65, S§ 5" e 6", da Lei 8.665193.
19.2,ocorrendo o desequiLibrio econômico-financêiro do contrato, podêrá ser
relação quê as partês pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inclso ÍI.
Leí 8.666/93, mediânte comprovaÇão documêntal ê lequeriEento exprêsso do Contrata

20. O.DÀT' DISDOSIçÔES GER,AIS
20.1.Não será dêvida aos proportentes pela êlaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certamê, qualquer tipo de j-ndenização.
20.2.Nenhuna pêssoa física, ainda que credenciadâ po! procuraÇão legal, poderá rêp!êsentar
mais dê r.ma Licitantê,
20.3.4 presente licitaÇáo somente poderá vi! a ser revogada por razões de interesse púb1ico
decoffênte de íato supervêrriente devidamêntê cotrlprovado, ou anulada no todo ou em parte, pox
ilêgalidade, de oficio ou por provocaÇâo dê terceiros, mediante parêcer escrito e dêvidâmente
fundamêntado.
20.4.Caso as datas previstas par.a a realização dos eventos da presente licitaçáo sejaln
dêclaxadas feriado, ê não havendo ratificaÇáô da convocação, ficâm transferidos
automaticamente para o primeiro dia útil su.bsequente, no úesmo 1oca1 e hora anteriormente
previstos.
2o.s.Ocorrendo a supressão dê sêrviÇos, se o Côntratado já houver adguirido os materials ê
postos no 1ocal dê trabalho, os &esmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preÇo dê aquisiÇâo
legnrfarmente comprovado, desde que sêjam de boa qualidade e acêitos pela fiscalizaçâo.
20.6.os preÇos unitários para a realizaÇão dê novos sêrviÇos surgidos durantê a exêcuçâo do
contrato, sêrâo propostos pelo Contratâdo e subúretidos à aprêciação do oRc. À execução dos
serviÇos não previstos será rêgulada pelas condj-ções e c1áusulas do contrato o.riginal.
20.7.0 ORC por convenj-ência admlnistlativa ou técnica, se reseÃ/a no dirêito de paralisar a
qualquer tempo a execuÇâo dos serviÇos, cientificaldo devidâmêntê o contratado.
2o.8.Decairá do dirêito dê irq)ugnar perantê o oRC nos termos do presentê instrumento, aquele
quê/ têndo-o aceitado sem objeÇão, vênha a apresêntar, dêpois do julgamênto, falhas ou
irregmlaridadês que o \riciaram hipótesê êm que ta1 corm,micado não terá efêito dê recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licltaltes, já deverão estar incluídos ôs custos com
aguigiçáo de material, ÍÉo-dê-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
j-ncidir sobre os respectivos preços.
20,10.Este instrumento convocatório ê todos os seus elemêntos constitutivos, estão
dl sponibilizados em meio nagnético, podêndo ser obtidos junto a Conissão, ôLrservados os
procedimentos definidos pelo ORC .

ZO.t-l.as dúvidas surqidas após a apresentaÇão das propostas ê os casos onlissos neste
lnstnmento, ficarão única e exclusivamentê sujeitos a interpretaÇão da coIILissão, sêndo

facultada a mesma ou a autoridade superior do oRC, eE qualquer fase da 1j-citaÇão, a promoÇão

de diliqência destinada a escla.recer ou a cotq)lementar a lnstrução do processo'
2|.72.paLa dirinir controvérsias decoffentes deste certaEe, excluldo qualquer outro, o foro

um ano, exceto para os caso

. CPL.o

coÍpetentê é o da conarca de !íamanqiuape, Estado d
{

MarÍànguapê - PB\. 15 de

a Paraiba.

f,.r"..i.o a.
I
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TERMO DE RBFERÊNCIÀ _ ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OB.TETO
1.1.Constltul objeto desta licitaÇào: ÀquisiÇào parcelada de materiais de liÍ[)eza
copos descartáveis, água mlneral, refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos,
as atividades da câmara t'Íunicipal dê }íâmanguape.

ê higienê,
destinados

2 . O. .,USTTETCÀTIVÀ
2 . 1, Considerando as necessidades do ORC, têm o p.rêsêntê têrmo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necegsários para viabilizar a contrataÇão em te1a. Às
características e êspecificações do objeto ora licitado são:

CODIGO ToTAú
412,50

1-666,44
351,00
416 | OO

510,00
544,00
595,00

75,00
594,00
350,00
'750,00
136.00

80,00
50, oo

650,00
a29, AA

400,00
324tOA
48,7 ,24
672tAO
646, AO

675,00
560,00
420,00
990,00
350,00
2LA I OA

2.090,0Ô
1.020,00

580.50
f-458,00

316,50
562,50

2 -71O I AO

11A I OA

544,00
561, oo
646tAO

1.050, 00
910, 00
840,00
130,50

1.540,00
2A .653,14

Drsen ÍnÀCÀo
VASSOURA PELO 3OCM

DESODORTZÀDOR 36OHI
SABONETE SUAVE 9OG

SACO P/ lrXO 20X15rT
SACO P/ ]-IXO 1OX30LT
sAco P/ l-1xo 1ox50LT
SACO P/ LIXO 5X10017
EósEoRo
INSETICIDA AEROSOT 39OMt
ÁGUA SANITARIA lLT
DESINFETÀNTE 2LT
DETERGENTE 5OOML

ESPONJA DE AÇO

ESPONiIA DE PÍATO
RODO 3OCM

PAPEL HTGTÊNrco c/4
PASTIIHÀ SANITÁRIA
DETERGENTE EM PO sOOG

SABÃO TABLETE 5X2OOG

Ár-cool, 5ooML
ÊIANEIÀ
VASSOURÀ PIASSAVA C/ CABO

PANo CHÃO

PANO DE PRÀTO

PAPEL TOA]-HA C/ 2

GUARDANAPO 33X33X5OUND

COPO DESC. l OOXsOML

coPo DESC- 10X18oI'{L

coPo DESC. 100X300ML
LIMPADOR DE USO GERÀI.MULTI-USO 5OOML

SABoNETE ]-Íourm 25oHt
cERÂ LÍourDA 75oML

ÁGUA r4lNERÀL 2oLT
IIMPA \'IDRO sOOML

cAEÉ 25oc
AçúcÃR lKG
BISCOI?O C. CRÀCKER 5OOG

RTSCOITO MARIA 5OOG

REÊRIGERÂNTE TIPO COLA 2LT

REERIGERÂNTE TIPO I,ARÀN.,A 2LT
REFRIGERÀNTE TIPO GUARANA 2LT

EILTRO PAPEL 1O3

ÁGUA MrNERÀI, 5ool,tr-

UX )àDE
UND

UND

I]ND
PCT

PCT

PCT

PCT

PCT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

PCT

UND

CX

PCT

UND

UND

UND

TJND

UND

PCT

PCT
PCT
PCT

PCT

UND

tJND

TJND

UND

TIND

PCT

KG

PCT

PCT

ÚND

UND

UND

PCT

UND

QT'À}ITf,DÀDE P,UNITÁR,IO
45 10,50

774 9,AA
21O 1,30
170 2,AO
t1a 3,00
17 0 3,2O
170 3,50
30 2t 5A

60 9, 90

100 3,50
100 '7 | 5A

68 2, OO

50 1,60
50 1, OO

50 13.00
130 3,30
2AO 2,00
90 3,60
jo 6,96

140 4,80
71O 3,80
90 1 ,54

140 4,00
14A 3,00
22a 4, 50

14A 2,50
t-4 o 1, 50
550 3,80
1-70 6,00
135 4, 30

135 10,80
65 4,94
75 1.50

140 15,50
140 5,50
11O 3,24
170 3,30
tja 3,80
l4a 1 ,54
140 6,50
140 6,00

4 s 2,94
1540 1, oo

TotàL

P

1

2
3
4

5

6
,l

8

9

10
t1
72
13
14
15
t6
11

18

19
2A
27
22
23
24

25
26
2l
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4A
4I
42
43

3. 0 - osruGÀÉBs DO OONTRÀIADo

3 - 1. Responsabilizar-se por todos os ônus ê obriqaÇões concernentes à leglelação fiscal' civil'

tributária e trabalrrista, bêe como por todas as degpêsas e co@roEissos assr_udÊos, a qualquer

titulo, pêrante seus forDecêdores oti terceiros êm razào da exêcuÇáo do objeto cÔntratado'

§\

/ómE-a
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3.2.Substitui-r, arcando com as despesas decorrentes, os natêrials ou serviÇos
altêraçôes, detêrioraÇões, inperfeiÇôês ou quaisquer irregularidadês
exlgênclas do instnmento dê âjuste pactuado, ainda quê constatados após o
paqarnert o.
3.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contrataÇão, s
prévia e expressa autorização do Contlatante.

ê I
que sentar
dis pantes às1+

IE
o

median
o

te, êm compâ dadê
gualificaçã o êx191 no

rpgnt@ou (
o

3.4.t4anter, duraÍrte a vigência do contrato ou instrunentos êquivalen
as obligaçÕes assr-ulidas, todas as condições de habilitação ê
respectivo procêsso licitatório, se for o caso, apresentando ao contratante os doclu[entos
necessários, sempre quê solicitado.
3 . 5 . Ernitir Nota Fiscal corrêspondente à sede ou fi1iaI da eúpresa que apresentou a
documentaÇáo na fase de habil.itaçào.
3.6.Executa.r todas as obrigações asslmidas co{[ observância a re1hor técnica vigentê,
enquadrando-se, rigorosamentê, dentro dos pleceitos legais, normas e especificaÇôes técnica3
coüespondentes.

4.O.DO CRITÉAJO DE ÀCEIITBII,U)ÀDE DE PREçOS
4.1.Havêndo proposta coe valor unitário supêrior ao estfunado pelo oRC ou nanifestamente
i-nexêqüive1 nos termos do Àrt. 48, II, da Lêi 8-666/93, o mesmo será desconsidêrado. Esta
ocorrência não dêsclassifj-ca autoeatica.úente a proposta, quando for o caso, apênas o item
correspondêntê, relacionado nêste anexo, na colulra côdi.go-
4,2.o valor estimado que o oRC se propõe a pagar pelo objeto ora llcitado - valor de
Referência -, está aclma indicado.

5.0
5.1

}'!ODEI.o DÀ PROPOSTÀ
É parte lnteqrante

coIres
dêsde

o
destê Termo de Referência o modê1o de proposta de preÇos
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornêcido,
preenchido, confome faculta o instrtmento convocatório - Anexo 01.que se dewi te

C IO LE]TE LHO
Prêsadente da ConLi s são

t \
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EStrà.DO DÀ PÀ8.AÍBÀ
c.âranA uuNrcrpÀr DE lnriAr{errÀpE

COT.ÍISSÃO PERT,ANE}IIT DE IICITÀçÃO

ÀNIXO 01 ÀO IER}IO DE REI'EFTàTCIÀ - PI{OPOsTA

roMADÀ DE PREÇOS N" 0OOO2/201-7

PROPOSTÀ

REE.: TOMADA DE pREços N" OOOO2/2OLl

OB.TEIO: AquisiÇão parcelada de matêriais dê limpêza ê
minêra1, rêfrigêrantê, café, âçúcar e biscoitos diversos,
Muni clpal de }íamanguape.

hlgi.êne, copos descartáveis, áqua
destinados as atividadês da Cámara

xÀRcÀ/I,ioDEIp I,II )ÀDB QUÀ}ITIDàDB P. T,NITÀRIO
UND 45

UND 170
UND 2-I O

P. TOTÀI

PROPONEMTE:

Prezados senhores,

Nos ter:mos da licitação €ú epÍgrafe. apresent;u:ros proposta conforoe abâixo:

VAIOR TOTAI, DÀ PROPOSfA - R§

PBAZo - Item 5 .0:
PAGÀMEI{IO - Item 18.0:
VA],IDÀ.DE DA PROPOSTA _ IIEM 9.0:
ORÍGEM DÃS MERCADORIÀS OEERTÀDAS _ IIEM 9.0:

CNPJ

/de de

RêsponsáveI

çt: 4la

o

c
o

. CPL.

o

óÁfiEDN
r'tj.l-:.-'j-i-r.':.
r.i,l:,.:;. j!,: t

'ir,tll :-i'r'lii
_iàiEq"

l\I
ô
\1

cóDrco Drse.rxnlÀçÃo
1 VASSOURA PELO 3OCA,Í

2 DESOMRIZADOR 36OML

3 SABONETE SUÀVE 9OG

Êtc. . . -

\
,.§\,
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EsEÀDo Dà plnrÍsÀ

cÂrGRÀ lrultrcrpÀr DE lalGNcIrApE
corflssÀo pERr0rrENTE DE LrcrrÀçÀo
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lrt{EI(O rr - TOiADÀ DE PREçOS N" O0OO2/?OL"I

MODELoS DE DECIÀRAçÔES

REF.: TOIG,DA DE PREÇOS N" OOOO2/2011
CÂMARA MUNrcÍPÀr DE r,G.}B,NGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

- DECIÀRÀÇÀO de crnnprimento do disposto no À.rt. 7", Inciso XXXIII, da cF - Àrt. 27, Incj-so
da Í,ei 8.666193.

o proponente acina qualificado, sob penas da Lei e em acatamênto ao dispôsto no À-rt. 7" .inciso
XXXIII da Constituiçáo I'ederal, Lei 9.854, dê 27 de outubro de 1999, declara não possuj-r em

sêu quadro de pessoal, funcionários menores dê dezoito anôs em trabalho notu-rno, insalubre ou
perigoso ê nêm menoleg dê dezesseis anos, eIa qualquêr tra.balho; podendo existir mênores dê
quatorze anos na condição de aprêndiz na forna da legislação \rigiente '

3.0 - DECLARAÇÃo de submetei-se a todas as c}áusulas e condiçôês do coffesporrdente instrumento
convocatório.

o proponentê acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as

r""p""ti.ro instrumento convocatôrlo e submêter-se as condições netê estipuladas '

Locâ1 e Dâta.

Nom /Àss rNAruRA/ cÀRGo

Rêpresêntante leqal do proponente.

oBSERVÀÇÃO:
e.-oià-riiÁqo"s DE\,BFÃo sER ETABoRÀDÀ5 EM pÀpEL rrl..ÍBRÀDo Do LrcÍTÀNrE, OUÀNDo FoR o cAso

2.0 - DECLARAÇÀo de supervêniência de fato 1Íped.itivo no quê diz !êspêito a participaÇão na

licitaÇão.

confomê exigência contida na Lei 8.666/93, Àrt. 32, S2", o proponênte acina qualificado,
decfara nâo haver, até a presente data, fato iryeditivo no que dlz respeito à

habilitaÇào,/participaçâo na presente licitação, não se encontrando êm concordata ou êstado
falinentàr, Lstando clente dá obrigatoriedade de informar ocogências posteriorês. Ressafta,
ainda, náo êstar sofrendo penalidaàe de declaração de idonêidade no ârDbito da adninistraÇão
Eêderal, Estadual, l'trt i"ipãf ou do Distrito Eêderal, arcando ci\ril e criminalmênte pê1ê

presente afirnação-

I
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ÀIrE:KO III - 1!ol4DÀ DE PREçOS No OOOO2/2O|1

MoDEros Do rERMo DE RENúNCrÀ

REP.: TOIG'DA DE PREÇOS N" OOOO2/201'7
cÂt4ARÀ MUNrcÍPÀr DE IG.I,ÍANGUÀPE

PROPONENTE
CNP.I

1,0 - TERl,to DE RENÚNCIA ao rêcu.rso conforme previsto no Àrt. 43, Inci.so rrr, da r,ei 8.666193.

o proponente acina qualificado, declara, na forma do disposto no ÀLt. 43, III, da Í,ê1
8,666/93, acêitar o resultado di\rulqado pela Coeissâo, que analisou a documentaÇão prelininar
do processo em epigrafe, efetuada nos terlDos do rêspectivo instrmento convocatório,
desistindo, assim, expressamênte de qualquer interposiÇão de recurso prêvisto na legislaÇâo
viqêntê, bem com ao prazo correspondênte e concordando, pôrtânto, com o prosseguimento do
certame. Dêclara ainda quê, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade dê valores entiê sua
proposta e a dos denals licitantes e após observado o disposto no Àxt. 3', § 2", da Lel
B-666/93, fica autorizado a realização do sortei-o para deflnlÇão da respectiva classificaÇão,
não sêndo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no

}.rt. 44, § 2", do referido diploúâ 1ega1.

NO},IE /ASS I NATURÀ/ CAR@
Rêpresentante lêqa1 do proponentê.

oBsERVAÇÃo:
ã-õãi"ã-ã"'"u"*crA DEVERÁ SER ErÂBoRÀDo EM pÀpEr rrMBRÀDO Do LrcrrÀMrE. QUANDo roR o cÀso.

\

EsrÀrn DÀ pÀrAÍBÀ
cÂrÂRÀ !ÍuNrcrPÀr DE llal,nlrcuÀPE

cotcssÃo PERríANErrrE DE trrcrrÀçÃo

Local e Data.
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TERI.íO DE CONTRÀTO OI,E ENTRE ST CETEBRÀM À
},A}G,NGUAPE E , PÀRÀ EORNECIMENTO
NESTE ]NSTRIJI,ÍENIO I.B. FORI"A ÀBÀIXO

Pê1o prêsentê instrumento particular de contrato, dê r]m lado CânEra Municipal dê Mamanguapê -
Rua Dugue de Caxias, 123 - Centro - Mamãnguape - PB, CNPJ no a2.'120.256/ 0001-52, nestê ato
rêprêsentada pelo Prêsj.dênte da Câeâra Joâo Eeüeira da Silva Filho, Brasileiro, Divorciado,
Come-rciante, resideate e do4iciliado na Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,
cPF n" 031.463.444-40, carteira de Identidade ^" 2.288.944 ssP-PB,, doravante siÍplesmente
CONTRATÀIIIE, e do out-ro lado . .., CNPJ n"

., neste ato represêntado por .. .. residente e domlcillado nâ . .. -,
- ..,, cPF no ....... .., Carte-ira de fdentidade n" -. - .,

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTaxÀ },IJNICIPÀú DE I{A}4IIGI,ÀPE

ÀNtxo rv - Ioi.rÀDÀ DE PREços

M]NUTA DO COITIRATO

CoNrRÀTO No | .... /2OL1-CYL

COMISSÁô PERTGNE}+IE DE úICITÀçÃO

N" OOO02/?017

CÂ}aRÀ MUNTCIPAÍ, DB
CONFORI,IB DlSCRIMINÀDO

CI,I{U$IIÀ OI'ARTÀ . DO REÀ.fUSTTüEIÍDO:
Os preços contratados são fixos pelo perlodo de tnn àno, exceto para os casos prêvistos
65, S§ 5" e 6", da rei B-666193.
ocorrendo o desêquilíb.rio econônico-financeiro do côntrato, poderá 9êr restabêIecida a
quê as partês pactuaram irlicialmente, nos têrmos do Àrt. 65, Inciso II, À1inea d'
e.eae/sz, medÍaÍtte comprovaÇào doc@enta1 e requêrimeDto êxpresso do contratado.

do.ravante simplesmente COIú]RÀTADO, decidiram as partês contratantes assinar o prêsêntê
contrato. o qual se regerá peLas cl-áusulas e condições seguintes:

CIáUSUIÀ PRIMEIRÀ - DOS EI'NOÀüBTTIoS ID COÚBÀrc:
Este contrato decor.re da licitaÇão modalidade Tomada de PreÇos no OOOO2/211"1 ,
termos da Lêi rêderal n" 8.666/93 e suas alterações e a r,êi conplementar n"
dezenibro de 2006, alterada.

processada nos
123, dê 14 de

CI,I(USIIIÂ SEGI,IÍDÀ - DO OB.'ETO T'O COI*TRàT(,:
o presênte contrato tem por objeto: Àquisição parcelada de raateriaj-s dê limpeza
copos descartáveis, água ltrj,neraf, refrj-gerànte, café, açúcar e biscoitos diversos,
as ativldades da Câmara l,Íunicipal de !íamanguapê.

e hrgiene,
dêstlnados

O fornecimento dêverá obedecer rigorosamentê às condições expre§sas neste instrumento/
proposta apresentada, ToDada de preços no OOOO2/2O7'| e iDstruções do Contratante, documêntos
essês quê ficam fazendo partês inteqrantes do presente corttrato, independêntê de transcriÇão.

cráu$,IÂ TERCETRÀ - DO VÀrOR E pREçOS:

O valo! total destê contrato, a base do preço proposto, é de R§

no Àrt -

cu(usl,IÀ QurlcrÀ - r)À DorÀÇÃo:
As despesas correrão por conta da seguintê dotação,
Rêcursos Próplios da Câmara l'i:licipal de üaEánguape:

corrstante do orÇamênto vigente:
01.010 01.031- 0001.2001 3390.30. 00

relaÇão
da Lei

da seguj-nteCLifu'SUI,À SETEÀ - DO PÀG]àüE ÍO:
O pagamento será êfetuad.o na Tesourarj-a do contrataÍrte, Eediante processo regular'
manêira: Para ocorêr no prazo de trinta dias, contados do periodo de adin{)lementÔ'

Ã"

§

cráusu,À sÉTnÂ - Dos PRAzos:
o prâzo máximo para a execuÇào do objeto ora contratado, conforme Suas carâcterlsticas '
"d*it. 

pto..ogação nos casos previstos pela Í'êi A'666/93, êstá abaixo indicado e
ê que
sêrá

considerado a partir da emissão do Pêdido de corryra:
Entrêga: 5 {cinco) diês

o prazo de vi-gência dô presente contrato será detêrcinado: até o final do exêrcício finaDcêj-ro
de 201'7, considerado da datâ de sua assinatura.

CIJ{U§IÀ OITÀITÀ - DAS OBÀIGÀ6ES DO @IÚBiÀIIúÍIts:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento êfetivamente realizado, dê

rêspectivas cláusulas do presente contrato;
oldo com as

6

o\



ct,iíústnÀ oÉcna rrncrne - Dxr pEtâl,InÀDEs:
A rêcusa injusta em deixar dê cuíprir as obrigaçõês assrmidas e preceitos legais, sujêitará o
Contrâtado, garantida a prévia dêfesa, às sequintes penalidâdes plevistas nos Àrts. 86 e 87 da
Leí 8.666/93'. a - advertência; b - m]lta de mora de 0,5* (zero vírqula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entlega, no j-nlcio ou na execuçáo do
objeto ora contratado; c * multa de 103 (dez por cento) sobrê o valor contratado pela
j.rrexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão tedporália de participar em licj.tação ê

impedinento dê contratar com a AfuinigtraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇáo
de inidoneidade para licitar ou contratar colt a Àdministração Púb1ica enquanto perdulaxem os
motivos detelIainantes da punição ou até que §êja proeovjda sua reabilitação perante a própria
autoridade gue aplicou a penatidade, f - si-m.r]-tanea@nte, qualquer dâs penalldades cablveis
fuldêmentadas na ],ei 8. 666193.

cüiusulÀ DÉCÍtÀ SES,IOÀ - DO FORO:

Para diriltli.r as questóes dêcorentês deste
Mananguapê, Estado da Paraiba.

E, por estarem de pleno acordo,
assinado pelas partes e Por duas

T E ST EMT]}I]IAS

contrato, as partes ê1egem o foro da Comarca de

foi lavaado o prêsente contrato em 02 (duas) vias, o
testemrüas.

qual vai

líamanguapê - PB, .

PEI.O CONTRÀIÀI TE

dê de 2O1l .

JOÃO EERRETRA DÀ SIL1n. EILHO
Presidente da câmêra
031.463.444-40

PEIO COIüTBÀTÀDO

«ÁNEü
b - Proporcionar ao Contratado todos os roeios necessários para o fiel fornecimento cAhtrâtado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer iregularldade encontrada quanto à q,rátj.daa.z*r"
produtos, exercendo a nais anpla e c@pleta fiscalizaçào, o que não exime o contrabàoF tti:-3riás-.
rêsponsabilidades contratuais e Legais. 

Y::.

cr,áusurÀ NoIB. - DÀ:r oBRrcÀçÕEs Do ooNrRÀmDo: (9p - , ..:
a - Executar devidamente o fornecj-mento descrito na c1áusula correspondentê ao pJ--§ir;t<
contrato, dentro dos melhores parâEetxos de qualidade êstabelecidos para o r.llIto de atividade
rêlacionada ao objêto contratual, coo observância aos prazos estipulados,.
b - Responsabilj-zar-se por todos os ônus e obrigações concernentês à lêgis1aÇão fiscal, civil,
t.ributária e tlabalhista, bêm como por todas as despesas e con;rronissos asslELidos, a qualquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da êxêcução do objeto contratado,.
c - Mantêr prêposto capacitado e j.dôneo, aceito pelo Contrâtalrte, quando da êxêcuÇão do
contrato, quê o represente integralBente eE todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os informês e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretàeente ao Contratante ou a terceiros,
decorentes de sua culpa ou dolo na exêcuÇãô do contrato, não excluindo ou rêduziDdo êssa
responsabilidade a fiscafizaÇão ou o acoq)anhaeento pelo ólgão interessado;
f - Nâo cêder, transferir ou sub-contratar, lro todo ou em partê, o objêto destê instiunento,
sern o conhecj-mento e a devida autorização expressa do Contratantei
g - Mantêr, durante a vigência do contrato. em co@atibilidade com as obrigações assuÍLidas,
todas as condiçôes de habilitaÇão e qualiflcaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
aprêsêntando ao contratante os documentos nêcessários. sernpre que solicitado.

cüíusurÀ DÉcrra - DÀ Àr,rRÀçÃo E RBscrsÃo Do cGTRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unifatêralBênte pela Contratante ou por acoldo entrê as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de plêno direito, conforme o
disposto nos Artigos 7-7, '78 e 79 da lei 8.666/93.
o Contratado flca obrigado a aceitar nas rnesllas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou
suprêssõês que se fizerem necessários, até 25t (\rlnte e cinco por cento) do valo.r inicial
atualizado do contrato -

íl.ol
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Tribunal de Contas do Estado da paraíba 4
c

o

a

TRA|,4lTA - Slslema de Tramjtação de processos e Documentos
(

' cPt- o

o Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certiÍica que em 21t0212017 às 17:21:47 íoi protocolizado o documento
sob o N" 09238/17 do Aviso da Licitação n" OOOO2|2O17 referente ao exercÍcio de , exercício 2017, referente a(o)
Câmara lrlunicipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informaçóes/arquirár 

"i"iiániáor "ncaminhadospor Claudio Leite Filho.

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara I\,4unicipal de Mamanguape
Número da Licitaçáo: 0000212017
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 28.653,70
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, reÍrigerante,
café, açúcar e biscoito diversos.
Data do Ato: 1710212017
Data e Hora do Certame: 1310312017 09:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

IINFORMAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Sim
llNFoR[,4AÇÃO DO SISTEÍVA] N" de Dias Fora do prazo: 1

João Pessoa,21 de Fevereiro de 2017

,,, AssinadoEletronicamente
'' co.íôrôreLC 18,!3. âi€Eaa p€l3LC !i/2CnC.

r"r.rt. t ',,r.1,.-r .. " , ', t.

Sistema de Processo Elêtrônico do TCE-PB

do automaticamente) em 2110212017 17:27
2

Certidão de Recibo Protocolo. Doc.09238117.lnserido por Tramitâ (gera
:^ I ôir^ Eilh^ õ6 2,1liala^1-7 a-7.a-7 \l^iÀ^õ^^. ar\-7a alEa aca-^ aaÉn ôaÂ7 7^e1 E11.1 c'?ia
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46 Joâo pessoa. Sexta-feira, tz de Fevereiro de 2o1z Dláibóíifjal i*Ê
que \aiâsinâda po! mim, Im.ciscô Aud.úes Frâútin d. oli!€m e os defrâis membDs dâ Comissâo
Peman.nle de Licitaçào Dilalgle se o resullado.

PRET[ITURA MUNICIPAL Dtr JERICó

{t I D{ COVI\\ÃO pERlt{\F\ tf DL I tCtl rç4() pARÁ Jt I (,Á ltE\ tO
D^S PROPOSTAS Dli pREÇO§ DA TOM^DÁ DE PRIÇOS N".00005/20t6.

Aôsquinzc dias do rna\ dc l-!-!*cno dô âno dc dos milc dcze$cteàs quârôzc hoÉs. nrs dcFndéncjas
da Prcfcitrn? Municipal dc Jcrlcó PB-!ôlrou a sc rcunt â Comissà. Pcnnancntc d. t,icirâÇio. s.h !
o.cscnç, dos r.prcscntanrcs dâs cmpresas habilú,das, poccd.úoscom â *ssàôpúbli.âde iulsamcnro
do conlcúdo dâs trlposrâs de prcços. 

^ 
Cô6issàô Pcmânc.tc dc LiciuÇào con.luru a ânatis. dâs

ptuNnas d. prcços das cmprcsas: CO\STRUTO&Ar. GÂLDINO EIREt,t -[pp, qu. lFcscntou
prJpost. no vahr R§ 2.10.731,07. COMPÀSSO EMPREEND-IIUENTOS LTDÂ - ME quc rprcs.í-
lou pruposta Do vâlor R$ 2,t1.996,81c SETHA CONSTRUÇÔES E SERVIçOS LTD^ EPP.quc
.prci.nrôu F«,postâ no yalorR$ 2{3.r0?,8l.loso após a anâlisar do§ conreúdos dâs proposlis rpr.scn
txdas. loÍrnr dcsclassifr.rdas as EnpÍcsas COr_STRLjTORÁ J, GALDI:\.'O EIRELI -riPp, por nio
,pr-.rnkrd.'u-rrôo.\àodo\pr!\v.un inorr\rdrJolnorJmô1.2 ldorJ.l . .1..,p'!.J \t tH{
aO\STRUÇOrS f (ÉRvlÇOS I TD r - l'PP. p.,r àprr.cnr. rdna ôúp!,.J !! pr( r\ rtr.ÍErrt! Jd
planilha oÍçàmcnríia. por não ipÍesentaÍ a composiqro dos preços uirários cxigldos no ilcn 6.1.2.1
J!:lrd.lsrdndo.ur áp'uou.rdtlio,ro úprc\o rr-.ô'J,,., rôí\rscn.,d:-ôrJi," a,.,rn.â
COMPASSO EMPRIENDINIENTOS LIDA MEqu.aprcscotouptuposranoralorR§241.996,81.
S.ndo consid.Íad! !únccdo.a do ccnamc, po. rcr rumpÍido rodos exigéncias cdnallcias Dâldcsc o
prnzo de 05 Ginco) diàs út€n aos iDteresssdos íos rerúos doÀrt- 109 dr Lci8.666/93. páru âpr§
scÍtrçâo de rNurso âdmiíhtrltivo, lr,trqüe,rdo desd.já o âcess ir.€srrito âos inreress.dN dc
lodÀ r documetrtâçlo do processo de li.ihçÃo Tomâda dê Preços 00005/2017. Findo cst. przzo.
scm quc Icnha sdo âpr.scmado ncnhum Íêcu6o, a p.poía dÀrfcadà pasará para a làsc Jc âdju,
di.rçào c honolosaçno. r_ada mlis hrvcndo a rnrar, cn.c ou-sc I rcuniào. lavrando-sc a prÀenrc ara
quc va, asinadapor minj Fr.ncÀco^udai.cs Fnnklin rl. olnein eosdcma6 mcmbos d! Conhsào
P.mun.nl. dc Lrciraçào. Di!ulgucj. o rcsullndo.

PREFEII'L R,\ IILNI'IP \L DE.IERICO

CAT..CELAMENTO DE PRECÃO PRf, SENCIÂL OOOOE/2OI 7
objero: Aquú(ào de Marenais de uro Médico IlospiralarpôB alender !s úsessidades da Rede vuni

En r nud€s de mos nas pesquisas de preçG. d.sa foma nà. sendo possivel gem estima de preço pam

tr.nciso Aud.ircs Ftrnlirln de Oliveir.
Preg@iro

cÂl\tÁRA NluNtclpal- DU MAiltÁNCUApFi

AVISO Df LICITÁÇÃO
TOMAD^ Dt PRECOS \'00002/20r?

hma públi.ôqu. fln ulizrar^ós da Comissào Pcrnânent dc Licitâçào, sediâda na Ru, Duquc dc
Ca{ia. l2l - Ccntro-Mamsguapc- PB,às09100ho,õdodiâ )l de,narsode201I,li.ila{ã. nrodalidadc
Tomada de Preços, do rito menor tEço, t,âB:Aquisiçâo pa.celadáde hÍeriut de linÍ,e7â c higicne.
copos dcscaúvcis. ágú nin.râj. r.arie.Éntc, câli, açüca. c bi*oiro divc6os, Rc.uMs: Póprios da

câhard V nicipdlilc Màodngrap.. prclisros ío orçlm.rto vlgcntc. Fundamcím lcgàl:Lci Fcdc.âl D'
1i.666/9l. suas alteEções Ilosl ores.lnjômaçôes:nohoránodas01i:00ãsl2fihorasdôsdiasúcis,
.o cndlreço rupracnado. lclcfonc: (083 ) 3291-2786.

lúamanguâp.-PB, l5d.Lv.rei.odc20l7.
CLÁUDIO LEITE I.ILHO

Preridenre da Comir\ào

c.ilt.uu ttL\lclp.\L D[, \ttIÁ\c1..\Pu

AyISO DE LICITACÃO
TOMÁDA DE PREÇOS N' OOOO]/20I7

Toma túblico qu. iàIà rcâli2r arrrvús da Comisào Pcmancnle dc Li.ilaçào. scdiada.a Rua Duquc dc

Crxias.l23 -Cenlro Maônguâpê-PB,àsII:00ho6dodia1ldemdçodê2017.licitasionodalidade
Tomãda de ?Íeçôs, do ril,o menor preço, pma:AquisiÇão parceladade matnaú de expedúnte dnc6os.
RccuBosr Próprios da Canran l4unicipaldc l4amangupe. prelislosio orçamenroviscnlc. fundanrcnro
legal: Lei Fedôrâ|.'1i.666/91 e suar alreEçÔes posleriôr.s. infômaçôes:óo honirio da 08i0 as I2100

ho.â5 dosdias úieis. no ef,dereço suprac ihd o. Íelefone: (083) 1292-271i6
Mamang!âpc - PB. 15 dc fevcrciro de 2017.

CLÁUDIO LEITE trILHO
PRL§IDT\IT DA(OVI\\ÀO

PÍêfeituÍa Municipa!
de São José de Piranhas

PRE}'ETI'Üll-{ i\IU\ICIPÂL DE SAO JOSE DE PIRANIIÀS

HOMOLOGA(rÀO
PREcÁo PRf,SENcIÀL N' ooolt/lo l7

\os remot do elaóio linal atresentado pelo PÍegeno O6ci.l e ôbeúado par*et da Ass.rsonâ Jundi.t

rcfeEnle ao Prcgão Prsen ial n" 0001lr20 I 7. que objetilai Aquistâo d. fruras r !údurat HOMOLOCO
o coÍespondenre pr@edifrnto ficníóno em favor de: Antonio FereiE dos ltâmos - RS 146. 1 I I .00.

São.losé d. Pid.has, PB. I6 de FeveÉiro de l0lr.
FiÂNCI§CO MENDES CÂ}ÍPOS

PRfFEITO

HoMoLo(iAÇÀo
pRE6À0 pRf, sENctaL N, oool4aolT

Nos lcmos d. .slalólio fiml aprcscnlado pelô P.cgoeiro Oâciâl c ôbsctuldô pa.eccÍ dê 
^$cssôriâluridicu. rcLrerlc ão Pr.!ào PÊsencial n'00014/2017. quc obl.ti!â: Àquisição dc Oás Liqücfcno dc

Petróleo(GLP)r HOMOLoCOo coÍespondenreprcccdin.nro liciràló;oen favor de: DeÉsito de cís
Pnóncnsc t trla - R$ 17.600.00.

Sà. iosó de PiÉ.has - PB. I6 dc f.vcr.n de20l7
FRANC'SCO MENDES CAMPOS

PRF,FEITO

PREFT]I'IT RA IITINICIPALDE SÃí).IOS!] t}E PIRÀNH,{S

PRE!'EITURA IIU\'ICITÀLDE §ÀO JOSí] D' PIRA\HAS.PB

noMoLocAÇÀo
PRECÃo PRIisENct 

^L 
N. ooo r 5/2017

Nos l.tuos do rclalóno 6nal aprcs.ntado pclo Prcgocto Onrillc observrdo pa.ccu daAsscssoria luri-
dica. r.lere,lc ao Pregio Presencialn'00015/2017, qüeobted!âr Aqusiqàode Materia6 e Equiplmenros
clélncos: HOMOLOGO o cor$potrdcnrc proccdimcnto licitarório cm lavor dc EleÍoluz Conérciodc
ivalcdâis Elâricos Eteli-ME - R$ 214 012.70: Es6Çâo da ConÍruÇâo Comórciô Eieli R$ 7.701.50.

SàoIosédePnenras-PB. 16d€Feverenôde20l7
FRANCISCO MENDES CÂMPOS

PREFEITO

PreÍeitura Municipal
de Sertãozinho

Prefeitura Municipal
dê Monteiro

ÂVISO DE CANCELAMINTO
PREcÀo PRISE\cI^L t" 00006/2017

A lrúgocirâ O,icialconrunicâ o caftclânrctrlo da sessào trública las 09.00hs do dia 2.1 de Fcvcreúo dc

2017, dsrinada@recebinento das proFosksrclalivas!o Pr.gào Pre*ncialn'0000ó120lT,queobjetna:
Er.c!ção de seniços delransFoíesdtremos:pronsslonais que âtuam nls s€crelarias dcí. munjcipio
c lÉnstonc dc Rcsiduos Sólidos: lixo uÍbano. com roks drvcBas: Scde(municipiol, Zona RuÍdle àdJâ

cências do municipb, cônltme inneráno corcspondente. lustiÍicün !: Raznes de inteÉss público O
Êlerido Prôceso Li.iktórlo na nodÂlidade PREGA() PRESENCIAL n" 06-2017. será CANCELADO
poÍ dotivo d. odifiL*çõee'alEnÇõcs na l'loilha dc DisriNinaçào dos tcns a scrcm Conhtâdos,
visândo â viabiliddde da côntralàçãoe ecônonicidade para ÀAdminisÍaçâo Públlca..Infomâções: no
hôÍáriodas0lt:00âsl2:0{lhonsdosdiasúreis.nofguinteendereço-RüaDnsonAndrâde.i0,1-Cen-

Telefone: (081) 1685-l0ll. Enü,l' púseüo2inhoa4uôl .om br
Seíiozinho PB. 15 de Fclercirode20l7

SIMO\Y PEREIRA FREIIAS FERNANDES
PRf,GOEIR{ OFICI^L

PREFTITLRÀ lIt]'\ICIPAL DE ]!'IONTEIRO

ExrRAÍo tlo RÀTtFlcaÇÁo E HolíoLocÂçÂo
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". OIl)/ZOI ?

Dlsp[\sÀDE LICI'tÀÇÁo N'- 1.6.007/2017
I t R'\to Dr RÁfl nc\çÃo t Ho\rolo(, rÇÃo

o Prelêiro do Municipiode Mont.iro. Eslrdoda Pâmiba. no ü\o de su6 ôlnbuiçôes legâis qüe lh. são

.onleridâs, pelâ L€i FedeÍât 8.666191 e suas âlte.açõ.s. Consid{ando o arendim.mo às fomalidades
lc!âis pcíincntes,e âind. d. acordo com o r.ldório apressnrado p€laCoôissào Pcmâncnt! Jc Licit!çào
e Pare.er d! Arrssoia JuÍidicà dd Muni.ipio. opifando pela tegalidâde do leiro.
RECO\HECER e R{lftCAR lror eslt temo. a Dispcnsa d. Ljcit!çÀo." I 6.0071:017, quc t.m
por obj.to AqusiÇào dc Salo d. Cinrcnto. c HOMOLOGO cm fa\or dc BR DISTRIBUIDOR{ DE
CIMENTo LTDÀEPI| CNPJ:25191:198/0001-75, n. valorêlobal de RS40.800,00 (Quúen@milc
.nô..nros r.i9. rendo como ehb{sanento legal noAr 24.lnciso IY da Lein.'.8.666191. alterâçõ.§
postcriorcs. c ainda dc acordo con o rcl,tório aprcscnlado pela Conis§ô Pc.olancnt. dc Licnaçâo e

Erlicadopelo l,arccer dà assestu.irJüidicã do MuDicip,o
Iendo oProcessAdmiólslútivo sido rcalizado neorosdhte úoslêmmsda Lci su prac nad.. d etemiío
ao (rorcompclentc quc scjaú ptuccdidosos clcnos ncc$s ários par. a . oíÍata çào
Dê ciênciaaos nÍeressados e d.lesnnroquesqaconrocddo o conlratâdoe lâvmdooresPeclivoCo úlo
Adtuiniskà,iiô e â extração dos res,edivos enpshos de d.sf;;l§l:.H:;:T?:i'".;,.. 

"",,,.A\N4 r (,RL\ \ DE FaRl^s Ltl rr \óaRfca
PREFII]À CONSTITUCIONAL

Ft

Câmara Munlclpal
de Mamangluape

pREFEtrtlRÁ \ttr\tctpAL DE sERrÀozt.*Ho
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂr'aaÀ r4rNrcrpÀL DE l,GttÀlrcuÀ.PE

COÀfiSSÃO PERANENÍE DE LICIIÀçÀO

TOI{ADÀ DE PREçOS No OOOO2/2OL1

COMPROVANTE DE ENTREGÀ

DECLAXÀÇÃO:

O INTERESSADO ACIMA QUALIEICADO DECLARÀ HÀVER RECEBIDO O RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCÀTÓRIO E

TODOS OS T,LEMENTOS NECESSÁFIOS A PARTTCTPAÇAO NESTA LTCTTAqAO, BEI4 COMO T OI"IÀDO CONHE^]MENTO
DAS CONDTCÔES E EXIGÊNCIÀS DÀ MESMÀ.

RECEBIDO Et{,t 02 /A3 / 2OL]

SINÀ

(.0

N EA I
q

o
FLa ,i"àJ\.ry

INTERBSSADO: Hildête Caxias da Si.Iva

CNPJ: 05. 008. 302 /Oool-2A

ENDERIÇO: Rua Rodriguês dê Carvalho, 134

BÀTRRO: Centro

CIDÀDE: Mamanguape

ESTADO: PB

-**Z
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificaÇão dâ Pessoa JurídiÇa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

5o

"rfAi.§trü]rüt- -{r.{g,Y

REPUBLICA FEDERAT]VA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

N!MERo oE NscR ÇÀo
05.008.302/0001.20
IV]AT RIZ

C OM P ROVAN TE DE INSCRIçÂO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

22t0412002

Noli,4E EIviPRESARIAL

HILDETE CAXIAS DA SILVA. ME

I ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OÉ FANÍAS[\)

co ,co ESC çÀo VIOAD ON r.l \c
47.12-1-00. Comércio varejista de mer
minimercados, merceaÍias e armâzens

a d o r s s a Ín p d â n c a d p d ll t s a I i m e n t s

IGO E DESCR ÇÃO DASAÍ V]DAOES ECON MICAS SECIJNDÀR AS

Não informada

COD GO E IJESCRI t) cA

213-5 . Em resário (lndividual

LQGIlADOL,RO

R RODRIGU ES DE CARVALHO
NUMERO

134
COIúPLENIENTO

58.2 B0 '000 CENÍRO MAMANGUAPE PB

ENOEREÇO ELITR rco ],ELEFONÉ

l83l3292.2765

s rL-rAÇÀo cÁoASÍRAL

ATIVA

I]ÁÍA DA SITUAÇ

221O4t2002

MOÍrVO DE SrÍUAÇ

ESPEC AL

VEI (EFR)ENTE TEOERAÍIVO IlESPON

ESPEC AIs TL..r^Ç

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 09/03/2017 às 22:07.21 (data e hora de Brasília)

O Copyright Rcceita Federal do Brasil - 0910312011

Página: 1/1
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Í& !r,.r,",Ur,o da tndústria, do comércio e do Turismo
'&iJt/,i I crêtaÍia dê comércio e Sêrviços
'r@1! " D"n"nr-enlo nãcionat de Registro do c;omércio

o
o óíl

0l
-xr/

a
o
a

t. FL: 5,
]NSTRUÇÔES OE Pfl EENCH]I*f NIO

N0ttRso DECUqRAçÃO DE FIRMA MERCANTI- INDMDUAL

NúMERo DE tDE|{ÍFtcAçÀo Do REctsrRo oE EMpREsÀ
NIRE OÂ SEDE

D

l'lRE DA FI|AI úE.ród sÍEE s sto GÍmit6 Â iÍi6t)

iIASCIDO EM (dalá de msdmôrÍo)

DO ÁTO

001

VÀIOR DO CAPITAL . R§

,1:

DÁTA DE IN DAS ATIVIDADES

16.02.ãx)2

futÉfltrro á preç€nte topia, repdutao fiel do oÍigilal Si€ * foi
aores$tadr. & tpçte*ntn da vrtdade,
ilàiÀÍEuãoefÍ 09/03/SülÁ:3gt+5--
Ieresá Êars; Lins - TitrIaD ++-?__{f r_.__"_r .} _---.._-

lm17-0C{4261 gfl-:$ f,31 tffitil:Ft 0i7 FI}J:ÃI 0'46
H0 I]16IIA.: Êi ,{l,I'i 

-ir4i

Cr"!',., ' ,' " er httpgrr, leldiqitàI. tjpb'-iüs.br

AurEN.ncAçÃo

JUNTA @MERCI.AL DO ES
CTRTIR@ O REGISTRÔ EM:

§OB O NIIJERO:
2510089473O

Protocolo: 027006579-5

TADO DA PARAIBA
22/04/2002

fua.i ê- g,-;,r,rz I
d

Odacl Arâuio de Qu..!w
sEcREÍÁRlA GERAL

" CPL.
lr DO PRoTo@lO (U!o da *mb conedâ0

TtTr.r]"l j: eâ-}'fÂs llt "$rÂ
NOME OO TITUL,ÂR (complêto §€m ebrevialuras)

NACIONALIDÁDENÁlURÂl DE (ddad€ 6 siglã do 6stado) ESTÂDO':

(!6r) 
Josr rús Íln tTirrr

FILHO DE (mãê)

:T,.
PRoFISSÁO eF {núírÉm)

o17.r'2(,.??4-79
(íoma d6 smâncapâdo+omênls no ca$ deEI,áANCÍPADOUT

(númêrc)

RESIDÊNIE

COMPLEMENTO BÂIRRO/ OIS]RITO

532$lr»l
(Ús r,ã Junta comEtsD

DC

MUNTcIPD

l,'t,l_:-a-I,

í.:'",:.-:T,ti
DO AÍO

Deqlara, sob as pênas da lei, não estar lmpedldo de exercer atlvldadê mercântll, que não possul outra firma me.cantil individuale requer:

DO EVENTO DO

NOMÉ EMPRESÁRIAL

J]Itri,iii: a,r:,fra r)1 eIIYi

CEP

^,1

f OGRADOURo (rua,âv,Blc.)

8ÂIRRO/

NÚMERO

213--ãõ6i6DõriuN:rclFrrc-
0J$ d! üntâ comdd)

MUNtcÍPro coRREto ELEIRôNlco {E-MÁÍr)UF

(ca9ilêl poÍ exisÀsol

Aliüdade úfldpãl

,"' Al -li',:1
VÀLOR 0O CAPIIÁL (pôr extênso)

5n2-#ae

cóDrco DE arvrDADE
EcoNôMrcÂ

USO DA JUNTÂ COI.4EP.CIAINC CGC ou CNFJNúi'lERo DE
NIRE anlerior

8ffi3 $ilF.,{tpr
Teresa Ramos Lins

T.vtu:(09!292-2210 I lMiIdlüi}ílÍero&EniilM
!ubdêíh,háo P.soÂ nt A Cot. - líeguDePl _ cEP 58rM)400

<-

OEFERIDO.
PUBLIOUE.§É E ARQUIVE§Ê,

PÂfiÁ USO É(CLUSIVO DA JUNIÂ COMERCIÁT

HI'DETE CÀXIÀS DÀ SII,VÀ

íÃfr'ED»

I

I

I

l

i

I

I

I



ÂssrNÀTUR OÀ F|RMA PÉLO ÊMPRESARTO (ou pêlo EpEsê.r.rb/..stut nr./o.rílêl

Fo 1t 1

Á &o-oero,r'r â{-a-u-,a-, Mf
ASSINÀÍURA DO EMPRESÁRIO

cf-a-,

rÂr
qár

JUNTA coMERcraL oo Estloo on plnaiaa '
CERTTF CO O REGTSTRO Er\7r 05/10/201 1 SO8 N': 20110410025 '
P.olocolo. Il/041002-5 DF 0ái '0.20Àr

H

,rs€ppLlüaÍc0ilr
?l

EA

iut

CIdI

UIVE-SE

Ll]ho d€ Souza

DEFERIDO.
PUBLISU

ooREGrsrRoÍiE6

25100894730
pEenchêísom.nrê se aro Eí€Íênrea

»oo«)ooocoo«

HILDETE CAXIAS DA SILVA

BRASILEIRA

Mtr FDI CoMUNHÃo PARCIAL

JOSEFA DE FATII\,A CAxIAs DA SILVA
JOSE LU IS DA SILVA

NÂscrDo EM íd.h d. n..crmênro)

o4l05t't978 2273786 SSP PB o27.826.374-79
PoR (Íom. d.4â.ciprÉo -3o."ir".. *". d. m.""4

2A TRAVESSA RODRIGUES DE CARVALHO
rlraDo NÁ (LocRÁDouRo - M, rv, erc)

06COMPlEM€NTO

)ooom0000000(
58.280-000

PB
MAMANGUAPE

e ara, sob as penas
outro istro de em

ona estaa d od exercepe de me res op ss upo
as eo u J NUa T EcoMreq RC DAL ES ADT OAo P

002
ALTEúÇÀo

021 EI\4PRESARIAL
ALTE O DE DADOS (EXCETO NOME

xxr«)ooooo«x
oEscRtçÀo oo EvENTo

HILDETE CAXIAS DA SILVA ME

RUA RODRIGUES DE CARVALHO 134

)ooooo0000000( 58.280-000

PB BRASILI/]AI\4ANGUAPE )00000«)ooo«x

10.000,00
VALOR DO CAPITÂL - {por !rt.Éo)

DEZ MIL REAIS

4712100

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS

futeírtico e presente copia. reprdurao fiel do original qte
àprÊsgltado,' EE teltell,lilo'dd iÊrdàde,
fruantraprfB 09i03/2017 1óü$:41--
tere':i Nit:s Li,rs : Íiiulffi-7^--"--*=- -l?0l;-m#:ql EHtrRt 2,31 FffiEt{:Rí 0,27 FtfJ:Rl'ü,S
Sl0 H§ITfl-: trt510I*,1+J
Cflif irà â àütefl tiridde en https:/iseldlqitâI.t"i@.-im,k

,É fr,i

DÀTÂ OE INICIO DAS ATIVIOADE§

22104t2002

DE tNSCRtç

05008302000120 )ooo«xoo«)oo( )«

s H t lillv{ lt111ll$ ,.,*,I,:,1;;',:,',nffm-.,
v.lUl ."' Rulaod eJoár!Esü."2_ cênoo ,ngüE PB cEP53230000

29t0912011

§Ívo
AUTENTICAçÃ

Enpresa:25 1 008 9473 0
HILDETE CÀXIÀS DÀ SIIVÀ ME

ssâ.ryg",

l/inistério do Dêsenvolvimento, tndústria e Comércio Extêrior
Sêcrelariá de Comê.cio e Serviços
DepaÍtámenü, Nacionatde RegistÍo oo ComéÍoo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
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I
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CASADO
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CENTRO

)co0000000ff0(

CENTRO

ALIMEN
TICIOS.
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$7t/c . CPL

Rua Pres. João P 47- -Fo (83) 3 -E- mm
Sorala Xaúer Bustorff

T'tular
Livto: 289
Folh{s): 95 à 95v

PROCURAÇÃO púBLtCÂ hâstanÍe que faz HTLDEIE CÂXIÁS DÂ S|LVÂ ME

§ÂtsÀLll bdos ryaÍúcs aE orb§m hffEreÍdo deproorr:Fnvinan qre s DCZE i t2 ) úas do mês
de JANEIRO do ano de Dols MIL E DEZESSEÍE ( mll ), nesta ciJade de Mamangu4e, Esiado'paraíb4 Rua
Pres. J. Pessoa 47, BairÍo ceÍbo, ne§e ca orb, peranE mim EscÍerrenlê ómpaÍe@u{rzlÍn} oonn oubrganss)
l{lIrEIE CAXIAS I}A §LyA llE, pesse iuttu & dreüo priyadq irsúÍâa rm C}F,1&ÂF soô o 

-nunrero

O5-008.302m00í-20, estebdecila na Rua Rodr§ues de Caualho, í34, Baino Cenlro, na cldade de Mamanguape,
rlo Estado da ParaÍba nesb alo íepresentada @a &a- }{LÍ)EIE câxlÂs oÀ sLyA bradêir4 empresaÍ4.*t4 Wfu &\a) RG -,É,$da de fiertrde dê ReSlfio Ge6d & Í)lrr.eíD 2-23iffi, órgto íínissor
ssP/PB, e, do cPFiMF de núnrem vrl.gÂ.37+79, resiJente e domiÍiada na(o) Rua Rodrsues de carvdho,
í34, Bdrm Centro, na cijade de Uamaquae, rp Hado da Paraba rconlnoilo como o poprio por mim
Boatenb pdos doourr*cs que Íile furâr 4íesffitadosen rar *s ori!foiais e * srja e;fracia:rç iÍifrca dqu e-
Pelo oubrgante na Íorma representada me ÍoidÍto que, por este púHico inslrurnento e nos neltpres termos de
direito, noneia(am) e oonslih(em) se(sfsra{sras) besant{s} proarador(af,es)(§ o sr. GRsAI{ro
CÂYAlrÂlÍIE ÍE Fáfl S SEê§m, brâsíeiro, onreq*xe .âqâítn, f,dtaôr do(a) RG - Cerürh &
ldentidade de Registo C'erd de número 2206.16í, órgao fmissor SSPIPB, e do CPF/MF de númeo
Cá.442;524ü, rcsiiente e domiíiado n{o) Ruâ Rodrlues de Carvdho, 131, Ba,rÍo Ceffio, na ci1ade de
ldana$l+e, no B*{o da lM4 a Ssn co*tfese pkrns podeoes !ffi eFr§{Íar a &ida empr'sa,
peranb rcpaÍ@es publl:.ls, autaquias e servenlía judiiais e eÍraiirdiiaís, govemos federd, estaduais,
munftipais e do Íxstito Federd, sas depatancnb e secretaía, pessoas fisÍ:m e iuÍÍlbas, ê diÍêilo Êó{bo
grt pixaô, corn"<sivtátbs ê sltjú pntíim, úffiÉdo e idrisüia Corebs, Cantabq eopresas funreoedoras
de produtos e servi;os; podedo, para tanto, ÍeqleÍeÍ, degar e asinar o que íor precbo, iuntat eÍesenlar e
Íetirar doojÍnenlos, 4ÍesêÍltar ê asshar quaisqr:er guias, requerer erlrdões, dvaás diversos e demais
aÍstaçoeq repÍE8erta a &Íra eregah €í0 ffios *,s, direâ.x e lbFasq |ffi, ga*@ ae
oonmnÊnciaq licítases pó1i6, bmadas & pÍBçoq cartâorwile, reÍirar EÍtas participa de deíturas de
fdtSes, pregb pÍesencrd, coínÂe e alé rfisperca de liÍta@, andar, corrcordar, disoÍdâr, h6rpor reoffsos,
p* *Ca"zçoes e hfrrfiaç6es, assina pryda, fur hpugaÉes, Íedartlqõeq pÍntestos s Edxsos,
apÍêsenlâÍ noyâs propostâs, Íebab(G e desoontos, prestar cau@s, levantátx, receber qudquer credilo,
endossar e depositar drcques e pagLarenbs da resn4 junb a Íêde baÍEaÍia em gerd, Fdlsbir. dêsislir. fiÍmar
coúrâlos de çr*@ de sÊíytjo ehr fursúnenb e rscdcxb, esffin *odáos, Ée pagaÍHüos,
endossar dreques nominais, asinar dhas de pagamenb, passar reotos, dar e reoeber quit@. Enfrn, prati:ar
os demab atos do ingesse do(a{os{asJ OübrgâÍrq$. G ddos (afs) p{enado{axes} e do obFto da
pesÊ kan funecihs por Ha+;n, kt& o(§) GIugaÉ{4 êseoú}sãrd(eb) Fr<rra sariCade, bem
como por qualquer inconeção. Eximinô da SeÍventia de Íesponsáíilade civ{ e crimiral. E como
assim o disse do que dou fe, Iaíeí êSe k$urentc que, em voz dta ürtoÍga efra e assina
Otspens* a p€sdrF e assirâurâ de h*ernuntes de mÍdo AÍt í" fu Pmryimenh rf 0362 dâ
Conegedoria Geral da Ju§i;a deste Eslado. Eu, ERJVALDO Escreyente, subssevo e
assino em público e rao oom sÍrd que rco. En bsbmntn da verdade. Âs
HIIDFIE CAXAS DÀ §L1/4. ESá contorme o o{!nal. Dou Íe. lavrda sn 12 de Janeiro de
z)17, às fls. 95 a 95v. Emolumentos RÊ,16,16; Taxa FÂRPEN: R$ 5,0í; Taxa FEPJ: R$ 923; Tara MP: R$ 0,74;
VdorTold: R$ 6í,í4, corúorre Lei í0.16912ffi do Provinenb (bt2006.Sdo Dbild: ÂE11513704À5il1 -

I

\\a&rúicidade ern t@d/sd@itd 1íü i'o r,r

Mamanguape/pB, 12 de Ja
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Govemo do Estado da Paraíba
SecÍet. de Estado de Turismo e do Desenvofuimento EconÔmico

Junta Comercial do Estado da Paraíba

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas MeÍcantis 'SINREM

Cedmcamos que as infoÍmâçõês abaixo constam dos dodrmenlo§ arquivados

oeslâ Junta CoíneÍcial e úo nã data dâ sua

..,.FEDESIM

S€II STATUS

rm Ení&:ri* rn E.lÊ c^8Âs DA ôaV E
iÊtE Ju.ídL.: Ens6irc iexhÃt d)

2516@173{} 0am&3rl21ú1-20
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^ ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀMÃRÀ MUN]CI PÀI DE MÀMÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀMNTE DE LICITÀÇÀO

CERTIFICÀDO DE TNSCRIçÃO DE FORNECEDORES E PRESTÀDORES DE sERVrÇos
N 0Er
05 008.302/0001-20

CEP

58280-000 Centro

08t03t2017
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NOME

Hildete Caxias da Silva - ME

ues de Carvalho
LOGRADOURO

Rua Rod

VALIOAOE
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OB^JET]VO

GENEROS ALIIVIENTICIOS E MATERIAL DE LIMPAZA
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09/03i2017 Comprovante de lnscfição e de Situaçâo Cadastrêl - lrnpressão

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Aprovado pela lnstruÇão Normativa RFB n" 1'634, de 06 de maio de 20'16

Emitido no dia 09/03/2017 às 22'.07 i21 (data e hora de BrâsÍlia)'

O Copyright Rçccira Fcderal do Brasil - tJgl03lz011

oContribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à \o"
RFB a sua atualizaçâo cadastral. "".': t:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

li.rl,/ qRC 0E N9al( çALj
05.008.302/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

NOI,,/ E EM PRESAR AL

HILDEÍE CAXIAS DA SILVA. ME

I,O DO ESIABL-LL]VE\IOt\OVÉ L- I!\'A>,À

CO'IGQ E DÉ5CR
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! L \ .:
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minimercados, mercearias e armazéns

]GO E D E§C R]ÇÃO OAS ATIV DA!ES ECON CAS SECL \ LAS

Não infoímada

LGO E DESCRIÇ l-rrCA

213-5 - EmpresáÍio (lndividual

LOORAOOL.]RQ

R ROORIGUES DE CA.RVALHO

NU[IÊRO

134
.C[IPLEI\,1ENÍO

CEP

58,280-000

ENDEREÇO Ei,EÍ NCO TELEFONE

{83) 3292-2765

S T!ÂCNC CAI]ASTRÂ!
22t0412002

N'OÍ VO DÉ S TUAÇ

STUAÇÃO ESPÉCIÂI
DATAOASITUAÇ

ENiE f-!OtaAÍ 'jo REsÊoN

http'//www.receita Íazenda gov.br/PessoaluÍidica/CNPJ/cnpjreva/ mpÍessao/lmpr mePaçlina asp
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tÁIEMinistério da lndústria, do Cornércio e do Turisrno

S cretaria de Comércio ê Serviç<,s
l)êpartarnento Íiâcional de Registro do Co'nércio
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Fl: 59 (_
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N DO PnOTOCoto (U& da úrnla CoíÉldâl)

lrlffiTl. ri41ÍÀ!l l)f, "'fi,ÍÂ
NOME DO TITULAR (compl6lo s€m sbr€úatiras,

tlÂTURÁL DE (cidâd6 € dgla do €s,lâdo)

!

NÂCIONÁIIDADE CML-T rESTADO
f.rÍ)t,

@€r) J0:íf Tf,Tn i)rl ryrír,
FILHO DE

I|ÂSCIDO EM (d€la d€ nes.,m6nb)

^1 
6!i-1cflP,

PRoFrssÃo

, 
::: ':a""-lTi ôi7.ç,ú.37é., 9

UF EMÁriClPADo POR ( hrma omsncipaÉo-somente no caso rie menoriómão emissor(núrarc)

532P,1-O)-r

CEP
(U& dá Junta CffidEt)

DO

MUNtcíPlo

l'l'1r-;ilr'' '
UF

Declara, §ob as Psnas da lel, não gstar lmpêdldo de exercêr aÍivldade mercantil, que não possul outra Íirma mêrcânlil indlvldual e Íequer:

CÔDIGODOATO

001

DESCRTÇÃO DO ATO

ír'' I";: -T'10
CÔDIGO DO EVEijTO DESCRTÇÀO DO ÉVENTO

NOME EMPRESARIAI

jlrÍ]l:í.t' f,Á:iJr!- -ri cJT:lrA
IOOR/ÀDCT{ RO (úa'av,6tc.)

r$q iâ-tIGIIl i)E fir]t1r^Tllo 2]l
NUMERO

5B?.1}-+^,3

CEP cootGo Do MUNtctPto
(\,3..h Ju.tô coM.lál)

UF coRREIo ELETRÔHIoo (E.MAIL)MUI,I o

VAIOR DO CAPIAL (por extenso)

Jl ' 'i.l

Àüvidad€ pdncrpal

..'-.
52]-1-?.1CI?

cÔDI@ DE AÍÍVIDÂDÉ
EcoNôMrcÂ

USO DA JUNTA COMERCI}L
1,Sll!
3" MC

DÁTA DE Níco oAs ATrvrDÂDEs NO CGC oJ CNPJ
NIRE antêrior

DE

DÀÍA

16.q?.?-..fi?

$rrv,{ rÀI,l-flli.ü 0l Y,.

v. illl.v
Têresâ Râmôs Lins

&llhx 18313292.240 | lrótr üno'i6llr.mdrgsMlen
Rü ft6idrítê João PéeÀ n! 27 C.nto . l{àqupePB CEP582S0.000

COMPLEMENTO

VALOR OO CAPITAL . R$

atiüdãdes sêcundáias

PÁRA USO EXCTUSIVO OÂ JUNTA COàTERCIÁI.

ArrTErmcÀÇÂo
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* JUNTA COMERCTAL DO ES
4á4 CERT|FIC! o REGtsrRo EM:
ã'gÉ soB o N(.nTERO:3Ê+- 2sr00894730
*otocoto: 021006579.5

TADO DÂ PARAIBA
22/04/2002
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Odâcl Arâujô dê Quetoe
sEcRErÁRn GERAL

DEFERIDO.
PUBLIOUE§E E ARQUIVE§E.
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l/iinistério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e SeNiços
Departamento Nâoonalde RêgislÍo do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁNIO
Folhas 1/ 1

25100894730
sonênrê se ãrô reÍêêíb aÍtiáD

»oo«)oooffxrx

HILDETE CAXIAS DA SILVA

BRASILEIRA
CASADO

utr rDl COMUNHÃO PARCIAL

JOSEFA DE FATIMA CAXIAS DA SILVA
JOSE LU IS DA SILVA

,VÀsclDo EM ldata d€ nascimênro)

04t05t1978 2273786 SSP PB 027.826.374-79oR (ôm. ú. m.ncipaÉo . roúo . no caso dê n€no4
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2â TRAVESSA RODRIGUES DE CARVALHO
DOMICILIAOo NÁ {LOGiÁoOURO - r!ã, .y, Grc)
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x»ooooomooo(
BA,RRo/olstRtro

CENTRO 58.280-000
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MAMANGUAPE

TAOO
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DESCRIçÃO DO EVENTO

DE§
ALT DE DADOS (EXCETO NOME
EI\,4PRESARIAL

cóDrcoDoEvEÀlTo

)ooomooooooo(

RUA RODRIGUES DE CARVALHO
IoGRADOURO {rur,.v,.l.
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N

58.280-000

MAMANGUAPE PB BRASIL
L)

»ooooooooo0«
VALOR OO CAPITAL . R'

10.000,00
valoR Do caPrTAL . (ror.rtêíso

DEZ [4IL REAIS

4712100

xxxxxxx
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xxxxxxx

DÀTÂ DE INICIO OÁS ÀTIVIDÂDE§

22t04t2002 05008302000120 )oooom000000( )o(

MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS

futentiro r presstte copià, reproúicao Íiel d0 origiflai que m foi
êrreseíItádo. Er teçte*filp dà verdÀde.
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MtNtsrÉRto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

v" tt-§\

CERTIDÃo PoSITIVA coM EFEIToS DE NEGATIVA DE DEBIToS RELATIVoS AoS
TR|BUToS FEDERA|S e À oivtol ATtvA DA uNtÀo

Nome: HILDETE CAXIAS DA SILVA - ME
CN PJ: 05.008.302/0001 -20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos admlnistrados pela Secretaria da Receita Federat do BÍasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.17?, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÇão para fins de certificação da regularidade fiscal; e

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

Esta ce(idâo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nq 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços < http://www. receita.Íazenda.gov. bP ou <http://www. pgÍn.íazenda.gov. bP.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1 .751, de 021012014
Emitida às 17:21:34 do dia 1710112017 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 1610712017 .

Código de controle da certidão: C484.4D78. F4EE.9789
Qualquer rasura ou emenda invalidará este docurnento,

§

#"

111

2. não constãm inscrições em Dívida Ativa da União na Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
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t ..t GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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"rgCERTI DAO

CODIGO: A61 1.8305.85C0.C2D1

Nome Empresarial:
HILOETÉ CAXIAS DA SILVA

Endereço:
RODRIGUES DE CARVALHO

Bairro: Município:
CENTRO MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral
í6.1s5.131-0 ATVO

Emitida no dia 0910312017 às 22:06:33

ComplementoNúmero
134

CNPJ/CPFr
05.008.302/0001 .20

C EP:

58280-000

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

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

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

{

Ml

Certidão de Débito emitida via'lnteÍnet'.

{
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNpJ: 09.898.124|OOO1-48

RUA DO tMpERADOR, 78 CENTRO r,/lnMaNouÁpe-pa cEp:58280-000
FONEj (93) 3292-2778

o
(_

Jp/
CPL

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICIPAISE DEBITOSATIVA DCERTIDAO NEG

NUMERo DA cERTtDÃo DATA DE EMISSÃO VALIDADE rNScRtÇÃo MUNtctpAL
000664 29t12t2016 180 DIAS 34.0238

DADOS DO REQUERENTE

05.008.302/0001-20 HILDETE CAXIAS DA SILVA-ME

o o

n ereço

RUA RODRIGUES DE CARVALHO 134

umer0

mp mento atrro:

CENTRO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade
desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente
até a presente data, para o requerente acima.

com.as informaçóes prestadas pelos órgâos competentes
a Tributos Municipais, inscritos ou nâo em Dívjda A va,

FINALIDADE
cERnDÃo NEGAIvA oE oÉsrros

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Munic,pal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser
Pgslerlormglte. ?pulados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fini de pRoVAS JUNTo A ToDos E
OUAISOUER ORGAOS;.
ESTA CE DÃO R EFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÂO

ENDA MUNICIPAL,
DO CONTRIBUINTE NO AIVBITO DESTA

SECR IA DA

ANGUAPE 29 de dezembro de 2016

ar §0
'l reffoducao fiel do orlqinàl

da iffdide.
: -ü:,{i

quÊ *s tnt

DIRE TRIBUTOS
SELÜ }16IT*T:
Csrf irá a àiteílti.idadê ÊÊ httts://rEkdi,litàl,tipb. jus'br

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARA o PRESENTE DoCUI\4ENTo NULo

tiü17-o()0Írl Bü-:ft| 2.i1 f StrI:[t 0.?7
Ati5l(J/0+H#

Jr[t

sfi+ §WJ Teresa Ramos Lins
LVId l0ll29' 230 I lrÀfl onondl@irc$9ràjlxd

ruPsidgí! Jotols$a, r!27 c4t0 Uôns$p!-tB'cEP58200 000

Enitida por: clecio

L N)-

DADOS DA CERTIDÃO

fulÉrti.o à
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0 500830 2/0001-20
HILDETÊ CAXIAS DA SILVA
RUA RODRIGUES DE CARVALHO 134 CASA / CENTRO / iIAMANGUAPE /
PB / 58280-000

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

A Caíxa 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 acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 76102/2017 a 27 /03/2017

Certif i cação N úmero: 20 17 02260353 13 1 5646980

Intormação obtida em Ogl03l2Ol7, às 22t03 37

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

65Ê(
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httpsJ/www.síge.caixa.gov br/Ern presa, C rf/C rílFgec FSlnr prim irPapel asp?VARPessoallalrlz=1T358164&VARPessoa=11358T81&VARUÍ=PB&VARInscr. 1/1

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

09/0320'17 http§:/,4/vww.§ifge caixa.gov.brlEmpresa/crícrflFgec Fslmprim irPapet.asp?vARpessoaMatriz= 11358164&vARpessoa= 113581M&VARUf= pB&v..

/6sÃNtrV-.àrcW
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CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS TRABÀIHISTAS

Nome: HII,DETE CAXIAS DA SILVA - l,4E

(MATF..IZ E FILiAIS) C\T,J:
CerL idão n': 125690559/2A^-1
Expedição i A9iC3/2C1.-i, às 22:05:,rl
Validade: A4/A9/2A11 - 180 (cento e c,itenta)
de sua expedi ção .

c5.008 . .ta2 / atat-2,a

dias, contados da data

Certif ica-se que HITDETE CAXIÀS DÀ SILVA - ME
(MÀTRÍZ E FILIÀIS), l.rsc:i:o (a) n. al.l!J srb . ..'

05.008 .302/000!-20, NÀO CONSTA dr Eanco ',r,"acional de Devedores
Trabaihistas.
Certrdão emrtida con base no âr:. 642-A. da Cc,nsclidaÇãc das Leis do
Tr,abalho, acrescentado pela Lei n" 12.45A, de 7 de julho de 201)-, e

na ResoIução Admirristrativa n" l41A/2Aii do Trrbunal Sucerior do
Trabalho, de 24 de eqcsto Ce 2011.
Os Caios c.rnsLanLes .i.sta Cett- icLã:r sàc Ce resporsabrlidacle cros

Trrounais do TrabaLro € --sr-ão ât,ializadcs até 2 (dcis) cl1es
antericres à data da sua expedl ção.
No caso de pessoa ;uridrca, a CerLidão atesta a empresa em reLação
a todos os seus estabelecrmentos, agências ou flliais.
A aceiLação desLa cert-idão condiciona-se à ve::if rcação de sua
autent iciciade no porLal dc Tribunal Supe r i c: Co I raba f ho na

I.Lernet (http: i /'ttvt'.ti...-st.. lus.br)
Ce::iCãc en:tiia graLu ltdnL'r..:e.

INTORMAÇÃO IMPQRTÀNTE

Do Banco Nac io:aI ce Devedores Trabalhistas ccnstarn os Cados
necessárrcs à ídenti ftcáÇão das pessoas natu ra i s e juridicas
inaci.irÍlptentcs perante a -IustiÇa do Tlabalho q;anto às oJ:rrg:çÕes
estabelecidas en sen:enÇa condenatória r-ransftada em ;uLgado ou em

acordos lucic.rajs r r: a b a i l-t r 5 r- a s / :nclusive no :oncarnenre acs
recolhimenLos p r e v i d e n c i á r i c s , a honorár:ios, a cusl-as, a

errLolLrnentos ::u a recclhfll1entos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçãc de acordos firmaCos perante o Ministério PúbL:cc Co

TrabaLho ou Comissão de Ccncr.liaÇão Pr:evia'

,fup M
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Hildete Caxias da Silva Mk-n, o

Rua Rodrigues de Car-valho, 134 - BAIRRO: Centro - CIDADE: Mamanguape _ pB
cNPJ: 05.008.302r000r-20 - Inscrição Estadual: 16.135.r3r-0 - crp: sà'.zs'0-ooo

Tel. 83 - 3292,1573 - E-mail: fariasedua rda474@gmail.com

DECI}RAÇÕEs

REF.:TOMADA LrL PREÇOS Ns 00002/2017
cÂvaRl vullrcrpnL DE MAi\,lANcuApE

PROPONENTE: HILDETE CAXIAS DA STLVA ME
cNPl 05.008.302/0001,20

5.0 2t 0 0
Hit axias da Silva

drigues de Carvâllho,
280-000

1U
Cenlro - CEPi58

1.0 - DECLARAÇÃO de cLrmprimefio do dsposto no Art. 7e, tncso XXX ll rja CF Arr
8.666/93

Mamanguape ' PB, 13 de N,4arço de 2017

HITDETE CAXIAS DA SITVA I\,18

05.008.30 11

27, lncso V, da Ler

o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art.7e inciso xxxl da
constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarâ não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, lnsa ubre ou perigoso e nern menores de dezessers
anos, em qualquer trabalhoi podendo existir a partlr de quatorze anos na condição de aprendiz, na Íorma da
legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superven ênciê de fato impeditivo no que dlz respeito a particlpação na rc tação.

Conforme exigência contida na tel 8.666/93, Art.32, §2a, o proponente acima qualificado, declara não haver,
ôté a presente dáta, fato impedit vo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, nâo se
encontrando em concordata ou estado falimentar, estando cientê da obrigatorledade de informar ocorrências
posteriores. Ressa ta, ainda, não estôr sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, N.4unlclpal ou do Distrito Federal, arcando civil e crimlnalmente pela presente
afirmação.

30 DECTABAÇÃO de subn)eterse a todas as cláusulas e condçôes cjo coÍrêspondente instrumento
convocator o

O proponente acima qualificado declara ter conhecin]ento e aceitar todas as cláusulas do respec|vo
instrumento convocatórlo e submeter-se as condiÇões nele estlpuladas.

L T/IÀl\lANGUÀPE. PB J

álÁ-NÊDà

\



PODER JUDICIARIO

ILl:yy. DE rusrrÇA Do ESTADo DA pARÀrBA
COMARCA DE M.\M.ANGUAPE

Esta Certidão rQão terá validãdêjudiciais. Ficam excluidos desta
PJE - procêsso Judicial E]etrônico.

o
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PAG: 001
09i04|28

CERTIDÃO CÍVEI NEGATIVA

CERTIFICO QUE, EM PISQUTSA REÀLIZÀDA NOS REGISTROS DE DISTRIBU,ÇÃO DEFErros cÍvErs Arrvos Nos canróniói cãüõNs E/otJ ESpEcr.Ar,rzADos DEsrÀCOMARCA, NADA.HAVER EM NOME DE:

HILDETE CÂXIAS DA SIIVA

CNPJ:05008302000L2O

para fins
certidão

de
os

instrução de p.roces sos
processos no âmbito do

MAMANGUÀPE, 10 JANE]RO DE 2077

ALEXANDRE C

CENTRAI DE
DEIRA

ES

oaigiíàl qft se fri

I

3--n.___--\
,tÉ §í

tipb..ius.br

§

$frv $41@rl Terêsâ Ramos Lins
0!3À2-2210 I &úil.

N

fulertiru a

C*rfiru,r alte,r ti tirlade €§
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PRf, FEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
connlssÃo pERJvtANENTE oe ucruçÃo

CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTÀL IRÂCEMA SOARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNTCA

Atesto para os devidos fins de direito que o Conselho da Escola Municipal de f,nsino
Fundamental lracema Soares, celebrou Contrato com a empresa: Ilildete Caxias da Silva - ME,
inscrito no CI{PJ N.'24.175.65210ffi1-25,localizada a Rua Rodrigues de Carvalho, 134 - Centro -
Mamanguape - PB - CEP: 58.28G-000, para: Aquisição de gêneros alimenticios e hortifrutigranjeiros
diversos para esta escola, cumprindo sempre com as obrigações assumidas, obedecendo todas as clausulas
do contrato celebrado.

Mamanguape - PB, 03 de dezembro de 2016

CPL.o

&..Rl*§n,o..
IRIS DE LTJRDES ALMEIDA SILVA

Diretora Escolar

his de Loudes Alneida Sittfr

I
\

fi?I



Atesto para os devidos fins de direito que o Conselho da Escola Municipal de Ensino

FundamentallracemaSoares,celebrouContratocomâempresa:HildeteCaxiasda^Silva-ME'
inscrito no CNPJ N.o24.t75 .652t}O0l-25,lotalizada a Rua Rodrigues de carvalho, 134 - centro -

ú"-rogrop" - fB - CEp: 58.2E0-fi[, para: Aquisição de matérias de limpeza diversas para esta escola

;;;;ã; éÍnpr" com as obrigagões asiumidas, obedecendo rodas as clausulas do contrato celebrâdo.

*

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CoNSELHoDAESCoLAMUNICIPALDEENSINoFUNDAMENTALIRÁCEMASoARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Mamanguape - PB, 03 de dezembro de 2016

IRIS DE ES ALMEIDA SILVA
Diretora Escolar

his de LaudesNÍteidasi .
Ma(. 3366-9

§

(cr 7o c
c
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J]::V?RÁ. EÍI. CO'-OCADA ÊiI LUGAR DE DESTAQUE, OUALâUE,-{ ALÍEPAÇÃO NÂ R-*Ào socln\r-, E

CCMi,]§rCA]3 À DIVISÃO OÊ VIGILANCIA SÀ IITÁRli. 1luulclp.\l- No PP'Àzo DÉ 3c rrR]'

CARTORIO BUS'TORFF ? OFICIO NOTÀS E PRÔTESTO

R6 PÍê J Pesaôâ 47. C6niô.

C€rlrfico q.€ a pÍesenle óPra é
(Arl 365lll do CPC)

MananguapePB{gn3zo1 7

Sdo D€ al:4EU05751 -LQsU
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CARIOR|o AUSIORFT ? OFrclo DE NOÍA.S É PROiESTO
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Sdo Drg al AEU0675ÊK

CoísuIe â aÚenllcrdade em hllps //selodg(al

FmolR$2.31 FaíPên RSo ,27 MP R$O Ol Eeg Rl§o,
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r:$TÁ.EO Dj}. PARAíBA
SLiCf'.Ei*.ii:Â DA SEGURAI{ÇÂ t: DÂ DEFISA S

CCF.PO DE BOMBEIROS MILiTAFt
i),tr?E.I'ORIA 3E ATIVIDADES TECN!CAS

ÉiL,JTü DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO

Fre:esso: fiít1ffit2a17 Validade: 03/01/2018

ÂTESI'O quc, através de termo de dedaração, firmado pela pessoa _íísica/iurÍdica 
abaixo

espàcii,caOà, iorarn atenclidos os parâmetros é9qft^lOos pela Norma Tá:ni3 : C-BMPB no

cl)inlnz, ccrrfo ne prevê a Leí Es-tadual no 9.625/20't 3 (código Estadual de Proteçáo Contra

i,.,*Àe:o, g^pU"ão e Controle de Pârrico), afim de que seu procedimento de regularização possa

lei ài."sm"aC.-., como PROCESSO TÉCN1CO SIMPLiFICADO, sendo a partir disso, dispensado de

\ isicÍia prévia.
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Razão Social:

Ncme de Fantasia:

CNPJ/CPF:

Áiea:

tndereço:

i'eza da Ocupação:

c-

=õ
FI
a

gõeq'
O!9HR6 Íd qó

Eqg§
§ Eêq
Yó o-

3§ §

P

q
o_

Oáservações.'
- Manter es!ê dccfiento en lacal wsível'

- à i,ai ,ripri**lo das êxigências estabelecidas pêla Norma Técnica

ni c|l/2}t +' irnplicará em respansab;lizaçáo de natureza administrativ"'

cr:i e/c,: ciminat
- Soiicitar rênovaçác do presenÍ-' (ncumênto, 30 @inta) dias a'les dc

vcí}üneâlo.
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Lo.ál e cata:

kJa Aime;àa BaÍeto, ll" 246, CênÚa'

9Z:3lbín@9,fl9!i.c9!L
Elnergéncía: 193
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ÀGOVERNO DO ESTADO DA PARA|BA

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIÍ4. SER

CADASTRO OE CONTRIBUINTES DO ICMS

FIGHA DE INSCRIçÀo Do col{TRIBUINTE

HILDETE CAXIAS Dâ SILVA

AFIXAR EM LOCAL VISiVEL
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\
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COM€RCIO VAREJISTÀ D€ MERCâI)ORI.AS EM GERA. COM PREDOMINANCTA OE PRODUTOS ALIMENTICIOS
2-1l00

COIiÉRCIO VÂREJISTA DE MERCÂDOÊ|AS Elt'l PRÉDOI/IINANCI,A DE PROOUTOS ALIMÉNTICIOSGERAL, COM
-1m0

16.1 1{

DA

oz5 730

134
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CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA

cd),ltr^liEzÀlÍírr
2135EMPRESÀRIO (INDIVIDUAL)

PRODUTIVA
nPooE Est^BEr€CtlEl{Ío

MÂTRIZ

ESÍAAÉLECTMENÍO FIXO

§$4n@2
RÂGrUE OÉ nÉCotlrü€raÍo

SIMftES NACIONAL

o27 A26 371-79
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Govemo do Estado da Paraíba
Sêcret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômim
Junta Comercial do Estado da Paraíba

CeÍtificamos que as inforÍnaçóes abaixo constam dos doôJmentos arquivados

nêsie Junta Coínercial e sáo na datâ da sua

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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Hildete Caxias da Silva - M
Rua Rodrigues de Can'alho, l3l - BAIRRO: Clentro - CTDADE: Nlamanguape - PB

CNPJ: 05.008.302/0001-20 - lnscrição Estadual: 16.135.131-0 - CEP: 58.280-000
'tel. 83 - 3292.157-l - E-mail: fariased ua rda.l7{á.igmail.com

À

Cámara Munrc pa de N,4dmdnguape Pts

Tomada de Preços Ne 002/2017
Datã da Lic taçãoi 13.01.2A11 as 09r00Hs

Objeto: Aquisição parcelada de materias de iimpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante,
cafe, açúcar ê biscoitos diversos, destinados ôs atrvidades da Càmara Municipal de Mamanguape.

Prêzados SenhoÍes.

Nos terrfos da lcit.rção ern epigrafe, aprtsentanros proposta cor)forrne abalxo

PROPOSTA DE PREçO

c . CPL. o

RS 0,95 JRS 41,50

10 R5 6,80 RS 476,00

140 Rs 4,70 i Rs 6s8,00

170 R5 3,60 R5 612,00

R5 7,15 R5 670,50

l.i 0 R$ 3,95 Rs ss3,00

140 Rs 2,95

R$ 968,00

IÍEM OISCRIMINA o ODELO

12

13

l8 DETERGTNTE IM PO sOOG

sABÀo rABLEÍE 5x2ooc

20 ALCOOL 5OOML

!0

BEM-TE.VL

YPÉ

BR LUX

F RIBE RG

SNO B

PCT

L-r'l L)

UND

UNI)

UNU

UNO

PCT

AS5CURA PIASSAVA (/ CABO c0 r,ll-)0 R

23 PANO DE CHAO

PÂNO DE PRÀTO

uN Ào

UN ID QUANT. P. UNIÍ P, TOTAL

CONDOR UND 45 Rs 10.00 Rs 450,00

D€SODOR ZADOR 360ML

VASSOURA PELO 3OCM

BOM AR UNI] tla R5 9,s0 RS 1.61s,00

l 214 R9 337,s0

4

SABONEIE SUAVE 9OG

sAco P/ Lrxo 20x15LT 170

RS 1,2s

Rs 2,60 R§ 442,00

5 SACO P/ LtXO 10X30LT

UND

PCT

DPLAST CO PCT

PROTEX

DPLASÍ CO

170 Rs 2.90 Rs 493,00

6 170 RS 51o,oo

9

10 100 Rs 320,00

11

SACO P/ LIXO lOX50LT PCT

__.i--

KALIPTO

LJ]\D

UND

DPLAST CO

DPLAST]CO

INS ET CIDA AEROSOL 390Mt

DTS NFTTANTT 2IT

ÁGUA saNrraR 
^ 

1rr

BA 6ON

DRAGÀO

tFósFoRo

7 | SACO P/ LrXo 5X100LT

10c

UNU

30 RS

3,00

R5

3,20

124

170

60

3a

561,00

558,00

70.50

PCT

P'T

RS

R5

RS

R5

it5

R5 e,3o I *s

R5 720,00

ATOL UNDDETERGENTE 5OOMt 68 R5 1,95 R5 132,60

5ü RSR5 1,50 15 00

14

L5

130 Rs 3.20 Rs 416,00t6

R$ 380,00

I

TAI!1BR tHO

NOVO

CONDOR

ESPONJA DE AÇO

PASTLtHA 5aNrrÁR A

ESPONJA DE PRAÍO

RODO 3OCM

PAPIL HIGIEN CO C/4

UND

UND

UND

PCT

ASSOLAN

\r/ 5ii

2001/

19

CX 90

R5 1.90

Rs t,50 RS 315,00

Rs 413,00

22025 PAPEL TOALHA C/2

[õs. o o a. a o zloo 01.-2õl
Hildete Caxias da §llva

ituâ RodÍroues de Caí!allho. 134

L 'iiii::Sã",,,:É.'9odBoo J '.'

RS 4,40

tt , ,,,/

N
{
$

--t-

U\D 50 R5 12 t0 R5 bl5 OO

-..--

21 I FLANELA
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31

PC'T 140 R5 2,35 Ês 329,00

21

GUARDANAPO 33X33X50UND

coPo DEsc. 100x50M1

MA LI,]

PCT 140 RS 1,43 RS t00,:,0

28 c0Po DE5C. 10X180Mt PCT 550 Rs 3,6s R5 2.007,50

l9 170 R5 s,90 Rs 1.003,00

30

TIMPADOR DT UsO 6ERAt.MULT,USO
500Í!11

3 RrO

V E]A

PROIEX

PCT

UND

UND

coPo DEsc. 100x300M1

SASONtTt LrQUr0O 250Mt

CERA LIOUIDA 750ML

135 Rs 4.20 R5 567,00

"r)5 R5 10,60 Rs 1.431,00

l2 6i RS 4,80 RS 312,00

l3 UND 1a R5 7,00 R5 525,00

34

ÂGUA MINERAI20TT

LIMPA VIDRO SOOML

ITACOÂTIARA

VE]A UND 140 Rs 15,35 RS 2.149,00

35 CAFÉ 25OG SÃO BRAZ PCT 110 Rs s,4s R5 763,00

36 AçUCAR 1KG ALEGRE KG 170 RS 3,10 R$ 527,00

37 BISCOITO C, CRACKER 5OOG VI]ARELLÂ PCT 170 R5 3,25 R5 ss2,s0

38 B SCOITO MARiA SOOG V ITI\RE LLA PCT 170

39 RTTRIGTRANTÊ TIPO COLÂ 2LT cocA cotA UND 140

RSR5

R5

3,7 5

7,14

637,50

Rs 1 022,00

RETR]GERANTE ÍIPO LARAN]A 2LT 140 Rs 6,30 Rs 882,00

41 RETRiGERANTE TIPO 6UARÂNA 2LT XUAT UND 140 Rs s.90 RS 826,00

42 SÀ ERAZ PCT 45 RS 2,8s R5 128,25

43

FlLTRO PAPTL 103

ÁGUA MrNERÂL sooML INDAIÁ UNO 1540 Rs 0,9s Rs 1 463,00

TOÍAL: VINIE E SETT MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊ5 REAIS E CINUENÍA CENÍAVOS. RS 27.743,55

40

VALIDADE DA PROI)OSTAT 60 (SESSENTA) DIAS

BANCO DO BRASIL,Códlgo: 0OO1 - AGÊNCtAi 0944 - x PRAÇA: 018
i.-lil l/\ r :l llll li'r 1,, .,:.1 .l

-:l-os.ooa.eozoooí -2õl
Hildete Caxias da Silva

Momonguope - PB, 13 de morça de 2017

L
Rua Rodíiguês de Cervallho, 1

Centío -CÉP:58.280{00
MAMANGUAPÉ . PB J

34

Pessoa para contato: Crisanto Cavalcante de tarias ll
Tel. | 83 - 98832-6502
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EsrÀDo DÀ panaÍsÀ

cÂrrARÀ láuNrcrpÀr DE t{ÀrrAN@ÀpE
co,ÍIssiro pERMàlIEl[fE or r,rcrteçÃo

àTÀ 001 - roÀ{ADÀ DE PREçOS Nô OOOO2 /20L7

Ata dos traabalhos da Comissâo Permanentê de LicitaÇâo, encarregada de atuar nos procedimentos
reLatlvos à 11citaÇão acima indicada, que objetiva: Aquisiçâo parcelada de matêriais de
limpeza ê higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos
diversos. destinados ês atividadês da Cámara Municipal de Mamanguapê. Foi dada a devida
publicidadê ao certamê, em observância a lêgistaÇão pertinênte, utilizando-se do sêguinte meio
de divulgação: Diário Oficial do Estado - 11 /O2/2A17; Jornal A ü^ião - L'l/A2/2017. Licltantê
cadastrado nêste processo: Hildete Caxias da Sifva - CNPJ: 05.008.3O2/OOOI2A. Às 09:OO horas
da dia l3/A3/2017. reuniu-se a Comissão Permanente dê LlcltaÇão, designada pela portaria n"
AA2/2A71 de 02/01,/201,'7, composta pêlos servidores: CLÁUDIO LEITE FfLHo - pr:êsidentê; MARIA
JOSÉ GOMES - MEmbIO; SEVERTNA DE AOUINO COSTÀ FERNANDES Mênbro. Inicialmente, conforme as
disposiÇões contidas no instrumênto convocatório, o Prêsidêntê abriu a sêssão púbtica e
efêtuou o crêdênciamento dos interessados. Licitantê qualificado a pâr:ticipar dêsta reunião:
Hildetê Caxias da Silva Representante: Crisanto Cavalcante de Earias Sêgundo. Em seguida
for.am identificados os envelopes contêndo a proposta e os documentos de habilitaÇão do
licitante devidamente qualificado, abrindo_sê o envelope DocumentaÇão o qual teve seu conteúdo
rubricado pelo prêsentê- Conferidos os elementos aplesêntados, passou a informar: O licltantê
foi considerado habifitado. Âpós a divulgação do resultado da fase habllitaÇão, observado o
prazo recursal ou registrada a desistência expressa do licitante de apresentar qualquer
ii]têrposiÇâo de recurso, foi abêrto o envelope contendo a proposta de preços do proponente
habilitado, o qual teve seu coâtêúdo dêvidamentê rubricado. Ànalisada a proposta o Prêsidêntê
passou a informar: O licitante apresentou proposta. no aspecto formal, êm consonância com ês
exigências do instrumento convocatório. Considerado o valôr ofertado pelo proponente,
devidamente registrado no corrêspondênte Histórico da Àta, as observaÇões apontadas durante o
processo ê os critérios definidos no instrumênto convocatório, ao finâ1 da sêssão, produziu-sê
o seguinte resultado: Licitantê vencedor e respectivo valor total da contrataÇão: Hifdete
Caxias da Sifvê - Valor: R§ 27.743,55. Os vaforês unitários constantes da proposta
apresentada, bem como o rêsultado do certare com a devida classificaÇão. estão demonstrados no
rêspectivo Mapa dê ApuraÇão, gue fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de
tr.anscriÇão. Facultada a palavra: nenhuma observaÇão foi feita. ConsidêraÇôês da Comissão:
presênte a sessão púb1ica o Sr. Marcelo de Souza Pêraeir:a da empresa GPA Gestão ê Planejamento
Administraativo \Ltda. , consultor técnico destâ Câmara Municipal, assessorando os trabalhos da
comissão. Nada Ínais havendo a constar, lavrou-se a presentê Ata, que depois de fida e achada
conf olme, vai devidame e as sinada.

C UDIO LEITE EILHO

&&-'
1 ete Caxi da Si fvSEVERTNA DE AOUTNO COSTÂ ÊERNANDES

dÁF\

$ çk&r"--
'ú,{fre uosr cours
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

câr'!ÀRÀ I{,NICIPÀI. DE UÀüANqIÀPE
COMISSÃO PtsRIíÀNENTE DE LICITÀÇÀO

HrsTóRrco DÀ ÀTÀ OO1 - TúüADÀ DE PREçOS Nô 00002/2017

Histórico da Àta dos tr:abalhos da Comissão Permanênte dê Licitação. encarregados de atuar nos
piocêdimentos relativo§ à licitação acima indicada, guê objetiva:

Aquisição parcefada dê materiais de timpeza e higiene, copos descartávê1s, água minêral,
r:;friqer:antê, café, aÇúcar e biscoitos diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal
dê Mamanguape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

considerados os valoles apresentados por cada licitante, as obselvaÇões apontadas durantê o

proce§so e os critér:ios definidos no instrumento convocatólio, ao final desta sessão,
produzlu-se o seguiote resultado:

- Hildete Caxias da Si1va.
Itêm (s ) :
20-21 -
39 - 40 -
Valor: R§

) -'\-l-
-23-24-
- 42 - 43.

-7 43,55

2.0 - DO TRÀTÀUENTO DI

- Não há regi st ro

-9
-28

11
30 -

12-
31 -

13 -
32-

EERENC!.DO PÀR.A XE 6 EPP - FÀ,sE PROPOSEÀ

1-
22
41
2'l

- 10 -
-29-

5-6-7-8
25-26-2'7

19 -
38 -

76
35

14
33 - 34 -

- )-'1 '
- 36 -

18 -
3'7 -

c ÍO LEITE FILHO IA JOS GOMES

a Siiva
dítr>-

SÉVERINA DE AOUÍNO COSTÀ EERNANDES I te
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ESTADO DÀ PÀXÀIBÀ
c.âI!ÀRÀ }íTJNICIPÀL DE IGIGIÍGI,ÀIE

coMr ssÃo PERr'qNElÍlE DE LrCrrÀçãO

Qt ÀDRO @{PÀnÀXrVO DOS PRE@S ÀPRaSrllTÀDOS - tlÀPÀ DB À}r RÀçÃO - TO{âDÀ DE PRE@S N" OOOO2/2O17

PaltlclPeDtês tnl'd. Quatlt. vl- lrol.t. vl- Tote-I c].àls

Hi ldête Caxiãs da Silva llND 45 10,00 450' 00 1

Hildete Càxias dà silva UND 170 9,5O 1'615,00 I

Hildete Caxiâs dê Sl]vâ UND 2lA 1,25 337,50 t

Hildete Caxias da Sj.lva PCT 1?0 2,60 442,OA I

Hi]dête Caxias da Silva PCT 1lÔ 2,9A 493,00 1

Hildete Caxias da Silva PCT L10 3,00 510'00 1

Hlldete Caxias da Silva PCT 71A 3,30 561,00 1

flildete Caxias da SiIvâ PCT Jo 2,35 14,50 1

Hildete Caxias da Silva UND 60 9'30 558'00 1

Hi]dêre caxias da Sllva UND 100 3,2A 3:0,00 1

Hildête Caxj,às da Silva UND 100 t,zo 12A,O0 1

Hildete Cãxiâs da Silvz UND 68 1,95 132,64 I

Hlldete Caxias.lâ Silvâ UND 50 1,50 -75,00 
1

Hildete Càxlâs dã Silva UND 50 0,95 4l'5tr l

Hi.ldete câxjàs da silwa UND 50 12,50 625,44 1

Hildete Caxj.âs da SÍlvâ PCT 13O 3,2O 416,00 1

Hildete Caxiâs dê silva UND 2OO 1,90 380,00 I

Hilctete caxias da silvâ cx 90 3,50 315,00 1

Hil,lete Caxiss da silvâ PCT 70 6'AA 416'Aa 1

HÍIdete caxiãs da silva IJND 140 A,ta 658,00 1

Hil.det-e ca}.'iâs da silva UND 170 3,60 612,00 I

Hildete Cãxiâs da Srlva UND 90 1,45 610,50 1

Hitdête caxias da sitva UND 140 3,95 553,00 1

Hildêre caxiàs dâ silva UND 140 2,95 413,00 1

Hitdete caxias da sirva PCT 22A 4,4A 968,00 1

Hi tdêre caxiãs da silva PCT 140 2.35 329,44 1

Hildete caxiãs da silva ?cÍ 140 1t43 2AA,2O 1

Hildere caxiâs da silva PCT 550 3,65 2'OO1 ,5O 1

Hlldete Caxias da si-Lva PCT 1?O 5,S0 1.003,00 1

Hildête caxiâs cla silva UND 135 4,2a 567'00 1

obs
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Hifdete

H.i lde t e

Hi ldete

Hildete

H i Iclete

Hildête

H.iIdete

Hildete

Hifdete

Hildete

Hildete

Htldete

Hildete

Caxia6

Caxias

Caxias

caxiâs

Câxiãs

Caxias

caxias

Cãxi as

Caxiãs

caxias

Caxias

câxi as

Caxias

2.149,00

763,00

521 tAO

552,50

637,50

1.O22, AO

882,00

826tOO

a2a,2s

1- 463,00

dà

dã

da

da

da

dã

da

da

da

da

Sl Iva

Si 1va

Silva

Silva

sifva

SiIva

Silva

Silva

silva

silva

silvã

silvê

silva

UND

UND

['ND

UND

PCT

KG

PCT

PC'I

UND

T,IND

UND

PCT

UND

135

65

75

140

140

170

170

1'r0

140

140

140

1540

10,60

4,80

7,00

15,3s

5,45

3, t0

3,25

3, 15

1 ,30

6r 30

s.90

2, As

0,95

t$\

31?

525,

1

l

1

1

MâmanguâPe PB, 13 de uarço de 2017

RESI'LTÀDO FINÀI:

- Hildete Caxias da Silva.
Ítêm(s):7-2-3-4-5
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 19 2A 2t 22 23

34 35

IO LEI EI LHO6 '7 B 9 10 11 12

1B

24-25-26-2'1 -
-36-3-7-38-39
valor: R$ 27 .7 43,55

28 29 30
40 41 42

31 -32
- 43. .._,L( e1-'ct i .

}íÀRIÀ JOS

SE\ERINA DE ÍNO COSTA
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMÂRÂ iTUNICIPAL DE MÂMAiIGUAPE

REST LTADO FASE PROpO§TA - TOIIADA Í)€ PREçOS lilo 00002t10'.17

OBJETO. Àquishão parcelada de mateíiaÉ de limpeza e higiene, copc descartáveis,

águâ mineral, refrigeÍaÍ{e, café, aEicaÍ e bisc{itos diversc.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respêctivo valor total da contrataçáo:
Hildete Caxias da Silva - Valor: R$ 27.743,55.
D6 ãtos decorrêntês do procêdimênto licitatório, cabêrão rectJt§os ,los term6 do aÍt.
109, da Lei Federal no. 8.666193 e suas alteraçóes. Maiore§ informaçóes poderão ser
oüidas junto a Comissâo PêÍmanente de Liíação, Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro -

l\ramanguape - PB, no horário das 08:00 as'12:m horas do§ dias úeis
TêleÍoner (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB. ,l3 de Março de 2017
cúuolo LEITE FILHO - Pre§idente da comissão

Publicado ÍrEdiantê afração no OUADRO DE

DIVULGAçÃo dqsre ne§ta data,

13 03. 17

ComÍssão

q*,

rü
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ESÍàDO DÀ PÀ8ÀÍBÀ

CáT&3À uT,NICIPÀIJ DE I4IÂ}IGT,ÀPE
coMrssÃo PERTaNENTE DE LrcrTàçÀo

REÍ,AróRro - Tor,G.DA DE pREÇos N" oooo2/zot1

1.0 - DO O&,ETIVO:
Iem o presente relatório o objetivo de descrever os procediruentos da comi-ssáo permanênte dê
LicitaÇão, doravante denoEinada siÍrplesmentê CorÊissão, encarregada de atuar no processo
licitatório acima indicado, que objêtivâ: Àguisição parcelada dê nateriais dê limpeza e
higiene, copos dêscartáveis, água nineral, refrigerante, café. aÇúcar e biscoitos diversos,
destinados as atlvidades da Cárara tftrnicipal de Malanguape -

3.0 - Dos n'rEREss.ãDos:
Lacitantes cadastrados nêstê processo: Hildete Caxias da Silva.

4.0 - DA IiABII,ITÀçãO:
No dia e hora nârcados foram recebidos os
habilitaçào dos intêressados, abrindo-se
gualificados a participar do certame:
Hildete Caxias da silvâ.

ênvelopes contendo as propostas e os documentos de
e8 segnrida os envelopes DocrnDentaçào. Licitantês

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Após â di\,u1gação do resuftado da fase hábilitaÇão, observado o prazo rêcursaL ou rêgistrada â
desistência exprêssa dos licitantes de apresentarem qualquêr intêrposj-Ção de recurso, foram
abertos os envefopês Proposta de Preços dos proponentes habilitados. Ànalisâdas as propostas a
Comissào informou: Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto foma1, em
consonância com as exigências do lnstnmento coDvocatório.

6.0 - DÀ COLÍCIJUSÃO
Consi-derando os valorês ôfertados por cada proponente, as observações apontadas durante o
processo ê os critériôs defirLidos no instnEento convocatório, chêgou-sê a conclusáo de que a
proposta do licitante abaixo relacionado, aprêsênta-sê vantajosa para a Adninistração.
Licitante declarado vencedor e rêspêctj-vo valor total da contlatação:
Hildete Caxias da Silva - Valor: R§ 27.743,55.

salienta-se que os valores unitá-rios constantês das p-ropostas aplesentadas, bem como o
.resultado do certame com a devi-dâ classificaÇão dos licitantes, êstâo de[onstrados no
respectivo Mapa dê ApuraÇão, que fica fazeodo parte integirante deste relatório, indêpendente
de transcriÇâo. Face ao êxposto, esta Coeissão, leplesentada neste ato pelo sêu Presidentê,
sugêrê ao Senhor Presidente da Câmara, a homofogação da presente licitação êm favor do
rêfêrido p!ôponênte.

É o relatório.

uamaneua\,e - PV 2t de Março de 2OL-t.

'1, /'rl
\Nli\N I\

f[rnocrÁuoio ialiu
Pr.esidente da Comi ssão

.t

(f *_sr-?k"'/

2.0 - DÀ PI'BI.ICIDÀDE:
Foi dada a devida publicidade ao cêrta&e, êúr observância a legislação peltinente, utilizando-
se do sêguintê mei.o de divulgação:
Jornal A u\i,á.o - 1,7 /02/2OL7 ;
Diário Oficial do Estado - l'l/02/2017.

Ânalisados os elementos apresentados ê as êxiqêtcias constantes do lnstrumento convocatólio
correspondente, a Cortrissão informou: Todos os licitantes foram considerados habilitados.



EgTàIrc DÀ PÀNÀÍBÀ
CÂT,NRA Tí'NICIPÀ! DE T,G}ANGT'ÀPE

ÀssEssoRra ,f,uRÍDrcÀ

OrigEo: tOl,6.DÀ DE PREÇos N." OOOO2/2OI'1
COMISSÃO PERMANEMIE DE IICÍTÀÇÃO

À.ssuDto:Aquisição pârcelada de loateriais de limpeza e higiene,
copos descartáveis, águâ trL1neral, refrigera-nte, caíé,
açúca! e biscoitos diversos, destinados as atividades da
Câ.nara l{unicipal de Mamanquape

ÀIlêlo: Processo licitatôrio correspondente.

PÀRECER

Àralisada a Eatélla, nos termos da Lei Eederal f 8.666/93 ê suas altêrações, e considêlândo o

teor dos docrnnentos e informaÇões apresentadas, esta Àssessoria Julidica considera regular o

prôcesso em tela, o qual está em consorrância coE a legislação pertinente.

ManEngiuape - PB, 22 de I'1arço de 2017.

DO RODRIq'ES PESSOÀ
Àssessor Jurldico

oPts-PB 22.6-7'7
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EsaÀDo DÀ PÀÀ,LÍBÀ

cÂiGBÀ rflr[rcrPÀr DE tatalÍclnPE
cÀBrllEE Do PRESTDEIIE ol cÂrqRÀ

Ma.Dânqi\rape - PB, 22 de MarÇo de 201f.
PORTÀRIÀ N" TP oooo2 /20L'l

o PRDSTDENTE DA cÂIa.RÀ DÀ cÂlGxA MUNrcr pÀL DE larfiNcuÀpE, EsrÀDo DÀ PÀRÂÍBA, no uso de
suas atribuiÇôes lêgâis,

R E S O L V E:

HoMoLOGAR ô rêsul-tado da licitaÇão, modalidade To&ada de Preços n" OOOO2/20L7, q)e
objetiva: Àquisição parcêlada de nateriais de Lir[)eza e higiêne, copos descartáveis, água
mineral, refrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos, destinados as atividâdes da Câmara
Municipal de líêmanguape,- con base nos elementos cortstantes do processo corlegpondênte, os
quais apontam como proponente ( s) vencedor(ês):

- Hildête Caxias da si1va.
0 5 . 008 . 302 /0 001-20
Valor: R$ 2'7 .7 43,55
Publique-se e cunpla-sê -

IRÀ DA SILVÀ FILHO
residente da câmara

*\
2
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E§ÍADO DÀ PÀRJÀ18À
CÂIERA MUTGCIPÀú DE }GI.qNGUÀPE

GABINEIE DO PRESIDENIE DÀ CÂUARA

Hamanguape - EB, 22 dê tíarÇo d.e 20L-7.
EORTÀRrA rÍo 1p 00002/2017-01

O PRESIDENTE DA CÂIARÀ DÀ CÂIGRA !,SNICIPÀI DE }G}GN«ÍÀPE, ESTÀDO DÀ PÀR.LÍBA, NO rrSO dê
suas atribuiÇôes lega1s,

R E S O L V E:

ÀDJUDTCÀR o objeto da l1citâÇão, modalidadê Tonada de PrêÇos n" O0OO2/2Ol-1r Aquisiçâo
parcelada de materlals dê liElpeza e higiêne, copos dêscartáveis, água Itrineral, refligerante,
café, açúcar e biscoitôs divêrsos, destinados as atlvidadês da Câmara l,Íunicipal de Mamângnape;
com base nos êlêmentos constantes do processô coEespondentê, a:

- Hildete Caxias da sil-va-
05 . 008 .302 /0001-20
Valor: R§ 2'7 .'7 43 ,55
Publique-sê e cuÍrpla-se.

E IRÀ DÀ S ILVA FTLHO
esidente da câmâra

/1

ffiq.P/
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Ío!'GDA DE PREçOS lr. OOOO2I2OLT

DECLARAÇÃO - PUBLICÀÇÃO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os de\ridos fins de direito, que uma cópia dos termos de Homologação e ÀdjudicaÇão
correspondêntes ao processo licitatório modalidade Tomada de Preços n" OOO02/20L'7, foraÍít
devidamente aÍixadas no Quad.io de Divu.lgação deste Órgáo, nesta data, em observância as
disposj-Ções da Lei Federaf n" A.666/93 e suas alteraçóês postêriorês -

Mananguape - PB, 22 dê MarÇo dê 2017-

5 alttJ-
MARIA DE SOU PÀIVA
Chefe de Gabinete
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EstADo DÀ PÀrÀÍBÀ

CN4NÀ T.ONICIPÀI DE TANANGUÀPE
corfi ssÀo PERrÂlrErrrE DE LrcrTÀçÀo
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ESTÀDO DÀ PÀB,AIBà

c.ârÂRÀ urrxrcrpÀrJ DE t{ât{A}IcuÀ.pE
COMISSÃb PERI{ANENIE DE IICITÀçÃO
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TOI,BDÀ DE PnEçOS N' OOOOZ|2OLI

DECrÁRAçÀo - PUBLTCAÇÃo

Declaro para os devidos flns de dirêito, que uma cópia doe teroos de Hoúologação e ÀdjudicaÇão
correspondêntês ao procêsso licitatôrlo modalidade Íomada de Preços n" OOOO2/201,-7, totarrJ.
devidamente afixadas no Ou-adro de Diwul-geÉo deste órgâo, nêsta data/ em observância as
disposi,ções da Lei Federal n" 8-666/93 e suas altêraçôes poste.riorês.

Mamang'uape t- PB, 2 de !íarÇo de 2ol'l .

DECLÀRÀÇÃO

C 10 LEIÍE T'I
Prêsidentê da Conli ssào
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMÂRA i'UNICIPAL Í'E MÀMAI,IGUAPE

HOr|OLGÁçÃO E Ar\rUÍrCAçÃO - TOiIADA IrE PREçOS tf OúO2rXt1t
Nc termc do relatóÍio final apíeser{ado pêla combsào Permanerte de Licitação e
obs€rvado o pareceí da Ass€ssoria Jurídica, refeíente a Tomada de Pr€ç6 no

úú22017, que obietiva: Aquisiçâo parcelada de mateíiab de limpeza e higiene, copo6
descartáveis, água mineral, refÍigerante, câfé, agicar e tÍscoit6 diversos, HOMOLoGO
o coÍrêsponderíe procedimento liralóíio e ÁDJUDICo o sêu otieto a: H,ldele Caxjas da
Silva - R$ 27.743.55.

Mamanguape - PB, 22 de Março de 2017
JOÁO FERREIRA DÂ SILVA FILHO - PTGKIENtE dA CâMATA

PUELICAR

I I - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - 22,03.17

\rP
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ESÍAOO DA PÂRAIBA
CÂ ARÂ MUNICIPAL ÍI€ i'AMAIi}GUAPE

EXTRATO DE COâITRÂTO
OBJETO: Aquisiçâo pârcelada de mateÍia-ts de limpeza e higiene, coPo§ d6caltáveis,
água mineral, reírigerante, café, a9úcar e biscoit6 diversG.
FUNDAMENTo LEGAL: Tomada de Preç6 na W2ln17.
DOTAçÂO: Recursos Própíi6 da câmara Municipal dê Mamanguape: oÍ 010

0r.03r.m0í.200, 3390.30.00
VlcÊNclA: até o Ínal do exerclcio fnarrceiro de 2017
PARTES CONTRATANTES; CâmaÍa Municipal dê Mamanguape e:

CT No 00006/2017 - 22.03.17 - Hildede Caxias da Silva - R$ 27.7/í3,55

PUBLICAR:

n - Quedro de Divulgação do Óção Realizador do Certame - 22.03.17

À
-ÂD/X:S+:,Y



\,\ÀNE,rvr§CoNIB,ÀTO N" : 00006/2017-CPL
q

IERMO DE CONTRÃTO QUE ENTRE SI CELEBFÂM A CÂMARÀ I :-'&ü C)MA!4ANGUAPE E HILDETE CAXIAS DA SILVA, PARA FORNECI o
DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}'À ÀBÀIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Câmara Munici
Rua Duque de Caxias, 123 - Centr:o - Maaanguape - PB, CNPJ no L2.'720.256

o

pal de M

/ooal-52,
representada pêfo Presidênte da Câmara Joâo Eêrreira da Silva Eilho, Brasilêiro, Divorc.iado,
Comerciante, residente e doÍnici-Iiado na Rua Sevêrino Victor/ 45 - Planalto - Mamanguapê - PB,
CPE n" 031,463.444-40, Carteira de Ídentidade n" 2.288.944 sSP-P8,, doravante simplesnentê
CONTRÀTANTE, e do outro lado ltildete Caxias da Silva - Rua Rodiigues de Carvalho, 134 - Centro
- Mamanguape - PB, CNPJ n" 05.008.30210001-20. doravante simpfesmentê CONTRATADO, decidilam as
partês contratantes assinar: o presênte contrato, o qual sê regerá pelas cIáusulas e condiÇõe§
seguintes:

cráDsur.À pRr ErRÀ - Dos ErrlrDÀMBN'Tos Do coNtrÀro:
Este contrato decorre da ticitação modalidade Tomada de Preços no OOOO2/2o1'l , processada nos
termos da Lei Fedeial n" 8.666/93 e suas alterações e a Lei complemêntar n" 123, de 14 de
dezembro de 2006, a.lterada.

crÁusur,À sEqrNDÀ - Do oB.JEro Do coNlnÀto:
o presente contrato tem po! objeto: AguisiÇáo parce.Iada de materiais de limpeza ê higienê,
copos dêscartáveis, água minêral, refrigerante. café, aÇúcar: e biscoitos diversos, dêstinados
as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condiÇÔes expressa§ neste instrumento,
proposta aptêsêntada, Tornada de PreÇos n" O0OO2/201'l e instruçóes do Contratante, documentos
essês que ficam fazendo partês intêgrantes do presênte contrato, indepêndêntê de transcriçâo.

crás$r.À TtsRcErRÀ - Do \rAroR B pRBços:
o valor totaf deste contrato, a basê do preço proposto, é de R§ 2'7.'143,55 (VINTE E SETE MIL
SETECENToS E ouÀRENTÀ E TRÊs REÀÍs E crNeüENTA E crNco cENTAvos).

cúosnr,n euÀRrÀ - Do RrÀirusrÀt Bltro:
Os preços contratados sáo fixos pelo periodo de um ano, exceto para o§ câsos previstos no Art.
65, §§ 5" e 6o, da Lej- 8.666,/93.
Ocorrendo o deseguitibrio econômico-financeilo do contrato, poderá ser rêstabêlecida a relaÇão
quê as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso Íf, A11nea d, da tei
8.666/93, mediante comprovação documêntal e requerlmento êxprêsso do Contratado.

cuiust LÀ elrrtÍTÀ - oa ooraçÂo:
Às despesas corle!áo por conta da seguinte dotaÇáo, con§tante do o!Çamento vigêntê:
Recursos Próprios da câmara Municipal de Mamanqiuape i 01.010 01.031.0001.200L 3390.30.00

cI,ifurssÍÀ sExrÀ - Do PÀGÀt{ElÍre:
O pagâmento sêrá efetuado na Tesouraria do Contratantê, mediante processo rêgular, da seguinte
naneira: Para ocorrea no prazo de trinta dias, contados do pêriodo de adimplemênto.

cu(u$rr,À sÉrnre - Dos PRÀzos:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, confome suas caracteristicas, e gue
adrite prorrogaÇão nos casos prêvistos pela Lêi 8.666/93, está abaixo indicado e será
considêrado a partir da emissáo do Pedido dê Compra:

Entrega:5 (cinco) dias
o prazo de vigência do presente contrato será determi.nado: até o final do exêrcício financêiro
de 20L'l , considerado da data de sua assinatura.

cliusurÀ otrÀ\rÀ - ols osRrcÀçôBs Do co!+rRArÀNrE:
á - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecimeDto efetivamentê realizado, de acotdo Çom as
respêctivas cIáusulas do piesente contrato;
b - Propolcionar ao Contratado todos os meios nêcêssários paaa o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sob.e qualquêr irregulari"dade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo â mais ampla e completa fiscalizaÇâo, o gue não exirne o Contrâtado de suas
rêsponsabilidades contratuais e legaj-s.

crÁusur.À NoxÀ - DÀs oERrGÀçõrs Do coNTRÀTÀDo:
a - Executar dêvidamentê o fornecimento descrito na CIáusuIa correspondente do presente
contrato, dentro dos mêIhorês parâmetros de qualidade êstabefecidos para o tamo dê atividade
reLâcionada ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazo§ ê§tipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigâções concelnentes à legislaÇâo fiscaf, civif,
tributáriâ e trabalhista, bem corno por todas as despesas ê compromissos assurnidos, a qualquer
tltufo, perante seus fornecedores ou têrceiros em razáo da êxecuçáo do obieto contratado;
c - Manter prêposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quaâdo da exêcuÇão do
contrato, quê o reprêsêntê j-nteglalmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facifitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e
esclarêc.imênLos sol icit ados;



PB, 22 de MarÇo de 2017.
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CTIíUSUIÀ DÉCII4. PRII,,EIR,À - DÀs PETIÀIIDÀDE§:
A recusa injusta em deixar de cumpr:ir: as obrigaçôes assunidas e pteceitos legais, sujeitará o
Contr.atado, garantida a pr:évia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93t a - adveitência; b - mutta de mora de 0,59 (zero vir:gula cinco por cento)
aplicada soble o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contlatado; c - mufta de 103 (dêz por cento) sobre o valor contratado pêta
inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão tempoiária de participar en licitaÇâo e
impedimento de contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Púbfica enquanto perdurarem os
motivos deter:minantes da puniÇão ou até que seja pr:oÍnovlda sua reabifltaçào perante a pr:ópr1a
autoridade que apficou a penalidade; f - s imultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundanentadas na Lei 8.666,/93.

CLi{UST,IÀ DÉCTMÀ SEGI,NDÀ - Do FoRo:
Para dir:imir as questões decorrentes deste contrato, as partes êfegem o Eoro da Comarca de
Mamanguape, Estado da Paraiba.

prêsente contrato em 02 (duas) vias, o qual vaiE, por estarem de pleno acordo,
assinado pelas partes e po]: duas

foi lavrado o
testernunhas.

PELO

Mamanguape

ONTRÀTANTE

\$\
JOÃO EERRE IRA
Pr:esldente da
431 .463 .444-4A

DA SI F l I,HO
Câmara

PELO CONTRÀTADO

e cLci g, c\-à
EiLdête Cariaa da silva

ê - será responsável pelos danos causados dirêtamente ao contratantê 
", 

,a:-t!à.à;i*à*,
decoffêntes de sua culpa ou dolo na execuÇâo do contratô, não êxcluindo ou ,êiiuztndo esià
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamêntô pelo órgâô interessado; , _ 02 j-\
f - Nâo cêder. transfêrir ou sub-contratar, no tôdo ou em paite, o objêto dest_-e tUs.t/úãent _-,sêm o conhecimênto e a devida autorizaÇão êxprêssa do Contratante,' \, .ll
g - Manter, durante a vigência do contrato, em coÍpatibilidade com as obrigaceés assunridfl
todas as condiÇões dê habilitaÇão ê qualificaÇão êxigidas no rêspectivo prôcesso Itcttatoliõ,
apresentando ao Contratantê os documentos necessários, sempre que solicltado, :-l-' -'

cráusrr,e DÉlcrra. - DA ÀrJrERàçÀo E nEscrsÀo Do coNTRATo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmênte pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos prêvistos no À-rtigo 65 e será rescindido, dê pfeno dirêitô. conforme o
disposto nos Artigfos 7'l , '78 e 79 da Lêi 8-666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condiÇôês contratuais/ os acréscimos ou
suprêssôês que se fizerêro necessários, até 253 ivlnte ê cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

TESTEMUNHAS

1,/
/ 9?,4

(
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Sextâ feira, 31 de março de 2O17

Diário Oficial do Município
Poder Lêgislativo
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íMpRESso soB A RESpoNSABtLtDADE oA CÀMARA MUNlctpAL DE MAMANGUApE \-
IMPRENSA oFlclÂL Do PoDER LEGtsLATtvo cR|ADA PELA LEt MUNtctpAL N.o 6,ri12009, DE 2s DE ouruano oe-ioricL

E REcULAMENTADA pELA RESoLUÇÀo N .o o2azoos, oírg óÉ oÉier'a-eãoóHã0!,'DA ôÃr;;üü"u-nàIÉeL.

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADo DA PARAíBA
cÂnrtena lauHlclpAL DE MAMANGUApE

HoMoLocAçÃo E ADJUDtcAçÃo - ToMADA DE pREÇos No oooo2/2olz
Nos leÍmos do relatório Íinal apresentado pela comissáo permanente de Licitação e observado o
parecêÍ da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de preços no oooo2t2o17, que objetiva: Aquisição
parcelada de materiâis de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, reÍrigerantá, cáfé,
açúcar e bismitos diversost HoMoLoco o correspondente procedimento licitatório e ÀDJUDlco o
seu objeto a: Hildete Câxias da Silva - Rg 27.743,55.

- Mamanguape - P8,22 de MaÍço de 2Oj7
JOAO FERREIRA DA STLVA FTLHO - presidente da Câmara

ESTADo DA PARAíBA
cÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisiçáo parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartávêis, água mineral,
refrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de preços no
000OU2017. DOTAÇÃO: Recursos próprios da Câmara Municipal de lvlamanguape: ô1.O1O
01.031.0001.200í 3390.30.00. VtcÊNC|A: até o finat do exercício Íinanceiro oe ãoti. penfes
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No 00006/20,17 - 22.09j7 - Hitdele
Caxias da Silva - R$ 27 .743,55.

EXTRATO OE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos. FUNDAMENTO LEcAL: Tomada
de Prêços n" 00003/2017. DOTAÇÃO: RecuÍsos Prôprios da Câmara Municipal de Mamanguape:
01.010 01.031.0001.2001 3390.35.00. vtGÊNctA: até o íinat do exercício Íinanceiro dê 2ot z. pÀRres
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No 00007/2017 - 22.03j7 - DISPEL
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Eireli - R$ 4ô.387,60.

ESTADO DA PARAiBA
CÂuIne TIuHIcIpAL oE MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÃO E AOJUDTCAÇÃO - TOMADA DE pREçOS N. OOOO3/20í7
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de LicitaÉo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referente a Tomada de Preços no 00003/2017, que objetiva: Aquisiçáo
parcelada de materiais de expediente diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento !icilatório
ê ADJUDICO o seu objeto a: DISPEL Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Eireli- R$ 46.387,60.

Mamanguape - PB,22 de Março de 2017
JOÂO FERREIRA DA SILVA FTLHO - presidente àa Câmara

ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNIcIPAL oE MAMANGUAPE
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Tribunal de Contas do Estado da paraíba
TRAI,lTA - Sislema de Tramitaçâo de processos e Documêntos evL
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o Tribunal de contãs do Estadoia Paraíba certifica q ue em 1oto4t2o17 às 16:i í:s2 claudio Leite Fitho alterou osseguintes documentos/informações deste documento sob o No 0923g/17.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da LicitaÇão: OOOOZTZó|I
Data de Publicação: 17102t2011
Orgão de Publicação: Diário OÍiciat do Estado
Data de Homolog ação:2Z|O3\ZO1T
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 28.653,70
Valor: R$ 27.743,55
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (9í).
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, reÍrigerante,
café, açúcar e biscoito diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 27.743,55
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Hildete Caxias da Silva
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNpJ): 05.008.3 OZIOOOI-ZO
Proposta 1 - Situação: Vencedora

IINFORMAçÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Não

IPDFI Edital da Licitação Sim 0d1ff1 133a1dda534êcd305a I 184ff81

João Pessoa, 10 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
&niormô Lc 18/93, anórãdá pêta Lc §1/2009 e

pêlo Rêghênlo lntemo, âtlsÉdo pet3
RÁÍC 18/?009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

certidão de Alteração Do-qumentgs/informações--Doc. 092:fShT.lnserido por Tramita (gerado automaljcamente) em 1OtO4tzO17 j6i11lÉô?ô.-^ ^^' rrl^t,ni^ I ^irô Eilkô ^.- l71'lí1/,J1..a', lÂ 1í \/-tiÀ-^Á^. n^Ê1 Eâà-n 
^ÂDE ^ÂaE 

ooTr arÀrÂ ÂEo,t têÂÂ
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMIIA - Sistema de TramitaÉo de Processos e Documentos
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certiÍica que em 1010412017 às í6:13:41 Íoi protocolizado o documento
sob o No 22210lí7 da subcategoria Contratos , exercício 20í7, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000062017
Data da Assinatura: 2210312017
Data Final do Contrato: 3111212017
Valor Contratado: R$ 27.743,55
Situação do Contrato: Vlgente
Objeto: AquisiÇão parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, reÍrigerante,
café, açúcar e biscoito diversos.
Contratado (Nome): Hildete Caxias da Silva
Contratado (CNPJ): 05.008.30210001 -20

[|NFORN4AÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Oocumento

IPDF] Contrato Sim l"*t*"uito"roffíef4cb89d 9

João Pessoa, 10 de Abril de 20'17

Assinado Eletronicamente
6ÍÔre LC 1843. ãlt€rrúâ Dêlá LC 9112009 €

pêlo RegiM.lo lnl6mo, âllêrâdo pôla

R ÍC 13i2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

5
Certidão de Recibo Protocolo. Doc. 222'l\l17 .lnserido por Tramita (gerado âutomaticamente) em 10104120'17 16:13
t6^.^ô-^ ^^. r\t-r!,{i^ I ^irô Eith^ êô 1^l^^l.rn,t-7,tê.1" \/^ti.t^^Ã^- Eiór-o a 7o7 r\r^r'\ r.rin o2Eo 7aôE Daaô ÃÃlr\
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ESTADO DÀ PA3ÀÍSÀ
cÂraRÀ ulrrrcrPÀr DE raDGl{cuÀPE

coMrssÃo PEnlaNElÍfE DE LrCrTÀçÁO

PROCESSO LICITÀTÓRIO TOD,íADÀ DE PREçOS

rorGDÀ DE PREçOS No- Oooo2/2ol1
PROCESSO ADHINISTRATIVO N" 17O214TPOOOO2

óRcÀo REÀrrzADoR Do CERTÀME:
Câmâra MriIricipal de !íamanguaPe

oB,rEto:
AquisiÇão parcelada de nateriais dê lilq)eza e
refrigerante, café. aÇúcar e biscoitos diversos.

higiene, copos descartáveis, água mj"neral,

TER}'ÍO DE ENCERR,AMENTO voLtME 01

Nestê ãto encê!!a-sê o 10 vo}E dô5 autoe do Procêsso Àtuinistrativo n" 170214rP00002, tendo

como assunto a lomada PreÇos n"
I

seg:uintes numeradas s almente,

Responsáve1

ooOO2/ 2\l-l em epigilaf e,'

findando no n" 96 ,

ini-ciando no número 01 e âs folhâs

esta folha.

96 í^
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