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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂr'tlll, uuutcrpar, DE MAMjlNGUÀpE
courssÃo pERr,ÍÀNEtfrE oe lrcrraçÃo

PROCESSO LICITATORIO TOr'íADÀ DE PREÇOS

EOÜNDÀ DE PREçOS NÔ OOOO2/20L8
PROCESSO ADMÍNISTRATIVO N' 1BO129TPOOO02

óRcÃo REALTZADoR Do CERTAME:
Câmara Municipal de Mamanquapê
Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro - Maranguape - PB

cEP: 58280-000 - TêI: (083) 3292-2'786.

oB.rBto:
AquisiÇão parcelada dê materiais de fimpeza e

refriqerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos,
de Mananguape

higiene, côpos descartáveis. água mineral,
dêstinados as atj"vidadês da câmara Municipal

EÍJEldENEos Biisrcos Do PRocEgso:
sbLÍCÍTAÇÃo Ê JUSTIFICATIVA DÀ CONTRATAÇÃO

ATO DE DESIGNÀÇÃO DÀ COMISSÃO JULGADORÀ

DECLABÃÇÃO DE DISPONIBILÍDADE ORÇAMENTÁRIA

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÁO DO CERTAME

PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

I,ITNUTA Do TNSTRUMENTo coNvocÀTÔRro
penecen lunÍotco - APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATORTO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVÔS

PUBLICIDADE DO CERTAMÊ - DIVULGAÇÀO

COMPROVANTES DE ENTREGÀ - INTERESSADOS

DOCUMENTOS DE HÀB]L]TÃÇÂO DOS LICITÀNÍES
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTÀDAS

ATÀ E DELIBERAÇÃO DA COMISSÀO JULGADORÀ

euÀDRo coMPÃRÀTrvo Dos PREÇos - MAPA DE APURAÇÃo

RELATÓRIO EINAL DOS TRÀBALHOS

PARBCER JURÍDICO _ ANÁLISE DO PROCESSO T,ICITATÓRIO

ATOS DE HOMOLOGAÇÀO E ÀDJUDTCAÇÃO

CONTRATO CORRESPONDENTE

PUBLÍCAÇÕES
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂuag mrNrcrpnr, DE MÀ!,ÍÀNGUÀPE

SECRTTÀRIÀ OA CÂUÀRI MUNICIPÀI, DE I,íÀMÀNGUÀPE

Mamanguapê PB, 25 de Janei.ro de 2018.

solicitâmos que seja autorizado à comissão Permanênte dê LicitaçãÔ dêste óIqâo, realizàr
procedimento licitatório, na modalidade êxigida pêta legisfaÇáo êm vigor, dêstinâda a:

AquisiÇáo parcelada de materiais de 1lmpezâ e

refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos,
dê Mamanguape.

Senhor Prêsidentê da Câmara,

Àtenciosamente,

DE OUZA PAIVA

higiene, copos dêscartávêis, água mineral-,
destinados as atividades da câflar:a MunicipâI

Justificativa para a necessidade da solicitaçáo:

A contrataÇão acima descrita está sendo solicitada, nos têrmos das êspecificaçôês técnicas e

informaÇÕes complenêntales que â acompanham, quando for o caso' motj-vadâ i PêIa nêcêssidade dâ

devida êfetivaçào de compra put. ",p.-it 
dernanáa especifica - AquisiÇão palcelada dê materiais

de l1npeza ê hiqilênê, .opo" à."...tá.,rêis, água mineral, rêfrigerantê, café, açúcâr: ê biscoitos
diversos-,consideradaoportunaêimprescindivêI'bêmcomorêlevantemedidadêj-nteresse
público;eainda,pêlanecessidadededesenvolvimentodeaÇõêscontinuadaspalaapromoÇãode
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em lelaÇão aos objêtivos
programados, observadas as diietrizes e mêtas deflnidas nas ferramentas dê planejamênto

aprovadas -

Infornamos que êxistê disponibilidade dê dotaÇão 
- 
apropriada no orçamento vigênte para a

execuÇão do obieto 
" "u, 

fi"liuao, consoante consultá eletuada ao setor contábi1' certos de

contaflnos com imediata .pra""ça" dêsta solÍcitaÇão' indispênsávêl à continuidade dos trabalhos

desenvolvidos, ficamos a intáira disposiÇão para maiorei esclarecinentos que forem julgados

necessários.

q 4)q
MARIA
Chefe dê Gabinêtê

\ I

t^ .<- t
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PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE I\4AMANGUAPE.
OBJETO; Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar e
biscoitos diversos, destinados as atividades da Câmara lvlunicipal de Mamanguape.
PERÍODO: Janeiro de 2018.

Foi solicitado ao proponente GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA, a seguir qualilicado, que informasse o seu melhor preço
para execuçáo do objeio em êpigrafe. Os dados obtidos foÍam devidamente transcritos em plânilha esPeciÍica - vide quadro
abaixo - dando-se total conhecimenlo ao interêssado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquise de
preços - proposta, concordando plenamente com o vâlor declârado para a referida contrataÉo, comprometendo-se, inclusive,

a êxecutar o seu objeto rigorosamenle nas condições oíertadas.

3 %r^ro-
D

Chefe de Gabinetê

II . DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Gilvanda de Andrade Ferreira
Rua Aristides Lobo, 1 .419 - Centro - Rio Tinto - PB

cNPJ 1 1.227.736/0001-13

QUADRO PROPOSTA
úã. tarroa da pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contratação em tela, relacionamos abaixo o menor

preço proposto pelo referido proponentê:

DISCRiMINAÇÃOcootGo
VASSOURA PELO 3OCM

DESODORIZADOR 36OML

SABONETE SUAVE 90G

SACO P/ LIXO 2OX1sLT

SACO P/ LIXO IOX3OLT

SACO P/ LIXO l OX5OLT

SACO P/ LIXO SXlOOLT

FÓSFORO
INSETICIDA AEROSOL 39ONIL

ÁGUA SANITARIA 1LT

DESINFETANTE 2LT

DETERGENÍE SOOML

OUANT. VALOR - RS

45 '11 ,30
170 10,00
270 ',l ,50
170 3,00
170 3,30
170 3,50
170 3,75
30 2,80
60 '10,70

100 3,60
100 8,45
68 2,38
50 1,80
50 1,15
50 13,60

130 3,86
200 2,10

13 ESPONJA DE AÇO-'14 ',ESPONJA 
DE PRATO

5X200G

UND.
UND
UND
UND
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PCT
UND
cx
PCÍ
UND
UND
UNq
UND
UND
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
UND
UND
UND

, 15 RODO 30CM
PAPE L HrcrÊNlco c/4
:PASTILHA SANTTÁRIA
.DETER

GENTE EM PO SOOG
90. 4,28.

7,7e
5,20
3,90.

9,00
140 3,94
140 _ 3,20.

5,40

1,sq
4,45

40

SABÂO TABLETE
ÁLcooL 5ooML
FLANELA 

.

VASSOURA PIASSAVA C/ CABO

PANO CHÁO

"'cunn
ANO DE PRATO
APEL TOALHA C/ 2

DANAPO 33X33X5OUND

TCOPO DESC. 100x50M1
COPO DESC. 10X180M1

OPO DESC. lOOX3OOML

.LIMPADOR DE USO GERAL-MULTI-USO 5OOML

SABO NETE LÍOUIDO 25OML

220
rlq_
140
550
170
135

7

5,10
135 12,80
65 4,95

24
25

,cERA lioÚtDA 75oML

zíAÍtTÀ

rr' 03 É

I . DA PESQUISA DE PREçOS:

1

2
3

4
5
6
7

I
I
10

11

12

to

30
,31
,32



UA MINERAL 2OLT

Observâçáoi na coluna VALOR - R$ está inÍórmado o pÍeço unitáÍio do rêspectivo item

VALOR TOTAL: RS 31.359.14
PROPOSTA VÁLlD A ArÉ.:2810212018

Mamanguape - PB, Janeiro de 2018

t í

^7//./1 fa az74
RÂDE FERREIRADA DE AND

CNPJ 11 .227 736/0001-13

TtçlÍffiíif;,:';,$5'5!

UND q

i914C ^, 14§n,
140 "r 6,30\.9r7d 3,q,
17q 3,40
1

140 7,90
ISCOITO MARIA SOOG

UNO

UND

PCT

UND

KG

PCT
PCT

34

40

JO

I\4PA VIDRO 5OOÀ,41

CAR 1KG
250G

REFRIGERANTE TIPO LARANJA 2LT
140 6,30

2,

1 1,1

41

42
43

UND

UND
PCT

REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2LT

FILTRO PAPEL 103
UA N4INERAL sOOML

z^«nnt,v>^:

37 :BISCOITO C. CRACKER 500G
38

I 39._ iREFRTGERANTE TrpO COLA.2LI..__ _ _
í 40i
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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, Íefrigerante, café, açúcar e
biscoitos diversos, deslinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.
PERIODO: Janeiro de 2018.

I . DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente HILDETE CAXIAS DA SILVA, a seguir qualiÍicado, que informasse o seu melhor preço para
execução do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidamente lranscritos em planilha específica - vide quadro abaixo -
dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa de preços -
proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contÍatação, comprometendo-se, inclusive, a
executar o seu objeto Íigorosamente nas condiçóes ofertadas.

o

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Hildete Caxias da Silva
Rua Rodrigues de Carvalho, 134 - Centro - Mamanguape - PB.

cNPJ 05.008.302/0001-20

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisâ de preço realizada para execuÉo do objeto da contratação em lela, relacionamos abaixo o menor

preço proposto pelo reÍeÍido proPonente:

DISCRIMI

ASSOURA PELO 3OCM

so00RtzAo0R 360M1
NETE SUAVE gOG UND

O P/ LIXO 2OX1sLT PCT

SACO P/ LIXO l OX3OLT PCT

SACO Pi LIXO IOX5OLT 3,

3
a4 -

1

1

1

6

'7 P/ LIXO
ÓSFoRO

NSETICIDA AEROSOL 39OIúL

10 GUA SANITARIA 1LT

11 DESINFETANTE 2LT

SXl OOLT PCT
PCT

UND
UND

UND
UND
UND

I
3

7
2

12 DETERGENTE sOOML + I
13

18
19

26

31

JA DE

PONJA DE PRATO
oDo 30cM
APEL HIGI Ntco c/4

PANO C

PANO DE PRATO

UND
UND
PCT

UND
PCT
PCT
PCT
PCT

UND

't4
3

3 I

3

,Q

4,
6

12

APEL TOALHA C/ 2
UARDANAPO 33X33X5OUND 14

1

a', oPo DESC. 100X501\41

PO DESC, 1OX18OML

DESC. 100X300M1 PCT
UNDMPADOR DE USO GERAL-MULTI-USO SOOML

BONETE QUTDO 2501\41

VALOR . R$UND, QUANT.cóDrco
UND
UND 10,85

1

1

't,70
1

2
1,34
2,90
3,15

1,22
14

to
1,95UND17

)0
70

3,78
7,30

- 14d
20
21

17
I

UND
UND

CX

URA PIASSAVA C/ CABO

ASTILHA SAN RIA

UND

DETERGENTE EM PO sOOG

TABLETE 5X2OOG

ooL 500M1
LANELA

22
4,00)UND23

24

28

ERA OUIDA 75OML UND

--r--

13
4

::('

*»)1}=}



ANE I

f,

UNDGUA MINERAL 20LT
trUND34 IMPA VIDRO SOOML

PCT35
KG36
PCT 1ISCOITO C. CRACKER SOOG

CAR ,I KG
250G

37 . CPLPCT 1738
7,3UND 1

ISCOITO MARIA sOOG

FRIGERANTE TIPO COLA 2LT39
6UND 140 REFRIGERANTE TIPO LARANJA 2LT

UND 141 REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2LT
IPCT42 LTRO PAPEL 103

1,11UA MINERAL SOOML43
Obseryação: na coluna

VALOR TOTAL: R$ 30-444,25
PROPOSTA VÁLlD A ArÉ.:2810212018

Mamanguape - PB, Janeiro de 20'i8.

&u§.dJ§L Âo"tricr» dq
HILDETE CAXIAS DA SILVA
cNPJ 05.008.3020001-20

VALOR - R§ está infomado o Preço unitário do respectivo iiem

m$*,.',#3$'"'í.õt
u**tr*?tÊi,fs", s'*-J

iL

UND



PESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA NIUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisiçáo parcelada de materiais de limpeza ê higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar e

biscoitos diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape
PERIoDO: Janeiro de 2018.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado âo proponenle MERCADINHO ABRAÃO ElRELl, a seguir qualificado, que informasse,o seu melhor preço pâra

;;"*çã; d" ú"t" em epigrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha especíÍica - vide quadro abaixo -

ãánOà:." tot"t áonhecimên-to ao interessado, que dêpois de achado conforme, assinou a presente pêsquisa de preços -

piopãú, ion"oroando plenamente com o válor declarado para a reÍerida contratação, comprometendo-se, inclusive, a

âxeàutar o seu ob.ieto rigorosamente nas condiçóes ofertadas'

Nd/up- ú^*"+
(-,/unRre LntnuvlDE SOUZA

Chefe de Gabinete

"d"SaP,s,ar..-

II . DA PROPOSTA

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realiza da para execuçáo do objeto da conlratação em lela' relacionamos abaixo o menor

preço proposto pelo refeÍido proponente

cÓorco :
DISCRIMIN AçÃO U ND. 

'
QUANT. LOR . R$

- : r-rruo 12,65,
.VASSOU RA PELO 3OCM

:oEsoÓon IZADOR 36OML
lzg* _
270.

102!

4,20

ISABONETE SUAVE gOG UND
PCT

,6

SACO P/ LIX
.SACO P/ LIX

o 20x1sLT
o lox3oLT :Pcr,

iPCT]
:PCTi

7q__-
70

ISACO P/ Ltxo 10x50LT 170l

?§_.
6G

rsACO P/ Llxo 5X100LT

'FósFoRo
2,

8

9

, 11

iUNDI 10,28,
3,79INSETICIDA AE ROSOL 39OML

UND
10 GUA SAN ITARIA 1LT

UND 100

12 GENTÉ SOOI\,11

'13 JA DE Aço
14 iESPONJA DE PRATO

ÚNÔ r' 68 2,34:

uND I 5o:.,,.-. 1'7í
DES IúFETANTE 2LT

UND
UND 50,

501 1 ,10i
'15,0 0,

79.

15 -RODO 3oCM 130, 3,45

200 99i

4, 32'
UNDicx o^

7q _8,PCT
i UND

UND
UND

17 501

9

UND :

UND

. PCT
PCT
PCT
PCT

: UND

ua 4,

140.

220. 75.4
140
140
550

2,89,

1,61.
4,18

170.

135i

o,oJ
5,18i

10,40o 500ML iUND;
iUNq,

135i
oc 5,001

"o]

6rt'07 -

1

PROPONENTE:
Mercâdinho Abraáo Eireli
Rua Marcos Barbosa, 24'1 B - Centro - Mamanguape - PB

cNPJ 17.715.090/0001-08

PCT

:32



AGUA MINERAL 2OLT UND 7,8075
34 UND 149 .16,27LIMPA VIDRO sOOML

35 CAFÉ 25OG PCT ua '" 5,ô5
36 AÇÚCAR íKG KG 3,3817A

N EÀ
^

(-
o

37 PCT 'tlv 3,76BISCOITO C, CRACKER 5OOG

38 BISCOITO MARIA 5OOG PCT 174 4,28
39 UND MA, 7,49REFRIGERANTE TIPO COLA 2LT
40 REFRIGERANTE TIPO LARANJA 2LT 14d 6,34

UND 140 5,9341 REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2LT
3,4045,42 FILTRO PAPEL 103 PCT

ÁGUA MINERAL SOOML UND 1540 1,2043
ObservaÉo: nâ coluna VALOR - R$ está inÍoÍmado o pÍeço unitário do respectjvo itêm.

VALOR TOTAL: R$ 31.292,87
PROPOSTA VÁLID A AÍ Ê: 28 D2I2O1 8

Mamanguape - PB, Janeiro de 20'18

UND

ü'flJ- l.'
MERCADINHO ABRAÃO EIRELI
cNPJ 1 7.71 5.090/0001-08

.-wffry
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ESTÀDO DÀ PÀR,àIBL

cÀ,íÀRÀ MrNrcrPÀr DE MÀMÀNGuÀPE

TERMÔ DE REEERÊNCIÀ

1.0.DO OB,IETO
1.1.Constitui objeto da presente contrataÇào: AqulsiÇão parcelada de matêriais de limpêza e
higiêne, copos dêscartáveis, água mineral, refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos,
destinados as atividades da Câmara Municlpal dê Mamanguapê.

t-- CODIGO D I SCRIMINÀÇÃO UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE
UND 45'

l\D 0
l SSOURÀ PE],O 3OCM

SODOFIZÀDCR 3 6l]ML
UND

iaco

ABONETE SUAVE 9l]G

o P/ Lrxo 20x15lr
5 P/ ]-rXO 10x30rr

sÀco P/ ],rxo 10x50LT

PCT

PCT

9
0i

0

i7

PCT

PCT

170

UNO

UND

UND

0l

ô'

10 0i

UND

UND

68i

50
501

sÀco P/ rrxo 5x100LT

I EORO

ÀEROSOL 39OML

ÀRIÀ 1LT

11 iDESINEETÀNTE 2LT

T2 DE TERGENTE 5OOM],

13 ]ESPoNJA DE ÀÇo

14
15

SPONJÀ DE PRÀTO

DO 3OCM

r re
:11

APEL HIGIÊNICO C/4
PÀST ILHÀ SANITÁRIÀ
DETE FGEN TE EM PO 5OOG

ABÀO TABLETE 5X2l]OG

UND

50'

PCT 130

UND 2!0
CX

PCT

UND 140

UND !1 0.

0UND
ÀSSOUBÀ P IÀSSAVÀ C/ CABO

9!D...
UNDANO CHÃO

PCT

PCT

2ÀNO DE PRATO

APEL TOAI-EÀ C/ 2

26 DÀNÀPO 33X33X5l]UND

oPo DESC. 100X5oML
PCT i4 0,

55C2',l

i8'rô'
PCT

PCTO DESC. ]OXISOML 1?0
I35coPo DESc. 100x300ML UND

3A .L1MPÀDOR bs uso çnP'an-uur,tr -USO 5OOML 1351

65i
UND

CNE TE ],1 oulDo 2 50ML31 ' I]ND

32 L1QUlDÀ ? 5l]M!

33

CERÀ
lÁGUA I{]NERÀL 2OLT UND

.-._?1' 35

i36
250G

À VIDRO 50 OML

1KG

31 ISCOITO C CRÀCKER 5l]OG

PCT 1401
--- -iid

I(G

PCT
L? 0.

ISC!lTO MÀRIA 5OOG I 40.

39
40
41

]GERÀNTE TIPO COiÀ 2LT

FRlGERÀNTE T1PO !ÀPêNJA 2],7

FRIGERANTE TIPO GUÀRÂNÀ 2LT

UND

UNI
pcT

EI],TRO PÀPEL 103 UND 15 40'

43 MINERAL 5 O OMI,

. O . DO TRÀÍÂ},íENTO DIFERENCI,ADO PÀRÀ ME'/EPP

.1.satienta-se qr. '''u ttttíla]'ã"-t-'utuçao ' não será concedido o tratamento diferênciado e

implificado pala as llicroenprãtas e Empresas de requeno Porte' nos termos das disposiÇõês

ontidas nos Arts. 47 " n', 'Jã'iti'tt,nJ;^;;; ;; viizooe ' por estarem presentes' isorada ou

imultaneamente, as situaÇÕes previstas nos incisos ii t i'i' do Art' 49' do mesmo diplÔma

3
3
S

c

legaf

2.O.JUSTIFICÀTIVÀ
2.1.4 contrataÇâo acima descrita, que será procêssada nos têrmos dêstê instrumênto,
especificaÇões técnicas e informaÇôês complementarês que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: pela nêcêssidade da devida efetivaÇáo dê compra para suprir demanda específica -
ÀquisiÇão parcelada de materiais dê limpeza e higiene, copos descartáveis, água minêIal,
refiigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos -, cônsiderada opoltuna e imprescindivel, bem

como relevante medida de Ínteresse público; e ainda, pêfa necessidade de dêsenvolvimento dê

aÇôes continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, vísando à maxinizaÇão dos

recursos em rê1aÇão aos objetivos programados, observadas as diretrlzes e mêtas definidas nas

ferramentas de planejamênto ap.ovadas. As calacteristicas e especificaÇões do objeto da

referida contrataÇáo são:

.2
,3
i4

UND

Árcooi,5t)oML
ELANELA

90
7A

140
140

140

UND

\14

45



l"';t.i3l,lii"'313:'#;,"'f:T:'.:i,'iil'i;.ii"."f"iil:ff"."7 ;"-111"--J"":.'1..?T"";.,:m
4.0.DÀs oBRTGAÇôrs po coNERÀrÀ{TE í;Í rr_, lo .=l
4,l.Efetuar o pagamento rêtativo ao objeto contratado efêtivamente realizado, O" À[r0.1ãã Icláusulas do respêctivo contrato ou êquivalente. \:r_ ;4/
i;3;lii!'lliilli.;;.,'";'"'1'.1f;"".::."""::"s..."?"1:.j"""1"';.^::.ã"uuffi.."u.,çao oNQislg9?',
4'3'Notificar o contratado sobre quafquei irregufaridade encontrada quanto à qua-ridâde dosprodutos ou serviÇos, exercêndo a mais ampla 

-e 
cornpleta fiscalização. o que .rao exime oContratado de suas tesponsabilidades pactuadàs ê preceltos legais.

5.0.DÀs oBRTGAÇôBS oo coNlR.ê.rÀDo
5'1'Responsabilizar-sê por todos o5 ônus e obrigaÇôês concernentês à reqislaÇâô fiscal. civi1,tributária e trabarhista, bem como por todas u"'iu"p."u" e compromissos assumidos, a qualquêrtítu10, perante sêus fornêcedorês ou tercêiros arn aalão da execução do objeto aorraautuao.5'2'substitui', arcando com as despesas dêcorrentes, os materiais o,, "a.-riço" quê apresêntarêmalterações, detêrioraÇões, imperfeições ou quaisquêr irregufarldades discrêpantês àsêxigências do lnstnmêntô de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcebimento e/oupagamento.
5'3'Não transferir a outrem, no todo ou êm partê, o objêto da contrataÇão, sa-Lvo medianteprévia ê exprêssa autorizaÇão do Contratantê.
5.4.Manter, durantê a vigência do contr.ato ou instlumentos equivalentê, em compatibilidadê comas obrigaÇôes assumidas, todas as condiÇôes dê habilitaçào e quarificação êxigidas nôrespectivo processo llcitatório, sê for o caso, apresentando ao Contratante os documêntosnecessários, sêmpre quê soficitado.
5.5.Emitira Notâ Eiscê1 corrêspondêntê à sêde ou filiaf da emprêsa que apresentou a
documentaÇão na fase de habilitaÇão.
5. 6. Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a mefho]] técnica viqentê,
ênquadrando-se, rigorosanentê. dentro dôs preceitos legais, normas e êspecificaçôes técnicas
correspondentes .

5.0.DOS PRAZOS
6.1.0 prazo máximo para a êxecuÇão do objêto desta
casos previstos na legislação vigente, êstá abaixo
emissáo do Pedldo oe Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
6.2.O ptazo de vigência do contrato será determinado
2018, consider:ado da data de sua assinatura.

contrataÇão e que admite prorrogação nos
indicado e será considerado a Dartir da

até o final do êxercício financeiro de

7. 0. DO REA,JUSfÀ!.{ENIO
7.1.Os prêÇos contratados são fixos pelo per:íodo de um ano, exceto para os casos prêvistos no
Art. 65, §§ 5' ê 6', da r,ei 8.666/93.
7.2.Ocorrendo o dêsêquifibrio êconômico-financeiro do contrato, podêrá sêr restabelecida â
relaÇâo quê as partês pactuaram inicialmentê, nos termos do Art. 65, Tnciso II, Àlinêa d, da
Leí 8.666/93, mêdiante comprovação documêntal e requerimento expresso do contratado.

8. O.DO PÀGÀ}IENTO

8.1.O pagamento será rêafizado mediante processo regular ê em observância às normas e

procedimentos adotados pelo Contratante, da sêguinte naneira: Para ocorrer no prazo de trainta
dias, contados do período de adimplemento.

9. o.DÀs sÀNÇõEs ÀDMrNÍsrRATr\rÀs
9.1.A recusa injusta em deixar de cumprir: as obiigaÇôes assumidas e preceitos lêgais,
sujêitará o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plêvista6 nos
eris, 86 e B? da Lei 8.666/g3t a - advertência; b - multa de mora de 0,53 (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na êntrêga, no iniciÔ ou na

execução do objêto ora contratado; c - mufta de 103 (dez por cento) sobre o valor contratado
pêla inexêcução total ou parciaf do contrato; d - suspensão têmporária de particlpar êm

iicitaçao e impedimento de contratar com a Administração. por prazo de até 02 (dois) anos; ê -
dêclaraÇãô de inidonêidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto
perdurarem os notivos determinantes da puniÇão ou até que sêja promovida §ua reabilitaÇão
perante a própria autoridade que apficou a pênalidade; f - simultanêamentê, qualquêr das

penalidades cabiveis fundamentadas na Lê1 8.666l93.
9.2,S. o valor da multa ou lndenizaÇão dêvida não for iecolhido no prazo de 15 dias após a

comunicação ao contratado, será automaticamentê dêscontado da primeira parcela do pagamênto a

que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1g (um por cento) ao mês,

ou, quando for o caso, cobrado iudicialmênte.
9.3.Ápós a apllcaÇão dê quaisquêr das penalidadês previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, excfuidas as pênatidades de advêrtência e

multa de mora quando for o caso, constando o fundamento lêgaf da puniÇão, informando ainda qrle

o fato será rêgistrado no cadastro correspondente.
Mamanguape - PB, 25 dê Janêiro dê 2018.

IÀ IANY DE

Chêfe de Gabinete
OUZA PÀIVA
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍEÀ

cÂlrÀRÀ MuNrcrpÀr DE tÀtríAÀIGUÀpE

cPt

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0 - DO OBJETO
1'1 - constitui objêto da iespectiva soficitaÇão: AquisiÇão parcerada de mâteriais de limpêzae higiene, copos descartáveis-' água mlnêraf, ierrigerante, café, aÇúcar e biscoltos diversos,destlnados as atividades da Câmara Munic.ipal de Mamánguape.

2.0 - DA PESQUISA DE MERCADO
2'1 - com base nos custos para execução do objeto da conrrataÇão em te1a, obtidos mediantepêsquisa de mercado dêvi.lamentê realizada nos termos da lêgis1açâo, rêgulamentos ê normasvigentes, relacionamos abaixo o menor preÇo encontrado.
2.2 - 14,és que sêrviu de base para elabor.aÇâo da referida pesquisa: Janeiro de 2OtB.

140 1, 59
4,4
6,3
4,6

10, 4

222,
2 .244,

62-1

1 .404

PCT 550
29 COPO DESC 10 0x3 0 oMr, PCT 7',7 A

135
135

65
, 001

30 UND

31 .SABONETE LÍOU]DO 2 5OML

EBÀ L IDA 7 5OML

UND

UND32

: 36

4,5 0i

À MII]ERAL 2 OLT UND

' 34 ,L]MPA V]DRO
' 3à cAiÉ 2 soc

5OOML

R 1KG

,." .3'7. 38 B

BlSCOITO C. CBÂCKER 5OOG

]SCOITO MARIÀ 5OOG

.REERIGEBÀNTE TlPO COLA 2LT UND39
40
41

ERTGEBÀNTE TIPO LABÀNJA 2LT
ERIGEBÀNTE T]PO GUÀRANA 2LT

UND

ÜND

PCT

140

43 UND

29.331 ,35

3.0 . DO VÀLOR
3,1 - o valor total é equivalentê a RS 29.331 ,35.
4.0 . DÀS CONDIÇÓES DA CONTRÀTAÇÂO
4.1.O prazo máximo para a exêcuÇão do objeto dêsta contratação ê quê admite pr.orrogaÇãô nos
casos previstos na legisfaÇão vigente, êstá abaixo indicado e será considêrado a parti-r da
emissáo do Pedido de Comprê:

Entrêgê: 5 (cinco) dj,ês
4,2.Os preÇos contratadôs sâo flxôs pelo pêriodo de Lrm ano, exceto para os câsos prêvistos no
Àrt. 65, SS 5" e 6", da l,ei 8.666/93.

l[."-r,r]

CODIGo
. .- ._ - .. 

DISCR.TMITdÀÇÀO

]VASSOUBÀ PELO 3OCMi
2 Dr-.O-O-'7ADO. L.I-

.SABONETE SUAVE 9OG

4 :SACO l,IXO
SACO P/ LrXO 10X30r,7

r 6 rsAco P/ L]XO 10x5 0LT
1 ]SACo P,/ LIxo 5XlOOLT
8 EÓSFORO

INSET]CIDA ÀEROSO' 3 qOMI

10 :AGUA SANITARIA 1I'I
11 :DESINFETANTE 2LT

iDETERGENTE 5O OMI,

13 ,ESPONJA DE AÇO

14 ESPONJA DE PRATO

15 RODO 3OCM

16 rPÂPF.1, HIG]ÊNICO C/4
71 .PASTILHA SANITÁRIA
18 .DETERGENTE EM PO 5OOG

19 SÀBAO TABLETE sx2 00G
2a Ár,cool, 5 o oMr,

ELÀNELA

22 ]VASSOURÀ PIASSAVA C/ CABO
: 2.J rPANo cEÀo 

'

24 ]PANO DE PRÀ'IO

PCT

PCT

PCT

UND

UNi]

170
110 3,60.

301 2,',7 4.

60 9,s0t 5r0,0c
100 3,60 360,00

UND 100 1 , 93
2,10 742,84

793,00
LIND 68
UND 50, 1,',74 87,C0
UND 1, 101 5 5, 00
UND 50 13,60: 680,00
PCT 130 3,4st 448,s0
UND 200 ...,.......,........L9!...... 3e0,00
CX 9ô 3,78 344 ,2A

PCT '74 1 ,34 5.11.,.-0,q

UND 140 5,201 728,00
UN! 170 3, so 595,00
UND 90 8.00t '720, AA

UND

UND

140. 3,94t 551,60

25 ]PAPEL TOALI]A C/ 2 PCT

PCT26 ,GI}ARDANÀPO 33X33X5OIlNT]

21 COPO DESC. ]00X50ML
2A COPO DESC. 10X180ML

, lCT

LIMPADOR DE USO GERA],-I'1ULT T -USO 5OOML

l5 7,80t 585,00

170 3,44 578, 001

1l0r 3,95 671,50
140t ;t3a 7.a22,Aa
14 0r 6,25 I75, 00

UND

PCT

KG

PCT

PCT

iEILTRO FAPEL 103
]ÁGUA MTNEBAL 5ooML

5,70 798100

. ... .3 -!............ ... .... . 2,.?8 131,1!.
1540 1,10i r-694,44



relaÇão quê as partes pactuaram inicialmênte, nos tersos do Art. 65, Inciso I1,
Lêi 8-666/93, mediantê comprovaÇão documental e requêrimênto exprêsso do Contiat
4.4.O pagamento será realizado mêdiantê processo regular e êm obsêtvância
procêdimêntos adotados, da sêguintê maneira: Pata ocorrer no prazo de trinta dias
periodo dê adimpfêmento.

Mamanguape PB, 25 dê Janeiro dê 018 .

5
IANY DE ZA PAIVA

Chefe dê Gabinete

O.

4,3.Ocorrendo c desêquiiibrro econômrco-frnanceiao do co]ltrato, poderá ser restabêfecida a

t)<)-



ANO vl - N.o 013 \MAMANGUAPE - PB
Terça feira, 24 de outubro de 2017

PodaÍia no 7012017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo

ESTADO DA PARAíBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidenle

(_

o

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO

DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela ConstituiÇão Federal, pela

õonstituiçáó Êstadual e pela Lei orgânica do Municipio de Mamanguape e demais leis aplicáveis à

espécie, RESOLVE:

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

JoséGomeseMariaGoreteLeiteBarbosa,pãracomporem,sobapresidênciadoprimeiro,acomissão
Pêrmanente de LicitaÉo, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal no 8ô66/93'

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

revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mamânguape, em 02 de Outubro dê 2017'

a

.DF7F

ADMINISTRATIVOS

ATOS

Mamanguape/PB, 02 de Outubro de 2017
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REF. : PROCESSO LICITÀTÓRIO
OBJETO: AquisiÇão parcêlâda
m inera I , rêfr:qêronEe, caÍe,
Municipal dê Mamanguape.

ESTÀDO DÀ PÀRj{ÍBÀ
cÂMÀRÀ MlrNrcrpÀr DE !ÍÀlrÀNcuÀpE

de materiais dê limpeza e
aÇúcar e biscoitos divêrsos,

higiene, copos dêscartáveis, água
destinados as ativ.idâdes da Câmara

DECI,ÀRÀçÃO

Recursos Próprios da Câmara Municipal dê Mamanguape: 01.010 - Câmara
01 . 0 31 . 0 0 01 . 2 0 01 - ManutenÇão das Atividades da Cámara Municipat.
Consr.mo

Municipal de Mamanguape.
3390.30,99 - Material de

\
PB, 29 dê Janeir:c de 2018.Mamanquapê

\rr,

Confome solicitado, decfaramos haver disponibilidade orÇamêntária pâra execuÇão do objêtorefativo à contrataÇão em têla:

e)

CúUDTo T,ETTE EILHo
Tesourei ro
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ESTÀDO DÀ PÀR,àiBÀ
CÀ,ÀBII MT,NICIPÀT DE MÀI{ÀNGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂT,ÍÀRA

ÀuToRTZÀÇÃO

Àutorizo a Conissão Permanente de LicitaÇão, a
modalldadê êxigida pêla legislaÇão en vigor, destinada

realizar procedimento licitatório,

Aquisição parcelada de materiais dê limpeza e higiene, copos descartávêis, áqua minerall
refrigêrante, café, aÇúcar e biscoitôs diversos, dêstinados as atividades da Câmêta Municipaf
dê Mamanguape.

:ta

ncConformê infollnaÇões do setor contábi1, existê disponlbilidade dê dotação específica
orÇamento vigentê para êxecuÇáo do objeto a ser ficitado.

Mamanguape - PBr 29 de Janeir:o dê 2018.

42
FERREIRA DÀ SILVA FI HC

Presidênte da Câmara
J
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PROTOCOLO
PROCESSO IICITÀTÓRIO

Obj êto: AqulsiÇâo parcêlada
mineral, retrigêr anre, ca Ée,
Municipal dê Mêmanguape.

ESTÀDO DÀ PÀR4,ÍBÀ
cÀrÀRÀ }{trNrcrpÀr DE tlB!ÍÀNGuÀpE

COMIssÀo PERMÀNENTE DE LIcITÀçÃo

de matêriais de limpêza e
âÇúcar ê biscoitos diversos,

hiqiene. copos descartáveis, água
destinados as atividades da Câmara

Obsêrvado o disposto na 1êgisfaÇâo pertinente no que concêrne à modalidade de IicitaÇãô
emprêgada em relaçâo ao valor previsto do certame e as caracteristicas e particufaridades da
despesa, bem como o que já foi r.ealizado até a prêsênte data com objeto sêmelhante ao quê sêrá
licitado ê âindâ ô que consta dos efementos de planêjamênto da administrêÇão, êm êspêcial o
orÇamento vigentê, êsta Comissão protocolou ô processo em tela:

PREÇOS ooo02/20La 29 / 0L /20LaTOI.ÍÀDÀ DE

aúuDro LErrE Erli{o
Presidente da Comis são

«í-Ntr/v\

I rr: 16
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CPL. (J

TERMO DE ÀIM'ÀÇÃO DE PROCESSO LICITÀTóRIO
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NÔ 1BO129TPOOOO2

ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂMÀxÀ MUNrcÍpÀr DE MÀMÀNcuÀpE

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

de materiais de limpêza e
aÇúcar ê biscoitos diversos,

Objeto: ÀquisiÇão parcelada
mireral, refrigerânle, cafe,
Municipal de Mamanguape.

higiene, copos descartáveis, água
destinados as atividades da Câmara

I - RECEBIMENTO
Nesta data rêcebemos a documentaÇão lnêr.ente à êxêcuÇão do objêto acima indicado, composto
pelos seguintes elementos: solicitação para realizaÇão de processo licitatório na modalidade
êxigida pê]a legislação vigente, com justificativa para a nêcessidade da contrataÇão, pesquisa
de preÇos correspondentê, a autorização dêvida e dêclaração de existir a rêspêctiva
disponibilidade orÇamentária.

rr - PRoTocoLo
Observado o disposto na Legislaçâo pertinente no que concerne à modalidade de licitaÇão
empregada êm rê1aÇão ao va1ôr prêvisto dô certamê ê as caractêristicas ê particularidêdês da
despesa, bêm como o quê já foi realizado até a presentê data com objeto semelhante ao que será
llcitado ê âinda ô quê cônsta dôs êlêmêotos de planêjêmênto da administraÇão, êm êspêcial ô
orÇanento vigente. esta Comissão protocolou o processo em tela:
Ío@âda dê Prêços Do OO0O2/2OLa - 29/OL/2OLA.

III - ÀBERTURà DE VOLUI.'E
Nestê ato, em decorrência da documentaÇão ora recebida, abrê-se o
procedimento êdministrativo em epíqrafê, que tem como primêira folha
folhas seguintês nunêradas sequenciafmênte, lniciando no no 01.

1o vol-uEe dos autos
a capa do processo ê

do
as

data, os êl-êmentos do Procêsso ora
38, § únlco, da Lei Eêdeiaf 8.666/93

rV - EI,EMENTOS DO PROCESSO

Àpós devidamente autuado, protocolado e numêrado, cÔntêndo a autorizaÇão respectiva, a

indicaçao sucinta de seu objêto e do rêcurso apropriadô para a dêspesa, nÔs termos do Art. 38

da Lei 8.666/93 e suas aftêraÇõês, sêrào juntados pÔsteriormêntê o instlumento convocatóIio ê

sêus elemêntos constitutivos, inclusive a correspondênte minuta do contlato, os quais serào
submetidos à apreciaÇão da Assessolia Juridica.

V _ PROCED ]MENTO
Remeta-se a Assessoria Juridlca.

Prezados sênhores,

Submetemos à apreciaÇão da Assessoria Juridica, nêsta
autuado para a devida aná1isê e aprovaÇão, consoante Art'
e suas alteraÇões Posteriores:

. Minuta

. Minuta
do
do

instrunênto convocalórlo e seus eLer'êrltos constitrltivcs;
contrato correspondente.

Mamanguape de Janeiro de 2018.

C UD]O l,EITE EILHO'
Presidênte da Comis são

FL: ,7 íõl
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\ *gESTADO DA PARÀÍBÀ
CÂMARÀ MUN]CIpAL DE MAMANGUAPL

.OI.4TSSÀO PERMANENT!, DE L1',ITAÇÀO

EDITAL - l,icitaÇâo
MINUTÀ

PROCESSO ADMÍNISTFÀTIVO NO 18O129TPOOOO2
r,rcrrAÇÀo N.. 00002,/2018
MODALIDADE: TOMÀDA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

MINUTÀ
Óigão Realizadoi do Certame:
CÁ.[,IARA MUNTCIPAL DE II,IAMÃNGUAPE

RUA DUQUE DE CAXIAS, 123 - CENTRO - MAMÀNGUÀPE PB.
CEP: 58280-000 - TeI: (083) 3292-2186.

MI}IUTÀ
O Órgão Reafizâdor do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 12,720.256/AAO|-52, cloravante denorúnado
simplesmente ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possam intêressar quê fará reafizar através
da Comissão Permanentê de LicitaÇão, doravante denominada simplesmente Com.issão, as .., horas do aiia ...
de ,.. de .-. no enderêço acima indicado, -LicitaÇão na modalidade Tomada de Pr:eços no, A0AA2/20L8, .Lipa
menor preÇoi tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lej. Federal nÔ. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas afteraÇôes posteriores e a Lei Complementa. n' 123, de 14 de dezeÍüro de 2006, alterada/
conforme os critérios e piocedimentos a seguir definidos, objetivando obter: a melhor pr:oposta para:
Aquisição parcê1ada de materiais de fimpeza e higiene, copos descartáveis, ágl1a mineral, refriqerante,
café, aÇúcar e biscoitos diversos,

1.0
1.1
des

MIITUTà
.DO OBJETO
.Constitui objeto da presente licitaÇão: AquisiÇão parcelada de materiais de Iimpezâ e higiene, copos
cantáveis, água mineraf, refriger:ante, café, aÇúcar e biscoitos diversos, destuados as atividades da

Cánê ra Munrcipal de Mamêngudpe,
1.2.As êspêciflcações do objêtô ôrâ llcitado, encontram-se devidamentê detalhadas no corlespondente Termo
de Referência - Anexo I deste lnstrumento.
1.3.À contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocâtório,
especificaÇões técnlcas e informaÇôes complenentares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
pefa necessidade ctê devida efetivaÇão de compra para suprir demanda especifica - Aqulsição parcêlâda de

materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante, café, aÇúcar ê biscoitos
diversos -, consiclerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medicla de intêlesse púbfico; e

ainda, pefa necessidadê de desenvoLvimento de aÇões continuadas para a promoÇáo de atividades pertinentes,
visando à mar.imizaÇão dos recursos em refaÇão aos objetivos programados, observâdas as di.êtlizes e metas

definidas nas ferramentas de planeiamento aprovadas.
1.4.SêIienta-se que na referida c;ntrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado
pal.a as Micioempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termôs das dlsposiÇões contidas nos Arts. 47 e 48,

àa lei conrplementat n" 12372AA6, por estarem pr:esentes, isolada ou s imultane amente, as situaÇões prevlstas
nos incisos II e I1I, do Art. 49, dO mesmo Cliploma fegal. Eica, no entanto, asseguladÔ a ME e EPP o

tratâmento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, SeÇão úníca, dâ LC n''
L23/2046' Mrl{urÀ
2.O.Do LOCAL E DATA E DA ]MPUGNAÇÁO DO EDITAL
2.1.Os enve-Iopes contendo a documentaÇão relativa à hablfitação e a proposta dê preÇos para execuÇão do

objeto desta iicitaçâo, deverão ser entregues à Comissão até as "' horas do dia "' de " de "" no

enáereço corrstante do preâriüu1o cleste instrumento. Neste mesmo 1oca1, data e horário será realizada a

sessão pública para abertura dos refelidos envelopes '
2 .2 . Inf;rmaÇôes ou esclarecimentos sobre esta licitação, seÍão prestâdos nos horários normais de

expediente: das 0B:00 as 12:00 hÔrâs.
2.3'oualquêicidadáoépaItelegítimaparaimpugnaloatoconvocatóriodesteceli:aÍfleporírreqularidadena
ãpiiã.çaá da Lei 8.666793 e tágisração periinente, se manifestacla por escrito e diriqida a comissão,

pioio"àllru.rao o original até oá (cinco) dias útels antes da data fixada para realizaÇão da respectiva
sessãopúblicaparaaberturadosenvefopesdehabilitaÇão,noShoráIios.leexpedienteacimaindicado,
exclusrvamente no seguinte endeleÇo: Rua Duque de caxiâs, 123 - Centlo - Mamanguape - PB'

2-4-Caberâ à Comissão, âr.rxifiâda p"ros s.toies rêsponsáveis pela elaboraÇão deste ato convocâtório e seus

anexos, decidir 
"oir." " 

.u"p..ti.,a impugnaÇão, respondendo ao cidadão intêressado no prazo de até 03

(três) dias úteis, considêrados .la data em que foi protocoltzada a petição'
2,5.Decairá dO clireito ae impuqna. as fathas ou irreguLaridades que viciariam o ato convocatórío deste

certa]Ile, o ticitantê que não o fizer por escríto e dirigida a co*t"ião, protocofizando o original até o 2'
(segundo)diaút1}queantêcederu.b".t,,,udosenvelopescomaspropostas,noshoráriosdêexpêdientê
acimaindica.lo,eiicfusivarÀenlenoseguinteendeleço:RuaDuquedeCaxias,l23_Centro-Mamanguape-PB.MINUTA

DOS ELÉMENTOS PARÂ TÍCTTÀÇÀO
Aos participêlLes. serão forne^idos os seouintes eferlen os:
r -aNExo r - TERMo DE REFEPÉNCIA - EsPLC-|lcÀÇors;
2.ANEXO ]I - MODE],OS DE DEC],ARÀÇÕES'

3.ÂNExo lrr - MoDELo Do rERMo DE RENÚNCIA;
A.ANEXO IV _ MINUTA DO CONTRÂTO;
A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da sequinte forma:
1. Pela Internet: w!'w.tce.pb.gov.br., e

2.Impresso: junto a Comissão gratuitamente.

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3 -2
3.2



I TÀ4.0. DO SUPORTE LEGAL
4.1,Esta .IrcitaÇâo reger-se-á pefa Lei Eederaf
posteriores e a Lei Complêmentar no 123, de 14 dê
ficam fazendo partes inteqrantes cleste instrumento,

rô. 8. ooo dô 2 ' oê junho de I99j,
dezeÍüro de 2006, a.Lter.ada e fegislaÇão

independente de transcrlÇão.
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considerado a partir da emissão do pêclido de Compral
Entrêga: 5 (canco) dias

5.2.O prazo de vigência do correspondente côntrato será determinado: até o finaf do exercicio financeiro
de 2018, considerado da data de sua assinatura;
5.3.4s clespesas decol:rentes do objeto da presente IicitaÇão, colrerão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios da Câmara Municrpal dê Mamanquape: O1 .010 - Câmara Municipãf de Mamanguape .
01 . 0 3 1 . 0 0 0 1 . 2 0 01 - ManutenÇão das Atividades da Câmara Municipal. 3390.30.99 Material de consumo

MINUTÀ
6.0. DAS CONDIÇOES DE PARrCrpêÇÀO
6.1.Poderão participar deste certame, os ]icitantes devidamente càdastrados no oRc ou que atenderem a
todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterlor à data prevista pâra o recebimento das
propostas, cuja regularidade sêrá observada mediante apresentação do Certlficado de InscriÇão de
Fornecedores e Prestadores de Serviços, ou equivafente na forma da 1ei, fornecido pelo ORC. Os proponentes
deverâo entregar a Comissáo dois envelopes fechados indicando, re spectivamente, DOCUMENTÀqÃO e PROPOSTA DE
PREÇOS, devidamente identlficados nos termos definidos neste insttumeôto convocatório.
6.2.4 partlcipação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inctusive as Micr:oempresas, Empresas
de Pequêno Porte e Equiparêdos, nos termos da legislaÇão vigente.
6.3.Náo poderão participar os interessados que se encontrern sob o regime falimentar, empresas estrêngeiras
que não funcionem no pâís, nem aqueles que tenham sido declârados lnidôneôs para licitar ou contrâtâr corn
a Administração Púb]ica ou que estelam cumprindo ê sanÇão de suspensão do díreito de licitâr e contrâtar
com o oRc.
6.4.Os Iicitantes que desejarem enviar seus enveLopês DocumentaÇão e Proposta de PreÇos via postaf - com
Àviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao ender:eço constante do preàrüulo deste
instrumento, aos cuiclados do Presidente da Comissão - CIáudio Leite Eilho. Não sendo rigorosamente
observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não sêrão aceitos e o licitante, portanto,
desconsiderado para efeito dê pârticipaÇão no certâme.
6.5.euando observada a ocortência da enLrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a pernanência de
representante ctedenciado na respectiva sessâo púb]ica, é facultado ao licitante, não sendo condição para
sua habilitaÇão, a inclusão no envefope DocumentaÇão, da declaraÇão expressa de renunciâr ao direito de
interpor recurso e ao prazo correspondente relativo à Ease de HabifitaÇão, con.ôrdândo com o

prossêguimênto do certamê, previsto no Art. 43, III, dà Leí 8.666/93, confolme modelo - Anexo III.
6.6.É vedada à participação em consórcio. 

M I NU Tà
?.O.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIÀI4ENTO
7.1.O ficltante develá se apresentar, para credencianento junto a Comissão, qüando for o caso, atÍavés de

um represêntante, com os docunentos que o credenciam a participar destê procedimento licitatório, Cada

licit;nte credencaará apenas um representante que seIá o único adnitido a íntervir nas fases dÔ certame na

foina previSta neste instrumenao, poalendo seI SubStituido posterlolmente PoI outlo devidamente

credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão sea apresentados os seguintes docurentos:
?.2.1.Tratando-se clo reptesenlante teqàr: o instrumento constitutivo da empresa na forma da lei, quando

for o caso, clevidamentà rêgistrado no órgao conpetente, no gual estejam expressos seus poderês para

erercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de ta1 investidura'
7.2,2.Tratando_se de procr.rradoi: a procuraÇáo por instrumento público ou particufar da gual constem os

necessáriosPoderespararfirmardeclaraqões,desistilouaplêsêntalaslazôesdeleculsoeprâticartodos
osdemaisatospertinentes.o.".t.*",acompanhadadocorrespondenteinstlumentodeconstituiÇãoda
êmpresê, quanalo for o caso, que comprove os poderes do mandanté parâ a outorga. caso a plocriraÇáo seia

p.iti.olui, deverá ter firma reconhecida por cartório competênte '
?.2.3.o representante fega] 

" 
o f.o",,..aá. deverão identificar-sê exibindo docu$ento oficiaf que contenha

foto.
7.3.Estes documentos cleverão ser apresentados - antes do inÍcio da sessão púbLica - em original, por

qualquer processo de cópia autenticaàa por cartório competente ou menbro da Comissão'

i.s.Á .aá apresentaçao ou ainata a iocorreÇão insanável cle quarquer dos alocumêotos .de credenciamento

impêdirá a participôÇão atttru áo represent;nte do licÍtante no p!esente certame' Esta ocorrência não

inâbilitârá o concotrentê, apenas peràerá o direito a manifestar-se nâs correspondentes fâses do processo

ficitatório. pâta tanto, a cpl recêrera regularmente do referido concôrrente seus envelopês, declaraÇóes e

outros elementos necessários a pu.tialprçáo no certame, desde que aprêsentâalos na forma definida neste

instrirmento. MIIIUTÀ

8. O. DA HAB]LITAÇÀO
8-1.os documentos necêssálios à habititaÇão dos

dentro de envelope tacrado, contendo as seguintes
êm 01 (uma) via,

MINUTÀ

0. Do PRAZO E DOTAÇÃO
1.o prazo máximo para a execuçâo do objeto ora ricitado, conÍorme suas caracteristicas e

ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei B-666/93, está abaixo

licitantes, deveráo ser apr:esentados
indicaÇões no anverso:

CÂ]'IARÀ MUN]CIPAL DE MÃMANGUAPE

DOCUMENTAÇÀO - TOMADA DE PRXÇOS N". OOOO2/2018

NOME PROPONENTE
ENDÊREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELoPE DOCUMENTAÇÁO cleverá conter os seguintes efementos

8.2.PESSOA.]URÍD]CA:
8.2 .1, ComprovaÇão dê cadastramêntÔ nos
I . 2 . 2 . Regufaridade par:â com a Eazenda Eederal -

item 6.1 deste iastrumento.
certidão conjunta negativa de débitos

Federais e à Divida Ativa da tlniáo.
8.2,3.Cêrtidôes negatívâs das Fazendas Estadual e

forma da l,ei.

indicado e será

MINUTÀ

MunicipaL da sede do ficitante ou

relativos a Tributos

outro equivalentê na
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convocatório, conformê modefo - Anexo TI.
8.2.7.Termo de Rênúncia, caso o participante envie apenas seus eovelopes, sem representante credenciado e
desejar renunciar âo dire.ito de interpor recurso e ao prazo respectivo t:elativo à Ease de Habifltação,
concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforroe modelo - Anexo III.
8.2.8.Certidão negativa de Eafência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no
máximo 90 (noventa) dias dâ data prevista para abertura das propostas.
B . 2 . 9 , Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, cie atividade igual ou âssemelhada ao
objeto da -Iicitação, feita através de atestado fornecido por pessoê juridlca ate direito público ou
privado.

8. 3.DocumentaÇão especlfica:
8 . 3 . 1 . ComprovaÇáo de que o licitante se enquadra nos termos do Àrt. 3" da Lei 723/A6, sê for o caso/ sendo
considerada mictoempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e
sinplificando na foma definida pela legislaÇão vigente. TaI comprovaÇão poderá ser feita através da
apresentaÇão de qualquer um dos seguintês documentos, a critério do licitântê: â) decfârâÇão expressa
formafmente assinada pelo proflssionaf da área contábil, devidamente habilitado, b) certidão s.implificada
eúLitida pela junta comerciaf da sede do ficitante ou equivafente, na formâ da legislaÇão pertinente. A
ausência da referida decfaraÇão ou certidáo simpfificada não é suficiente motivo para a inabilitação do
licitânte, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado
dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.

8.4.Os docuaentos dê tlabilitação deverão ser organizados na ordem descrrta neste instrumento, precêdidos
por um indice correspondente, podendo ser apresentàdos em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, menüro da Comissão ou publicação em órgão da inprensa oficial, quando
for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrôes, raslrras, emendas ou entrefinhas, dentro do
prazo de validade, e encertados em envelope devidamente facrado e indevassávef. Por ser apenas uma

formalidade que visa facifital os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, nãô inâbilitará
o licitante.
8.5.A fatta de qualquer documento exigido, o seu vencimênto, a ausência das cópias devidâmente
autenticadas ou das vras originais para autenticaÇão pela Comissão ou da publicaÇão em órgão na imprensa
oficiaf, a apresentaÇão cle documentos de habifitação fora clo enveLopê especifico, tornará o respectivo
licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua Lêgalidade será comprovada nos

endereÇos eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizaalos, a critéIio da comissãÔ Ôs docrmentos
cadastrâis de fornecedores, constantes dos arquivos do oRC, para comprovaÇáo da autenticidade de efementos

apresentados pelos ficitantes, guando for o caso. 
MINUTÀ

9.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS
g.1.A proposta deverá ser aprêsentada em 01(ura) via, dentro cle envelope laclado, contendo as seguintes
indicaÇôes no anvelso:

CÂMÀRÀ MUNÍC]PAL DÊ MÀ}4ÀNGÚAPE

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDA DE PREÇOS N". OOOO2/2018
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS cleverá conter os sequintes elemêntos: 
M I N U T À

g.2.PropostaelaboradaemconsonâncÍacomasêspecificâçõescÔnstantesdesteinstlumentoêsêuselementos
_ Anexo I -, êm papel tinbrado da empresa, quanào for o caso, devidamente assinada por seu lêpresentantê,

contendo no correspondente item cotado: discriminaçao, marca e/ou modelo e outras caractêlÍsticas se

necessário, o quantitati.,o e os vaforês unitário e totaL exprêssos êm afgarismos'
9.3.será cotado um ú$ico p..ç;, ;;;;;, nodelo para cada item' com a utilizaÇão de duês câsas decimais '

Indicaçôes em contrário estão suieitas a correçôàs observando-se os seguintes critérios:
9.3.1.Fatta de dígitos: serão acrescidos zeros;
9.3,2.Excesso de dígitos: ""oJo 

o p.i*"i.o dígito excedente menor que 5, todo o excêsso será suprimido'

caso contrário haverá o 
"tr.àonaà."r,to 

ao áiglto anterior para mais e os demais itens excedêntes

ãixliltiSl; de âquisiÇão de bens, a quanti-dade mínima de ünidades a ser cotada, por irem, não deverá ser

inferioralo0gdaestimatlvadetalhadanocolrespondenteTelmodeReferência-Anexo].Disposlçãoêm
contrário não desclassiflca êutomaticamente â prôposta apenas o respectivo item será desconsiderado'
g.5.ApropostadeveráseriedigidaemlíngüapoltugueSa.eemmoedanacional,elaboradacomclâIeza,Sem
alternativas, rasuras, ernendas ã/ou entreLínfras. Suás foLhas rubricadas e a última datâda e assinada pelÔ

responsável, com indicaÇãÔ: do valol totâl da proposta em algarisrnos' dos prazos de entrega ou êxecuÇão'

das conaliÇões de pagamento, Ou .". 
_".iiaua" 

que náo poaera.". inf".io. a 60 dias, e outlas informaçôes e

observaÇôes peltinentes que o ficitante julgar nêcessár1as'
9.6'Existindodiscrepância"''t."op'"ç".,-,'itá'io",ovaloltotal,IesuftadodamuttiplicâÇãodopreÇo
orrità.io p"r" quantiáade, o preÇo unj-tário prevalecerá'
9.?.Eica estabetecido que havendo alivergência de pr:eços unitários para um mesmo produto ou serviÇo'

prevafecerá o de menor vaIor.
9.g.No caso de afterâçÕes necessárias da proposta feitas pela comissão, clecorrentês êxclusivanente de

incorreÇões na unidaale oe meaida ,.rtitizadã, observada a devidâ propor cionali alê de, bem como nâ

*"iiipri."ça" e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido'
9.9.A não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou e:écução, das condiÇões de pagamento ou de sua

validade, ficará subentendiao que o ticitante adeitou integrâLmente as disposiçõe-s do instrumento

coavocatório e, portânto, 
""ião 

êorr"ia"ruaas as dêterminaçoes n-ete contidas para as referídas exiqências

não sendo sufici;nte motivo para a desctassificaÇão da respectiva proposta.

9.10.É facuftado ao ricitanEe, apresentar a proposta no próprió modeLo fornecido pelo oRC, desde quê

es Le j a de 'idamente Preenchi do.



,;-1n l.N i $;.9.11.Nas ficitaÇôes pâra aquisrção de mercadotias o particlpante indicará a origem dos proauqft.tt'fert.aos§ÀA eventual falta da referida indicação não desclassificará o ]icitante. i,] ---_-__"-'"O\
9'12 serão de s clas si ficadas as propostas que cleixarem de atênder as disposiÇôes oeste instruf*1g1.. j/ Í\

t vrM !'+F++J. âl10.0.Do cRrTÉRro pARÀ ,tuLGÀr,ÍENTo \q- - - - - -.-J
10'1.será declaraclo vencedor clêste certame o licitânte que, atendidas todas as exigenciafTêo pr."".rt*\À/instnnnento, apresentar proposta com menor vafor unitári, no correspondent" it"* ..t.d.;-;;\€Uà;';;Ü/Anêxo I - Termo de Referência. '-_.-:l:r.
10'2'Havendo igualdade de valo,res entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos Arts. 44 e45 da Lel Complementar 1,23/06 e no Art. 3ô, s2o, dâ Lei B-666/93, a classificaçáo se Iârá atr]âvés desorte io.
10.3.Na presente licitaÇão será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação parã asmicroempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto nêste instrumentor entende-se por empate aquelas situaçôes em que aspropostas êpresêntadas pelas microempresas ê empresas de pequeno porte sejêm iguais ou até 10g (dez por
cento) superiores à proposta mais bêm classificada.
10.5.ocorrendo a situaÇão dê empate cônforme acima definida, proceder-sê-á da seguinte forma:
10.5.1-À microemplesa ou êmpresa de pêqueno porte mais bem cfassificada poderá apresentar proposta deprêÇo inferiol àque-Ia consideracla vencedora do certame, situaÇão em que será adiudicado em sêu favor o
obj eto licitado,
10.5.2.Não ocollendo a contrataÇão da microempresa ou empresa de pequêno porte, na forma do itêm anterior,
selão convocadas âs dêmais remanescentes que por ventura se enqlraalrem na situaÇão de empête acima
definida, na oldên de classificaÇão, para exer:cicio clo mesmo direito;
10.5.3.No caso dê equivalência de vafores apresentados pelas microempresas e emprêsas de pequeno porte que
se encontrem no lntervafo estabelecido como situaÇão de empate, será reêfizado sorteio entre ê1as pala que
se identifique aquefa que prineiro poderá apresentar mefhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima prevlstos, em que foi observada a situação cle empate
e assegurado o tlatamenlo diferenciâdo a microempresa e empresa de pequeno porte, o objêto licitado será
adjudicado em favor dâ proposta originafmente vencedora do certame.
10.7.4 situaÇão de empatê, na forma acima definida, somente se âpficará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por nicroempresa ou êmpresê de pequeno porte.

MI!IUTÀ
11.0. DA ORDEM DOS TRÂBA1HOS
11.1.Para o recebimento dos ênvelopes e início dos traba.Ihos será observada uma tolerânc1â de 15 (qulnze)
ÍLinutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nênhum outro sêrá aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão pública pelo Piesidentê, sêrá efetuado o devido credenciamento dos
interessados. Somente participará ativarnente da reunião um representanle de cada licitante, podendo, no
êntêíto, sêr assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.o nâo compârecimênto do representante de quafquer dos licitantes não impedirá a efetivaÇão da
reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitaÇáo de todas as condiçôes
estabelecidas neste fnstrumênto convocatório e seus anêxos.
11.4,Em nênhuma hipótese será concedido prazo para a apresêntação de documentaÇâo e/ou substituiÇão dos
envelopês ou de qualquer elenento êxigido e não apresentado na reunião destinada à habifitaÇào.
11.5.A Comissão receberá de cada representante os envefopes DocumentaÇão e Proposta de Preços, e rubricará
juatamente com os participantes os fechos do segundo.
ll.6.posteriormente abrirá os envelopes DocumentaÇão, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos licitantes
que examinem a documentação neIês contidas. Ouaisquer inpugnaÇÕes fevantadas deverão sêr cômünicadas â

coÍLissão, que as consignará na Ata de reunião.
11.?.prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnaÇôês porventurâ formuladas
pelos licitantes, dando-lhes ciência, en seguida, do resultado da Fase de HabilitaÇão. Entretanto. se

assrn julgar necessário, poalerá dlvulgar o resultaclo numa nova reunião, registrando-se na Àta, ou mediânte
pulficáçaá na imprensa oflcial o, ainda emitindo aviso por escrito, obser:vada, nestês casos, a devida
antecedênciâ necessária - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
11.8.Ocorienclo à desistênciê expressa dos licitantes âo drreito de recollel na Fase de HabilitaÇão,
conforne previsto no Art. 43, IIi, da Leí 8.666/93, nê me smâ sessão poderá haver a abêrtura dos envelopes
propostas; caso côntrário será marcacla nova data, con obsêrvância ao prazo recursal estabêfecido nâ

Iêgis1aÇâo pertinente.
t tiS.O envàtope proposta de preÇos, devidamente fechado e lacrâdo, será devofvido ao llcitante
inabilitado, desdê que não tenha havido reeurso ou após sua denêqaÇão'
11.1O.Encerrada a Ease de HabititaÇão e obsêrvado; os dítames deste instrumento, a Comissão procederá

eotão à abertura clos envelopes eropásta de PreÇos dos proponentes declalados habifitados, rubricará o seu

conteúdo ê facultará o exame da clocumentação nefes contidas â todos os participantes, os quais poderão

efetuar impugnaÇõês, devidamente consígnadas na Ata ale reunião, quando for o caso'
11.11.A Comlssão examinãrá os êLêmento; apresentados, as observaÇÔes eventualmente apontadas, declarando,

em sêguida, vencedor o licitante q,,e, .t",ldidu" as exigências e considerados os critérios dêfinidos neste

instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC'

11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstan;iada, na quaf seráo registradas todas as ocorrências e que, ao

fiDat, se!á assinada pela comissão e licitantes presentes'
11.].3.EmdecoIrênciadaLeicompfementar:r23/06,acomplovaÇãoderegutaridadefiscaletrabâlhistadas
micrÔêmpresaseêmpreSaso"p.qo",,oportesomenteseráexigidapalaêfeitodeassinatrriadocontrato,
observândo-sê o seguinte procedimênto:
ll.l3.l.Asmicroempresaseempresasdepequenoporte,porocasiãoclaparticipaçãonestalicitaÇão,deveIão
apresentar todâ a docümentâÇão exigicla pára comprovação de rêgularidade fiscal e trabalhlsta, dentre os

docu$entos enumêrados ,r""t" ,r,"tar.éarto pa.a et.ito de HabilitaÇão e integrantes do envelope DocumentaÇâo,

mesmo que esta aprêsente alguma restrição,
11.13.i.Eavendo ãtguma restriçao na c;mprovação da regufariclade fiscal e trabalhista, será assegurado o

prazo de O5(cincoi dias úteis, cuio ie.mo íniciaf correspon'lerá ao momento em que o ficitânte for
àeclarado vencedor, prorrogávêis ior iguat pelíodo, a 

'ritério 
do oRC' para a regulalizaÇão da

atocumentaÇão, pagamento ou parcelame;to ao aeliio, e emissão da eventuais cêrtidôes negativas ou positivas
com efeito de certidão negativai
]'1.13.3.4não-reglrlarizaçãoda.locumenLaÇào,noplazoaclmaprêVisto,implicarádecadênciadodileltoà
contratação,seÍLprejuízodasSanÇõesprevistasnoArt.Sl,d'aLeia.666/93,sendofâcültadoaooRC
convocar os licitântes rêmanescentes, na oldem de cfassificação, pala assinatura do contrato, ou revogar a

MINUTÀ



12.O.DO CRITÉRIO DE ACEITAB]L]DADE DE PRE
12.1. Havendo proposta com valor
EspêciflcaÇões, nâ coluna código,
do Àrt. 48, 17, da Lei 8.666/g

Ços
para o respectivo item relacionado no Anexo Isuperior ao estimado pefo ORC ou manifestaren3; o mesmo será desconsÍdêrado. Esta ocorâutomâticamente a proposta,

72.2.O ,ralor estimado que o
indicado no respêctivo efene nto deste instrumento ANEXO I
13. O. DOS RECURSOS

quando for o caso, apenas o item correspondentê.
ORC se p!oDoe o pêgor peto oojeLo or; ljciLado

rên

Val

13'1'Dos atos decorrentes deste procedimento ficitatório? cabêrão recursos nos termos do Art. 10g da LeiEederal n." 8.666/93.
13'2'O recurso será diriqido à autoridade super.ior do oRC, por intermédio da comissão, devendo serProtocofizado o or:iginal, nos horários normais;e expediente da; o8:oo as 12:oo horas, excrusivamente noseguinte endeteÇo: Rua Duque ate Caxiês, 123 - Centro i M..urrgu"p" _ re.

14.0. DÀ HOMOLO
14.1.Concluíclo
trabalhos dese
constitutivos
caso.

o cronograma aprovado,
financeiros.
18.3.Nenhufl vâ]or será
que fhê for inpostâ,
pagamento pendente, sem

18.0. DO PAGÀMENTO
18. 1. o pâgamento será efetuado
adotados pêLo oRC, cla segulnte
adimplemento.
18.2 . O desembolso máximo

GAÇÃo E AD,uDrcAÇÂo MTIIUTÀ
o julgamento das propostâs apresentadas, a comissão emitirá relatório concfusivo closnvorvidos no certafie, remetendo-o a autoridade superior do oRc, iLlntamente com os efementosdô procêsso, necessários à Hômologaçâo e Adjudic;ção da respectiva licitação, quando for o

entanto? tendo em
ou parcia.Imente, o
apresentê a devida

vista sempre a defesa dos interesses do ORC,
resultado api.esentàdo pêfa Comissáo, revogar ou
fuÂdamentaÇão exigidâ pêla legistaÇão vigente,

14.2.4 autoiidadê superior poderá, no
discordar e deixar de honologar, total
consíderar: nula a LlcitaÇão. desde que
resguardados os direitos dos ficitantes

]5.O.DO CONTR-ATO 
MINUTÀ

15.1.Após a homofogaÇão pela Autorialade superior do oRC, o licitante vencedor será notificado pêra, dentrodo prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da clata de recebimento da notificaÇâo, assinar o rêspectivocontrato, quando for o caso, efaborado em conformrdade con as modalidades penlítidas pela Lei Feder:a1 n.ô8.666/93, podendo o mesmo sofrer a.IteraÇôes na forma definida pela refer:ida Lêi.
15.2.Náo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta clentro do pr:azo de validade de
suâ proposta, o licitânte perderá todos os direÍtos que porventura tenha obtido como vencedor dalicitêÇão.
15.3,É permitido ao ORC, no caso clo ficitante vencedor não comparecer para âssinatura do contrato no prâzo
e condiÇões estâbelecidos, convocar os licltantes remanescentes, na ordem de classificâÇão, paaa fâzê-Io
em igual prazo ê nas mesmas condiÇões do ficitante vencedor, inclusive quanto ao preÇo, ou revogar a
presente licitaÇâo,
15.4.O contrato que eventuâlmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado,
unilateralmente pelo Contratánte ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será
rescindido, de pleno direitor conforme o disposto nos Arts. '71 , 18 e 19 da Lei 8.666193.
15.5.0 Contratado fica obrigado â aceitar nas mesmas condições cont.ratuais, os acréscimos ou supressôes
quê se fizerem necessários, até 259 (vinte e cinco por cento) do vafor iniciaf atualizado clo contrato.

!,{INUTÀ
16.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRÀTIVÀS
16.1.4 recusa injusta em delxar de curprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a préviê defesa, às seguintes penaLidades previstas nos Arts. 86 ê 87 da Lei
8.666/93t â - advêrtência; b - multa de mora de 0,5â (zero virgufa cinco por cento) âplicada sobre o valor
do contrato por dia de atraso na entlega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - mufta de
109 (dez por cênto) sobre o valor contratado pêla inexecução totaf ou parc.ial do contrato; d - suspensâo
temporária de participar em licitaÇão e impedimento de contratar com a Admlnistr:aÇão, por prâzo de até 02
(doÍs) anos; e - decfaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇâo Pública enquanto
perdurarem os notivos deteürlinantês da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilltaÇão peraÀte a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simuftaneamente, qualquer das penafidadês cabÍveis
fundamêntadas na Lei 8.666l93.
16.2.Sê o vafot da mufta ou indenizâÇão devidê não fôr recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇào ao
Contratado, será automaticamente descontado da prineira parcela do pagamento â que o Contratadô vier a

fazer jus, acrescido de juros moratórios de 13 (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobÍado
judicialmente.
16.3.Após a aplicâção de quaisquer das penafidades previstas, realizar-se á comunicaÇão escrita ao
Contratado, e publicado na inpreflsa oficial, excluidas as penalidades de àdvertência e multa de mora
quando for o caso, constando o fundamento 1egal da punição, infornando ainda que o fato será registrado no
cadastro corr:espôndente . 

IIINUTÀ
1?.O.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OB.]ETO

11.1.O recebimento ou a comprovaÇâo de execuÇão pelo ORC do objeto Licitado, observadas suas
caracteri s tica s, se fat:á mêcliante recibo ou equlvalente emltÍdo por funcionário ou comissão específica
devidamente designactos, após a verificaÇão da quantidade, qualidade e outros aspectos inerêntês nos termos
dêste instrumento, das normas técnicas e fegislaÇão pertinentes, e consequente aceitação.

UIÀTUEÀ

mediantê processo regular e em observânciâ às normas e procedimêntos
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, cootados do período de

do período, náo será supelior
quando for o caso, e sempre

vaLor do respectivo adimpLemento, de acoldo com
conformidâde con a disponibilidade de recursos

pago âo Contratado enquanto pendente de fiquidaÇão qualquer obrigâÇão financeira
em virtude de penalidade ou inadimpfência, a qual poderá ser compensada com o
que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

!.{ f }I U T À
19. O. DO REAJUSTA}4ENTO
19.1.Os preÇos contratados são fixos pelo pêriodo de um ano, exceto para os casos Prêvistos no Art. 65, §§
5ô e 6', dâ Lei 8.666/93.



19,2.ocorrendo o desequilibrio econômico financerro cro contrato, poderá ser restabelecida àpartes pactuar.Lm inicia_Imente, nos tetmos do Art. 65, Tnciso II, Afínea d, da Lei 9.6
comprovaÇão documental e requerimento expresso do Contratado

2O. O. DAS DISPOSIÇÔES GERÀIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraçâo e/ou apresentaÇão cle documentaÇã
certame, qualquer tipo de indenizaÇão. : CPL. o
20.2.Nenhuma pessoa fisica, a.inda que credenciada por procuraÇão tegaf, poderá rept:esent
Licitante.
20.3.A presente licltaÇão somente poderá vÍr a ser revogada por razões de interesse público decorrente de
fato superveÂiênte devidamente comprovado, ou anü1ada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou
por provocaÇão de terceiros, mediante palêcer escrito e devidamente fundêmentado.
20.4.Caso as datas piêvistâs para a reâlizaÇáo dos eventos da presente licltaÇão sejam declaradas fêriado,
e não havendo ratificaÇão da convocaÇão, ficam transferidos autonaticamente para o primeiro dia útiI
subseqlrentê, no mesmo local e holâ anteriormente previstos,
20.5,Ocorreôdo a supressão de serviÇos, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no locaf
de trabalho, os nesmos deverão ser pagos peLo oRC, pelo pr.eÇo de aquisiÇáo reqularmente comprovado, desde
que sejam de boâ quâfidade e aceitos pela fiscalizaçáo.
20,6.Os preÇos unitários para a rêêlizaÇâo de novos serviÇos surgidos durante a execüção do contrato,
serâo propostos pefo Contratâdo e subnetidos à apreciação do ORC. A execuÇâo dos serviÇos não previstos
será regufada pefas condiÇôes e cláusulas do contrato original.
20.7.O ORC poi conveniência administrativa ou técnica, sê rêsêrva no direitô de parafisar â qualquer tempo
a execução dos serviÇos, cientificando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do pr:êsente instrumento, aquele que, tendo-o
aceitado sem objeÇão, venhê a apresentar, depois do ju.Igamento, falhas ou irrêgufaridades que o viciaram
hipótese em que taf comunicado não terá efeito de recurso.
2O.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com âquisição de
matêriaf, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, frêtes e outros que veüham a lncidir sobrê os
respectivos preÇos.
2O.1O.Este instrumênto convocatório e todos os seus elementos constitutivos, êstão disponibilizados em

meio magnético, poclêndo ser obtidos junto a Comissão, observados os procedinentos definldos pelo ORC.

20.11.As dúvÍdas suragidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos nêste instrumento, ficarão
única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo fâcuftada a mesmâ ou a àutÔlidade
superior do ORC, em quafquer fase da LicitaÇão, a promoÇão de diligência destinada a escLarêcer ou a

conp.Iementar a instrüção do processo.
20.12.para dirimir controvérsias decorrentês deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o

da comar:ca de Mamanguape, Estado da Paraíba. 
M I l{ IJ T À

Mamanguape - PB, ... de ...... de 2018.
MINI'TÀ

CLÁUD]O Í,EITE TILHO
Presidente da comissão
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ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS No OOAO2/2A18

TERMo DE REFERÊNCIA _ ESPECIPIcAÇÕEs

2 . O .,]USTlFICATIVA
2.l.Considerando as necessidades do oRC,
adequadamente, os pt:ocedimentos necessários
especificaÇões do objêto ora ticitado são:

:OCM
3 6OML

E gOG

ESTADO DA PÀRÀ1BA
cÂt4AF.A MUNrcrpAL DE MÀl4ANGUApri

CoM]SSÃo PERMÀNENTE DE LICITAÇÃo

pa ra Yiabili zar

MlNUTÀ

MTNUTÀ

MINUTÀ

fimpeza e higiene, copos
destinados as atividades da

!írÀruTÀ

P. UNITÁRIO P. TOTÀL
11, 3 508, 50
1.!.r.9-0,.-.

7,34
1.700,00

361,8

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitul objeto desta licitaÇâoi AquisiÇão parce.lada de nateriais dedescârtáveis, água mineral, rêfrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos,
Cii$ara lYunic I pa] de Mamanguape.

termo a frôafidade de definir, técnica e
a contratação em tefa. As caracteristicas e

MII[UTÀ
UN]DÀDE

UND

UND

UND
Et

Tot 29.33',7 ,3
Total Cê atens: 43

MINUTÀ
3. O.oBRIGAÇÓES Do CoNTRÂTADo
3 . 1 , Re sponsabifi zar_se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à fegisfação flscal/ civil, tributár:ia
ê trabâlhista, bem como por todas as despesas e compromissos âssrmidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratêdo.
3,2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apresentarem afteraÇões,
deteriorações, imperfeiÇôes ou quaisquer rrregularÍdades discrepantes às exigênclas do instrumento de
ajuste pactuado, ainda qüe constatados após o recebimento e/ou pagamento,
3.3.Não transferiÍ a outrem, üo todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediânte prévia e
expressa autorização do Contratante.
3.4.Mênter7 duaante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibifidade com as
obiigaçóes assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo
licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante ôs documentos necessários, sempre que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fr]ial da empresâ que apreseôtou a documentação na fase de
habilitaÇáo.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigênte, enquadrando-sê,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇôes técnicâs corre spondentes .

MII{I'TÀ
4.o,Do cRrrÉRro DE ACETTABTLTDADE DE PREÇos
4.1.l]êvendo proposta com vâlor unitário superior ao êstimado pelo oRC ou mênifestâmente inexeqüive1 nos

termos do Art. 48, II, d,a Lei 8.666/93, o mesmo será descônsiderado. Esta ocorrênciâ não desclas§ifica
automaticarente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, l:êfacionado neste anexo, na

coluna código.
4.2.O valor estlmado que o ORC se propôe a pagar pêfo objeto ora llcitado Valor de Referência -, está
âcima indicado' 

MrNUTÀ
5.0.MODELO DA PROPOSTA

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de
ficitante apresentar a sua proposta no próprio modefo folnecido, desde
conforme facuLta o instrumento convocatórIo - AneÍo 01.

preços correspondente, Podendo o
que sej a devidamente preenchido,

MINUTÀ

clÁuDro rErrE rr]-Ho
Presidente da Comissão

'*s!Y

'' ióorcô l

1

2

3
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ANExo 01 Ao rERMo DE REFERÊNCrA - pRoposrA

TOMADA DE PREÇOS No 00A02/2A18

ESTADo DA PAaÀÍBÀ
CÂMARÀ MUNICIPA! DE MAMANGÚÀPI!

.ot4 tssÀo pEar4ANLNTr Dr L_c1TA(Ao

/!1CDT

UND

MIÀIÚÍÀ
copos descartáveis, água mlneral.

atividades da cámara l{uniclpaf de

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ
PROPOSTÂ

REF.: TOI,ÍADA DE PREÇoS Nó 00002/2018

OBJETO: Aquis.iÇão parcelada de materiais de linpeza e higiene,
refrigerante, café, aÇúcar e biscoitos df,versos, destinados as
Mananguape.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da ficitação em epígrafe, apresentainos proposta conforme abaixo

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MIIIUTÀ
P. UNTTÁRIo . _. 

P,TorcoDlGO DISCR]MIN
SSOURÀ PELO 3OCM

170
214

MÍNUTÀ

MINUTÀ

1

2 ESODORIZÀDOR 36OML

3 SÀBONETE SUAVE 9OG UND

vALoR ToTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VA],IDADE DA PROPOSTA _

ORIGEM DAS MERCADORIAS

rtem 9.0:
OFERTADÀS I !em 9.U

Responsáve1

CNPJ

,Etc.. . .

MINUTÀ
MÍIIUTÀ

/dedê

MIIÍUTÀ
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ESTADo DÀ PABÀÍBÀ
CÂMARÀ MUNICIPAI, DE MA}.4ÂNGUÀPE

.oMtssÀo PERMÀNENTE DE I TC_ tAÇAo

oJ. .o

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MfNUTÀ

1.0 - DECLARÀÇÃO de cumprimento do disposto oo Art. fo, Inciso xXxIII, cia CE
a.666/93.

REE.: TOMÀDA DE PREÇOS Nô 00002/2018
CÂMABÀ MUNICIPAL DE MA],IANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

3.0 - DECLARÀÇÃO de
convocatório.

O proponente acima qualificado decfara ter conhecimento ê aceitar todas
instrumento convocatólio e submêter-se as condiÇões nele êstipuladas'

ANEXO II - TOMÀDA DE PREÇOS Nô AAOA2/2A78

Local e Data.

oBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORADÀS EM PAPEL T]MBRÀDO DO LICITÀNTE, QUANDO EOR O CASO.

Àrt.

MIIIUÍÀ
submeter-se a todas as cLáusulas e condições do corlespondente instlumênto

MINUEÀ
27, Inciso V, da Lei

MINUTÀ
cfáusulas do respectivo

!.,XNUEÀ
O proponente acima qualificado, sob penas da Lel e em acatamento ao disposto no Art. 7" inciso XXXIII da
Constituição !'ederaf, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoâf,
fuocionários menores de dezoito anos em trabafho notrirno, insalubre ou perigoso e nem menores dê dezesseis
anos, em qualquer trabafhoi podendo existir menores de quatorze anos na condiÇão de aprendiz l]a forma da
l-êgis1aÇão vigente.

MINUTÀ
2.0 - DECIARÀÇÃo de superveniência de fato impeditivo no que dlz respeito a part-icipaÇão na licitaÇão.

MINUTÀ
Conforme exiqência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2", o proponente âcima quafiflcado, declâla não
haver, atê a presêntê data, fato impedrtivo no que diz respeito à habifitâÇão/participaÇão na presente
.licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciênte da obrigatoriedadê dê
informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de

idoneidade no âmbito ala âdm-inistraÇâo Eederal, Estaduaf. Munlcipal ou do Distrito Federal, ârcando civil e

criminalmente pefa presente afirmaÇão.

.x;

MoDE],os DE DEC],ARÀÇÔES

NOME /ASSÍNATUBÀ /CARGO
Replesentante legal do proponênte.
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ESTADO DA PABÀIBA
CÂMARA MUNTCIPAL DE MÀMANGUAPE

CoYTSSÀo P LR].,IAN.NTF DE LjCITêÇAo

REE.: TOMADA DE PREÇOS N. OOOO2/2018
cÂ}ÍARÀ MuNrclpÀr DE MA)4ANGUAPE

MINUTÀ
PROPONENTE
CNPJ

MTNUTÀ
1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Àrt. 43, Inciso III, da lel 8.666193.

UINUTÀ
o proponente acimâ quâlificado, dêclara, nâ forma do disposto no Art. 43, rrr, da Lei 8-666/93, aceitar o
resultado d-i\,.u1gado pefa Comissão, que analisou a documentaÇão preliminar do processo em epigrafe,
efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer
interposiÇão de recurso previsto na legislaÇâo vigente, ben com ao prazo correspondente e concordando,
portanto, com o prosseguimento do certâme. Declara arnda que, em havendo a ocorrência de qualquer
iguafdade de valores entre sua pr:oposta e a dos demais licitantes e âpós observado o disposto no Art. 3",
§ 2., da Lei 8,666/93t fica autorizado a realizaÇão do sorteio para definiÇáo da respectiva classificaÇão,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, conforme plevisto no Art. 44, S

2o, do referido diploma Legaf.

ÀNEXO rrr - roMADÀ DE PREÇOS No 00A02/2A78

MoDELos Do rERl.lo DE RENúNCIA

Locaf ê Data.

NOME/ASS]NATURÀ/CARGO
Representante legaf do proponente '

MÍNUTÀ

MINUTÀ

MÍNUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE, QUANDO EOR O CASOoBSERVAÇÃO:
O TEFMO DE
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ESTADo DÀ PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPA], DE I,LAMANGUÀPE

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrAÇÁo

ANEXO Iv - TOMADA DE PREÇOS No 00002/2018

MINUTÀ DO CONTRATO

CoNTRÀTO No: ..../2018-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
PARÀ EORNECIMENTO CONPORME

TÔR}{A ABAIXO:

MI}IUTÀ
À CÂ]4AB.A MUNTCIPA], DE MÀMANGUAPE E
DTSCRÍMINADO NESTE ]NSTRUMENTO NA

MINI'TÀ
Pelo presente instrumento pârticular de côntratof de um lado Câmara Municlpal de Mamanguape - Rua Duque de
caxias, 123 - centro - Mamânguape - PB, CNPJ n" 72,12A.256/AAA1-52, neste ato representâda pelo presldente
da Câmara João Eerreira da sifva Eitho, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, rêsidente e domÍciliaclo na
Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamanquape - PB, CPF n' 031.463.444-40, Carteira de Identidade n"
2.288.944 SSP-PB, doiavante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......

- ..., CNP,I .., neste ato representado por .,.. residente e donliciliado Àê ....,

doravante simplesmente CONTRÂTADO, decldiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pefas cláusulas e condiçôes seguintes:

MINUTÀ
clÁUsuLA pRrMErRÀ - Dos EUNDÀMENToS Do coNTRÀTo:
Este contrato decorre da licitaÇão moclalidade Tomada de PreÇos no A0A02/2018, processada nos
Eederal n" 8,666/93 e suas alteraÇões e a Lei Complementar n" 123, de 14 de dezenüro de 2006,

1,efinos da Lei
aLterada.
MINUTÀ

higiene, copos
as atividades da

cLÁusuI,À SEGUNDÀ - Do oB,lETo Do coNTRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: AquisiÇão parcelada de materiais dê fimpeza
descartáveis, água mineral, refrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos, destinâdos
Câmàra Municipa-L de MdÍrdng-àpe.

, CPE n'

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente à§ condiÇôes expressas
apresentada, Tomada de PreÇos no A0A02/2018 e lnstruÇões do Contratantê,
fazendo partes inteqrantes do plesente contrato, independente de transcriÇâo.

MINUEÀ
neste instrumento, ProPosta

documentos esses que ficam

}IINI'IÀ

MlNUTA

Art. 65, §§ 5" e

relâÇão que as
666/93, mediante

MINUTÀ

os casos previstos no

cl,Áusúi,A eürNTÀ - DA DorAÇÀo:
As despesas coÍrerão por contâ da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento viqente:
Recurs;s Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape i 01' 010 - Cànara Municipal
01 . O 31 . O 0 01 . 2 O O 1 - Manutenção das Atividades da câmara MunicipaL' 3390'30'99 - Materiaf de

de Mamanguape.
consumo

MÍIIUTÀ
cl,ÁusutÀ sExrA - Do PAGÃMENTor

O pagamento será efetuado na Tesourarla do Contratante,
Paia ocorrer no prazo de trainta dias, contados do periodo

mediante processo regular,
de adimplenento.

crÁusútA eUARTA - Do REAJUSTAMENTo:
Os preÇos contratados são fixos pefo período de ufl ano, exceto pala
6", da r,ei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econônico-financeiro do contrato, poderá
partes pactuaran lnicialnentê, nos termos do Art. 65, Inciso ÍI,
comprovaÇão docuÍenta.I e requerimênto expresso do Contratado'

crÁusutA NoNA - DAs oBRTGAÇÔES Do CoNTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento dêscrito na Cláusula
dos melhores parâmetros de qualidade estabeLecidos para o

contratuaL, com observância aos prazos eslipulados;

ser restabelecida a
Afinea d, da Lei 8.

da seguinle naneira:

MÍNIJÍÀ
cLÁusuLA SÉTÍMA - Dos PFÀzos:
o prazo máximo para a execuÇão do objêto ora contratado, conforme suas calâcterí slica s, e quê adlnite

p.ár.og"çao .,o, .u"o" previstos peta tiei 8'666/93, está abaixo indicâdo e será considerado a partir da

emissáo do Pedido de Compra:
Entrega:5 (cinco) dias

oprazodevigênciaclopresentecontratoseládetelminadoiatéofinaldoexercíciofinanceirode20lS,
considerado da data de sua assinâtura, M X !I U T À

crÁusutA orÍAvA DAs OBRTGAÇÕES Do CoNTBÀTANTE:

a-Efetuaropagâmentorefativoaofolnecimentoefetavamentelealizado,dêacoldocomasrespectivas
clausu las do p-esenEe contl o'o;
b - eaopoaaior]aa ao contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratâdo"
c - Notificar o contratado sobr:e qualquer irregularidade encontlada quanto à qualidade dos produtos,

exêrcendo a mais ampfa e compfeta riscairraçao, o que náo exime o contratado de suas responsabilidades

contratuais e fegais. Mf NIrTÀ

correspondente do presente contrato, dêntro
ramo de atividade refacíonada ao objeto

cr,Áúsul,À TERCETRA - Do vALoR E PREÇos:
O vafor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de RS . .. (. . . ) .



b
e trabafhista, bem como por todas as cles
fornecedores ou terceiros em râzâo da e:{e

Manter preposto capacitado e iclôneo,

TESTEMUNHAS

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à leglslaçáo fiscal, civpesas e cômpromissos assrxLidos, a quafquer titulo
cuÇão do obj eto contratado;

aceito pefo Contrâtantê, quando da execuÇão do c

r o

represente in
d - Permitir
solicitados;

E, por estârem de pleno acordo, foi lavrado
pelas partes e por duas testemunhas.

F
(

d;-que-'.o C)

os infornes e es

: CPL. oao Contr:atante ou a terceiros, decorrent
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaÇáo ou

ern pârte, o obleto deste instrunento, sêm o

obrigações assrn[idas, todas as

p

tlegralmente em toclos os seus
e facifitar a fiscalizaÇão do Contratante devêndo pr:estar

e - Será responsávef pelos cianos causados diretamente
culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excfuinclo
o acompanhamento pefo órgão interessado;
f - Não cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou
conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Mânter, dutante a vigência do contrato, êm compatibilidâde com as
condlÇôes de hêbifitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licltatório,
Contr:atante os docunentos necêssários, sempre que soLicjtado

rÀ

nos Artigos 17, 78 e

MINUTÀ

MIÀIU

as partes,
CLÁUSUI,À DÉCIMA _ DA ALTERÂÇÃo E REscISÃo Do CoNTRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unifateralmente pefa Contl:âtante ou por acordo
casos plevistos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno ctireito, conforme o disposto
79 da J,ei a .666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nãs mesmas condiÇÕes conttatuais, os acréscimos
fizerem necessários, até 259 (vinte e cinco por cento) do valor iniciaf atualizado do

ou supres sôês que se

MINUTÀ
CLÁUSULÀ DÉCIMA PRIMEIRÀ - DAs PENÀ],IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos ]egais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penafidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 9.666/93t a -
advêrtência, b - multa de mora de 0,59 (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entr:ega, no inÍcio ou na eLecução aio objeto ora contratado; c - multa de 109 (dez por
cênto) sobre o va.Ior contratado pela inerecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de
participar em ficitâção ê impedimento de contratar com a AdministraÇão, por: prâzo dê âté 02 (dois) anos,. e
- dêclaraÇâo de inidoneidade para ficitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto perdurarem os
motivos detenlinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reablfitaÇão perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - s imul tane amente, quaLquer das penafidades cabíveis fundâmentadas na ]-ej
I .666/93.

MII{UTÀ
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ Do EoRo:
Paaa diiimir as questôes decorrentês deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de Mamanguape,
Estado dâ Paiâíbâ.

!,,rt{utÀ
o presente contrato em 02(duas) vlas, ô qual vai assinado

Maflanguapê - PB,

PE]-O CONTRATANTE

MIIIUÍÀ
.... de 2018.
MINUIÀ

de

JOÃO FERRE]RÀ DA SI],VA EIIHO
Presidente da Câmara
031 - 463- 444-40

MINUTÀ
PELO CONTRATÀDO
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ESTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrenÀ MuNrcrpÀr DE MÀIíÀNGUàpE

ÀssEssoRÍÀ ;ueÍorca

Origên: TO}4ÀDÀ DE PREÇOS N." O0OO2,/2018
COMISSÃo PERMÀNENTE DE LTCITAÇÃo

Àssunto: Aquis iÇão parcefada de materiais dê limpêza ê higienê,
copos descartávêis, água minêrat, refrigerante. café,
aÇúcar e biscoitos diversos, destinados as atividêdes da
Câmar.a Municipal dê Mamanguapê

Ànexo: fnstrumento Convocatório correspondênte ê sêus êfêmêntos,
incfusive a minuta do rêspectlvo contrato.

PÀRECER

Mamanguape PB, 30 dê Janêiro dê 2016

BÀRRETO

I
oÀB-PB 11

ídicc
596

Ãnalisada a matéria, nos termos da Lêi Eêdêra1 n" 8.666/93 e suas alteraÇões, ê considêraÊdo o
teo! dos docu,'nêntos e informaÇõês aprêsentadas, êsta Assessoria Juridica considêra regular o
respectivo lnstrumento convocatório e seus elemêntos constitutivos referente ao processo em
tefa, os quals êstão êm cônsonância com a legisfaÇão pertinêntê,
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂ!,tÀRÀ MUNICIPÀI DE MÀMàNGUÀPE

COMISSãO PERI'ANENÍE DE LICITÀçÃO

EDITAI Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀIIVO NO 18012 9TPOOOO2
LrcrrÀÇÂ,o N". oooo2,/2018
MODALIDADE I TOMÀDA DE PREÇoS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certarúe:
CÂ}.{ARÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RUA DUQUE DE CÀXIÀS, 123 - CENTRO - MÂMANGUAPE
CEP: 58280-000 - Tef: (083) 3292-2j86.

:B

O Órgão Rêalizador do Cêrtamê aclma qualificado, inscrito no CNPJ 12 .j2a .256/ OAAL-52,doravante denomlnado simplesmente oRC, torna púb1icc para conhecimento dê quantos possam
interessar que fará rêalizar através da Comissão Permanênte de LicitaÇão. doravantê dênominada
simplesmentê comissâo, as 10:oo horas do dia 19 de Fêverêirô de 2018 no endêr:êÇo acimaindicado, licitaÇão na modalidade Tomêda de preços n". aaaa2/2al], tipô menor prêÇo; tudo de
acordo com estê instmmento e em observância a Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas a1têrações posteriores ê a Lei Comptementêr nô 123t C,e \4 de dêzêÍücro de 2006, alterada,
conforne os critérios ê procêdimentos ê sêguir definidos, objetivando obter a melhor proposta
para: ÃquisiÇãô parcefêda de matêrlais de limpêza e higienê, copos dêscartáveis, água mineral,
rêfrigerante, café, aÇúcar e biscoitôs diversos-

1- 0 -DO ôB.fETO
1.1.Constitui objeto da prêsênte licitação: AquisiÇão parcefada dê materiais de limpêza e
higiene, copos descartávêis, água mineral, refrigerantê, café, aÇúcar e biscoitos diversôs,
destinados as atividades da Câmâra Municipal de Mamanguêpe.
1.2.4s especlficaÇôes do objeto ora ficitadô, encontram-se dêvidamente dêtalhadas no
correspondente Termo de Refêrência - Anexo 1 deste Instrumênto.
1,3.4 côntrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumênto
convocatório, especificaÇões técnicas ê informações complêmêntarês quê o acômpanham, quando
for o caso, justifica-sê: Pela nêcessidadê da devida efetivaÇão dê compra para suprir dêmanda
especifica - AquisiÇão parcêfada dê materiais de limpeza ê higiene, copos descartáveis, água
minêral. refrigerante, café, êçúcar e biscoitos diversos considerada opôrtuna ê
imprescindível, bem como relevante medida de interesse públlco; e ainda, pefa necessidade de
desênvolvimento de ações continuadas para a promoÇâo de atividades pertinentes, visando à
maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
mêtas definidas nas ferramentas dê pfanejamento aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento difêrenciado e
sinplificado para as Microêmpresas ê Empresas de Pequeno Portê, nos termos das disposiÇôês
contidas nos Arts. 4'7 e 48, da Lêi Complemer'Lar n" 123/2AA6, por estarem presentês, isofada ou
s imultanêamentê, ês situaÇões previstas ôos incisos 1T e III, do Àrt. 49, do mesmo dipfoma
Ieqal. Eica, no êntanto, asseqiurado a ME e EPP o tratamênto diferenciado ê simplificado
prêvisto nos demais Àrtigos dô Capitulo V, SeÇâô única, da LC Í\". 123/2AA6.

2.O.DO LOCA! E DÀEÀ E DÀ IMPUGNÀÇÀO DO EDITÀI
2.1.os envêlopês contendo a documêntaÇão relativa à habilitaÇão e a proposta de preÇos para
êxêcuÇão do objêto desta licitaÇão, deverão ser êntrêguês à Comissão até ês 10:00 horas do dia
19 dê Eevereiro de 2018, no endêreÇo constante do preârüulo dêstê instrumento. Neste mesno
locaf, data e horáiio sêrá reafizada a sêssão púb1ica para abertura dos referidos envelopês'
2.2.InformaÇôês ou esclarecimêntos sobre esta licitaÇão, serão prêstados nos horários normais
de expedieütê: das 0B:00 as 12:00 horas.
2.3.Qualquer cidadâô é parte legítima para impugnar o atô convocatório dêstê certame pôr
irregular.idadê na aplicaÇáo da Lei 8.666l93 e legisfaÇâo pertinêntê, se manifestada por
êscr.ito e dirigida a Comissão, protocolizando o original até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para realizaÇâo da respêctiva sêssào pública para abêrtura dos ênvelopês de
habilitaÇão, nos horários de expediênte acima indicadô, êxcluslvamente no sêgulnte enderêÇo:
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguapê PB.
2.4.Cabêtá à Comissão, auxiliada pelos setorês r:êsponsáveis pela elaboraÇão dêstê ato
convocatório ê sêus anexos, dêcidir sobre a respectíva impugnaÇão, respondendo ao cidadão
interessado no prazo de até 03 (três) dlas úteis, considerados da data
protocoLizada a petição.

que foi

\



2 . 5. Decalrá do dirêito de impug.nar as falhas ou irregularidadesconvocatório deste cêrtamê, o licitante que nâo o fizêr por escritoprotocolizando o origlnal até o 2" (segundo) dia útil que ântecêder acon as propostas, nos hor:ários dê expêdiêntê acima indicado, êxc1
endereÇo: Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - Mamanguape _ pB.

3.O.DOS ELEMENIOS PÀRÀ LICITÀÇ.ÀO
3.1.Aos participantes, sêrão fornecidos os seguintes efêmentos:

I.ANEXO I
2.ANEXO I1

- TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICÀÇÕES;
- MODET,OS DE DECLAXÂçÕES;

§\que vic
e dir:igid
abertura

\us ivamentê oos

lari
ea
dos

Comi s §.êo,
furlvelápes

o atoo\
1\
OI

.g
3.1
3.1
3.1 3.ANEXO III _ MODELO DO TORMO DX RENÚNCIA;
3.1.4.ANEXO fV - MINUTÃ DO CONTRÀTO;
3.2.4 obtenÇão do insttumento convocatório podêr.á ser feita da seguinte fôrma:
3.2.1. Pê1a Intêrnet: ww!í.tce.pb.gôv.br; ê
3.2.2.Imprêsso: junto a Com-issão gratultamentê,

d.O.DO SUPORTE IEGÀI
4.1.Esta licitação reger-se-á pê1a Í.ei Eedêra1 no. 8.666 de 2t de junho dê 1993, suas
alteraÇõês posteriores e a Lêi comprementar n' 123, de 14 de dêzembro de 2006, alterada e
1êgisfaÇão pertinente, que ficam fazendo partes integrantês deste instrumento, indepêndênte de
transcrição.

5.0.DO PRàZO E DOTÀçÃO
5.1.O prazo márimo para a êxêcuÇâo do objeto ora licitado, conforme suas caractêrísticas e as
necessidades do ORC, ê que admitê proirogaÇão nos casos prêvlstos pela Lei 8.666/93, êstá
abaixo indicado e será considêrado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Fn!reqê:5 (cinco) d iês
5.2.A prazo de vigência do correspondente contrato sêrá detêrmiôado: até ô final do exercicio
financeiro de 2018, considêradô da data de sua assinatura;
5.3.Às despesas decorrentes do objeto da prêsênte licitaÇão, corrêrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Próprios da Câmara Municipal dê Mêmanguapê: 01.010 - Câmara Municipal dê Mamanguapê.
01.031.0001.2001 - ManutênÇão das Atividades da Câmara Municipal. 3390.30,99 - Material de
Consr]mo

5.0.DÀS COIIDIÇôES DE PÀRT ICI PÀçÀO
6.1.Poder.âo participar deste certame, os licitantês dêvidamênte cadastrados no ORC ou que
atenderem a todas as condiçôes para cadastramênto até o terceirô dia antêrior à data prêvista
para o recebimênto das propostas, cuja regularidade será observada mediantê aprêsentaÇão do
Certificado de InscriÇão de Eornêcêdores e Prestadorês de ServiÇos, ou equivalente na forma da
1ê.i, fornêcido pelo ORC. Os proponentês deverão entregar a Comissão dois ênvelopes fechados
indicando, respectivanente. DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇôS, devidamêntê identificados nos
ternos definidos neste instrumento convôcatório.
6.2.A participação nêste cêrtamê é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microenpresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos têrmos da 1êgislaÇão vigente.
6.3.Não poderão parlicipar os interêssados que se encontrêm sob ô rêgime falimentar, êmpresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles quê tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a AdministraÇâo Pública ou que estejam cumprindo a sançâo de

suspensão do diiêito de licitar e contratar com o oRC.

6.4.Os licitantês que desejarem ênviar sêus envêfopes DocumenlaÇão e PrÔposta dê PreÇos via
postal com Àviso de Recebimento AR -, devêrão remêtê-los em tempo hábi1 ao êndereÇo

tonstante do pr.êâmbulo deste inst^rmento, aos cuidados do Presidente da Comíssão - C1áudio

Leite Eilho. Nâo sendo rigorosamente obser.vadas as êxigências deste item, os respêctivos
ênvê1opês não sêrão acêitos e o Iicitante, portanto, desconsidêlâdo para efêito de

participaÇão no certamê.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopês junto a Comissáo' sem a

peI1nanêôciad.êreprêsentantêcredenciadonarêspectivasessãopúb1Íca'éfâcuftadoao
ii.itur'rt., não senáo condiÇão para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope Documentação' da

dêc1aração êxpressa de renunciar ao direito de intêrpor recurso e ao prazo corrêspondênte
relativo à Ease dê liabilitaÇão, concordando com o prossêguimento dÔ certamê, prêvisto no Art'
ú, aa:1, da Lei B'666/93, conforme modelo Anexo III'
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

7.O.DÀ REPRESEITTÀçÃO E DO CREDENCI,À}.{ENTO

f.1.O licitantê deverá se aprêsentar, para credenciameoto junto a Comissáo' quando for o caso'
através dê um rêpresenta;te, com os documentos que o crêdênciam a participar deste
prôcêdimento ficitatório. cada licitante clêdenciará apenas um lepresêntantê que sêIá o único
àa*ltlao a intêrvir nas fasês do cêrtame na forma prevista nêste instrumento, podêndo ser
substituido posteriormente por outro devidamentê credênciado'
.T.2.ParaocredenciamentodevêrãoselapresentadosossêguintesdocumentoS:
J.2-1-Tratando-se do reprêsêntantê legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da

1êi,quandoforocaso,devidamenterêgistradonoórgâocompêtênte,noquafestêjamexpressos
seuspoderesparaexêrcerdirêitoseassumirobrigaÇôêsemdêcorrênciadêtalinvestidura,
7.2.2-Tratando-se de procurador: a procuraÇão por instrumênto púbfico ou particulal da quaf

cônstem os nêcessários poderes para, firmar decfaraÇões, dêsistir ou aprêsentar f razóe.s dê

recurso e praticar todos os demais atos peltinentês ao celtame; acompanhada do clllespondente
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instrumento dê constituiÇão da emprêsa, quando for o caso, que comprove os podêreparâ a outorga. caso a procuraÇão seja paiticurar, deverá ter firma reconhêcidacompetente. carÊório
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7.2.3.o. reprêsêntante IegâI ê o procurêdor devêrão identificar_sê exibindo docque contenha foto.
7.3.Estes documêntos dêverâo ser apresentados - antes do inicio da sessãooriqinal, por qualquer processo dê cópia autênticada por: cartório competêntêConissâo.
7 ' 4 'A nâo apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanávef de qualquêr dos documêntos dêcredencia{ênto inpedirá a participaÇão ativà do representante do licltante no prêsentecertame' Estâ ocorrêôcia não inabilitará o concorrêntê, apênas perdêr.á o dirêito a manifestar-§e nas correspondêntês fases do prôcêsso licitatório. Para tanto, a cpl, recêberá regularmêntedÔ rêferido concorrentê sêus envêlopes, dêc1araÇôes e outros ê1ementos necessários àparticipaÇão no cêrtame, dêsdê que up.aia.rtrdor na form. definida nestê instrumênto.

FL

7..

to oficial

8.0. DÀ HÀ3ILIEÀÇÃO
8.1.Os docrmêntos necêssários à habilitacão dos
(umal via, denLro oe envêlope lacrado, aorl"-oo ua

ficitantes, devêrão sêr apresentados em 01
seguintes indicaÇôês no anversô:

CÂMARÀ MUNICIPAL DE I4AMANGUAPE
DOCUMENTÀÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NÔ
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

004a2/2a18

O ENVELOPE DôCUMENTÀÇÃO dêverá conter os seguintes elêmêntos

8.2.P

8.2.2
rê1at

ESSOA.]URÍDICA:
, ComprovaÇâo de cadastrêmênto nos termôs do item 6.1 dêste instrunento.
.Rêgular.idade para com a Fazênda Eedêra1 - cêrtidão conjunta negativa dê débitos
ivos a Tributos Federais e à Divida Àtiva da União,
.certldõês neqalivas das Eazendas Estadual e Municipal da sedê do licitêntê ôu outro

equlvalenle na forra da Lê.
8.2 ' 4 . Comprovação de rêgulaiidadê rêlativa à Sêguridade Soclal TNSS-CND ê do Fundo de Garantia
por Tenpo dê Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondêntes certidôês fornecidas pelo
Ínstituto Nacional do Seguro Social ê Caixa Econômica Eederaf, respectivamentê.
B.2.5.Prova de inexistência de débÍtos inadimplidos perante a .IustiÇa do Tiabalho, mêdiante a
aprêsêntaÇão dê Cêrtidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, ôos temos do Título VII-À dê
ConsolidaÇáo das Lêis do Trabalho. aprôvada pelo Decreto-Lêi n" 5.452, dê 1o dê maio de 1943.
B. 2. 6. DeclaraÇão do licitantê: de cumprimênto do disposto no Art. ?o, lnciso XXXIII, da
Constituição Federal - ArL. 2'l , Inciso V, da Lei 8.666l93; dê superveniência de fato
impeditivo no quê diz respeito à partrcipaÇâo na licitaÇão; e de subneter-se a todas as
cláusulas ê condiÇões do presente instrumênto convocatório, cônfôrme modelô - Anexo TT.
8.2.7.Têrmo de Reoúncia, caso o participante envie apenas sêus envefopes, sem reprêsêntante
credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo
à Ease de HabilitaÇão, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforme
modelo - Anêxo IÍI.
8.2.8.Certidâo negativa de Ea1ência ou Concordata, expedida pê1o distribuidor da sedê do
licitante, no máximo 90 (novênta) dias da data prevista para aberturâ dâs propostas.
I .2 . 9. ComprovaÇão dê capacidade de desempenho antêrior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da 1lcitação, feita através dê atêstado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado.

8. 3. DocumentaÇão êspecífica:
8 . 3. l-. ComprovaÇáo dê que o licitantê sê enquadra nos termos do Àrt. 3' da Leí 723/A6, se for o

caso, sêndo considerada microemprêsa ou emprêsa dê pequeno portê ê recêbêndo, por.tanto,
tratamento diferenciado ê simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovaÇão poderá set fêita através da apresentaÇão de qrlalquêr r.m dos sêguintes documentos,
a critério do licitantê: a) declaraÇão expressa for:malmente assinada pelo piofissional da áiêa
contábi1, dêvidamente habilitado; b) certidâo simplificêda emitida pêla junta comêrcj-af da
sede do Iicitante ou equivalentê, na forma da legislaÇão pertinentê. A ausêncla da refer.ida
declaraÇão ou certidão sinplificada nâo é suficientê motivo para a inabilitaÇão do licitante,
apênas perdetá, durante o prêsentê certamê, o direlto ao tratamênto diferênciado ê

slmpl-ificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/A6.

B.4.Os documêntos dê HabilitaÇáo deverAo sêr organizados na ordem dêscrita nestê instrumento,
prêcêdldos poi um indice correspondênte, podêndo ser apresêntados em originaf, por qualguer
processo de cópia autenticada por cartório competentê, mêmbro da Comissão ou publicaÇão em

ór9ão da imprênsa oficial, quando for o caso. Estando pêrfeitamente legivêis, sem conter
borrôês, rasuras, emendas ou êntrelinhâs, dent.ro do prazo de validadê, e êncêrrados êm

ênvêlopê devidamentê facrado e indêvassáve1- Por sêr apenas uma formalidadê que visa facilitar
os tlabalhos, a ausência do indicê de quê trata este itêm, nào inabilitará o licitantê.
8.5.4 falta de qualquer documênto exigido, o seu vencimênto, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originâj-s para autênticaÇáo pela Comlssão ou da publicaÇáo êm ótgão
na imprensa oficial, a apresentaÇão de documêntos dê habilitaÇão fora do envefope especifico,
torôará o respectlvo ficitante inabilitado. Ouando o documento for obtido via Int/Êrnet sua
1êgalidade sêrá comprovada nôs êndereÇos êletrônicos cor:rê spondente s . Poderáo ser +ilizados,

I,
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a_ -critérlo da Comissâo os documentos cadastrais dêORC, para conprovaçâo da autentlcidade ae efementoso caso.

9.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
9.1.4 proposta deverá seir aprêsentada
seguintes lndicêÇõês no anverso:

fornêcêdores,
apresentados

constantes dos
pêfos licitante

ê rcu i.,'c s
quando. for

a
o

(

01(uma) via, dêntro dê envefope 1acrado,

PREÇOS N.. AAAA2 / 2A7S

tendo
'cP

CÂMARÀ MUNICIPÀL DE MAMÀNGUÀPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDA DE
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PRÔPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS devêrá conter os sêguintes êfemêntos:

9'2'Pioposta e1âborada êm consonância com as especificaÇões constantês dêste instrumênto eseus efêmentos - Anêxo T -, êm papef tiÍürado àu aap.a"u, quando for o caso, devidamêntêassinada por seu rêpresentante, conlendo no correspondente itêm cotado: discriminaÇão, marcae/ou modê1o ê outras caractêrísticas se necessáriá, o quantitativo e os va-rores unitário etotal exprêssos em algarismos.
9'3'Será cotado um único preço, marca, modefo par:a cada item, com a utilizaçeo dê duas câsasdecimais ' rndicaÇõês em contrário êstão suj;itas a corrêÇõês observando-sê os seguintesciitét:ios:
9.3.1.Ea1ta de digitos: serão acrescidos zeros;
9'3'2'Excêsso de dígitos: sendo o primeiro diglto excêdente menor que 5, todo o êxcesso serásuprlmido, caso contráriô haverá o arredonda;ento do digito anterior para mâis e os demaisitens êxcedêntes suprimidos.
9'4'No caso de aquislção dê bens, a quantidade minlma de unidades a sêr cotada, por itêm, nâodevetá ser inferior a 1008 da estimativa detalhada no corresponclênte Têrmo dê Refêrência -Ànexo r. DisposiÇâo em contrârio não desclassifica automaticamente a proposta apênas orespectivo ltêm será desconsidêrado,
9.5.4 proposta deverá ser redigida em Iíngua portuguesa e em moêda nacionaL, êraborada comclareza, sem alternatlvas, rasuras. emendas ê/ou entrêlinhas- Suas folhas l:ubricadas ê aú1tima datada e assinada pê10 rêsponsáver, com indicaÇão: do varor total da proposta em
a.l-garismos, dos prazos de êntr:ega ou êxecução, das condições de pagâmênto, da sua varidade quenáo poderá sêr inferior a 60 dias, e outras infomaÇõês ê observaÇôes pêrtinentes que olicitante jutgar necêssárias.
9.6.Exlstindo discrepância êntre o preço unitário e o va.lor total, resuttado da multlplicaÇâo
do pr.eÇo unitário pela quantidade, o prêÇo unitário prevafecerá.
9.7.Fica êstabelecido quê havendo divêrgência de preÇos unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecêrá o de menor va]or.
9.8'No caso dê alte.aÇôes necessárias da proposta feitas pela Comissão, decorrentês
excfusivamente de incorreçôes na unidadê de mêdida utifizada, observada a dêvida
proporcionalidade, bêm como na multiplicêÇão ê/ôu soma dê va1ôres, prevalecêrá o valor
corrigido.
9.9.4 nâo indicaÇâo na proposta dos prazos de entrêga ôu execuÇáo, das condiçÕês de pagamênto
ou de sua validadê, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇôes
do instrumento convocatório e, portanto, serão cônsideradas as dêtêrminâÇôês ne]e contidas
para as referidas exigências não sendo suficiêntê môtivo para a desclassificaÇâo da respêctiva

9.10.É facuttado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modêlo fornêcido pêlo oRC,
desde que esteja devidamente prêênchido.
9.11.Nas licitaÇões para aquisiÇão de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventuaL falta da referida indicaÇão não desclassificará o ficitantê.
9. 12 . Seiáo desclassificadas as propostas quê deixarêm dê atênder as disposiçõês deste
inst4rmento.

10. O.DO CRTTERTO PÀRÀ,JU',GÀ!,íENEO
10.1.Será declarado vencedor deste certamê o licitante que, atendidas todas as exigências do
presente instmmento, apresentar proposta com menor valor unitário no correspondênte item
cotado, reIaclônado no Anêxo I - Têrmo dê Referência.
10.2,Havendo lgualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obêdêcido o disposto
nos Àrts. 44 e 45 da Lei Complementar 123l06 e no Àrt. 3o. §2o, da Lêi 8.666,/93, ê
classificaÇão se fará através de sortêio.
10.3.Na presente licitaÇão será assêgurâda, como critério dê desempate. preferência dê
contrataÇão para as microêmpresês e empresas de pequeno porte.
10.4.Pata efeito do disposto nêstê instnrmento, entende-se por empate aquêIas situaçôes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pêqueno portê sêjam iguais ou até
10? (dez por cento) §upêriorês à pr:oposta mals bêm classificada.
10.5.Ocorrendo a situaÇão de êmpatê conforme acima definida, procêdêr-se-á dê seguinte forma:
10.5.1.4 microêmprêsa ou êmprêsa de pequêno portê mais bem classificada podêrá aprêsêntar
proposta dê prêÇo -inferior àquêfa considerada vencedora do certame, situaÇão êm quê será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.5.2.Não ocorrendo a côntrataÇão da microêmpresa ou empresê de pequeno porte, na foma do
item anterior, seráo convocadas as demais rêmanêscêntês quê por ventura se enquadrem na
situaÇâo de empate acima definida, na ordem de classlficação, para exercício do me direlto;
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.,.:.r,ir,Stu-},10'5'3'No caso de equivalêncla de varores apresêntados pefas microêmprêsas e Á$;:;;"-'táàpequêno porte que se encontrem no intervalã estabelecião .o.o sitráç,ão 
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ftrpate, será O\
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entrê elas para q,," se iaenti-rif,,e aquê1a que primeiro **+H"â'=.a;ili :)
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10'7'A situaÇão de empate, na forma aclma dêfinida, somente sê aplicará quando a me1hor ofertainiclal Írâo tiver sido apresêntada por microempresa ou empresê de pêqueno portê.
11. O.DA ORDEM DOS ÍRAB,ATHOS
11'1'Para o recebimento dos envêlopes ê inicio dos trabalhos será obsêrvada uma torerância de15 (quinze) minutos apó§ o horário fixado. Encerrado o plazo para rêcêbimento dos envêlopes,nênhum outro será acêito -

11.2.DecIarada aberta à sessão pública pefo Prêsidentê, sêrá êfêtuado o devido crêatenciamêntodos interessâdos ' somente participará ativamênte da reuniâo um represêntantê cle cadalicitantê. podêndo, no entanto, sêr assistida pôr quafquer pêssoa que se interessar.
11 . 3 . O não comparecimento do rêpresentante dê qualquêr dos ticitantes não impedirá aefêtivação da reunião, sendo quê, a simprês participaÇão neste cêrtamê implica na totalaceitaçáo de todas as condiÇões estabelecidas neste Tnstrumênto convocatório ê seus anexos.
11.4.8m nênhuma hipótese será concedido prazo para a apresentaÇão de documêntaçào ê/ou
substituiÇâo dos envelopes ou de qualquer elemênto exigido e não aprêsentado na reunião
dêstinadê à habil :taÇào.
11.5.À Comissâo receberá dê cada rêprêsentantê os envelopês DocumentaÇâo e proposta de prêços,
e rubricará juntamênte com os pat:ticipantês os fechos do sêgundo.
11.6.Poste!iormênte abrirá os ênvêlopês DocrimêntaÇão, rubricará o seu conteúdo e solicitará
dos ficitantes que exaIllinêm a documêntaçáo neles contidas. Quaisquêr impuqnaçôês levantadas
deverão sêr comunicadas a Comissão, que as consiqnairá na Atê dê reunião,
11.7'Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as lmpugnaÇões porvêntura
formufadas pelos licitêntes, daôdo-lhes ciência, em sequida, do resultado da Fase de
HabilitâÇáo. Entretênto, se assim julgâr necessário, poderá divulqar o resultado nurna nova
rêunião. registrando-sê na Ata, ou mediantê publicaÇão na imprênsa oficial ou ainda emitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antêcêdênciâ necessária - não inferior a
48 (quarenta e oito) hôras.
11.8.Ocorrendo à desistência êxpressa dos llcitantes ao dlreito dê rêcorrê, na Fasê de
HabilitaÇãor conforme previsto no Art, 43, III, da Lei 8.666/93, na mêsma sessâo podêtá haver
a abêrtura dos envefopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com obsêrvância ao
prazo rêcursal estabe.Iecido na legislaÇão pertinêntê.
11.9.O ênvelope Proposta de PreÇos, devidamênte fêchado ê lacrado, será devotvido ao licitante
inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denêgação.
11.10,Encêrrada a Ease dê HabilitaÇão e observados os ditames deste instrumento, a Comissão
procederá então à abertura dos ênvêfopês Paoposta dê PrêÇos dos proponentes dêcfarados
habilitados, rubricará o seu contêúdo e facultará o exane da documêntaçáo nê1ês contidas a
todos os participantes, os quais poderão efetuar impugnaÇÕes, devidamente consignadas na Ãta
de rêuniâo, quando for o caso.
11-11.4 Cômissão êxaminârá os êlêmêntos apresentados, as observações eventualmente apontadas.
dêclarando, êm sêguida, vêncedor o licitantê que, atendidas as exigências ê considêrados os
criitérios dêfinidos nêste instrumênto, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC,

11.12.Da reunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual sêrâo registradas todas as
ocorrências e que, âo final. sêrá âssinada pela Comissão ê licitantes presentes.
11,13.Em decorrência da Lei Complementar 123l06, a comprovaÇão de r:êgularidade fiscal e
trabalhista das microempresas ê empresas de pêqueno porte somentê sêrá êxiglda para êfêito dê
assinatura do contrato, observando-se o segulntê procedimênto:
11.13.1.Â.s microempresas e empresas dê pequeno porte, por ocasiáô dâ participaÇão nêsta
Iicitação, deverão aprêsêntar toda a documêntaÇão exigida para comprovaçeô dê rêgularidade
fiscal e traabalhista, dentre os documentos enumerados neste instlumênto pala efêito de
HâbilitaÇão e intêgrantes do envelope DocunêntaÇáo7 mesmo que esta apresente alguma rêstriÇão;
11.13.2.Havendo afguma restriÇão na comprovaÇâo da regularidadê fiscal e trabafhista, será
assequrado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondêrá ao momento êm que

o licitantê for dêclaiado vêncêdor, prorrogáveis por igual pêríodo. a crité.iô do oRC, para a

regularizaÇão da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissâo da êvêntuals
cêrtidões negativas ou positivas com efêito de certidão nêgativa;
11.13.3.4 não- regulari zâ ção da documentação, no prazo acima prêvisto, implicârá dêcadência do
dirêito à contrataÇão, sem prêjuizo das sanÇôes previstas no Art. 81, da Lei 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentês, na ordêm de c1âssificaÇão, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitaÇâo-

12-o.Do cRÍtÉRro DE ÀcEÍTÀBrLrDÀDÉ DE PREÇos
12.1.Havendo proposta com vafor para o respêctivo itêm rêfacionado no Anexo I - Termo de
Rêfêrência - EspecificaÇões, na coluna código, superior ao estimado pelo ORC ou manifestamênte
inêxêquíve1 nos têmos do Àrt. 48, IIr da T,ei 8.666/93; o mêsmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não desclassifica automat i-camênte a proposta, quando for o caso, apenês o item
corrêspondênte.
12,2.o valor êstimado que o oRc se propôê a pagar pêIo obieto orâ licitadô
Rêferência, está indicado no respêctivo elemento dêste instrumênto - ANExo I' t"" 
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13.1. Dos atos decorrêntes deste
109 da Lei Federat n. o 9.666/93.
13.2.O recurso será dirigido à autoridadê suser protocolizado o origina.I, nos horários
excfusivamente no sêg.uinte enderêÇo:

perior do ORC, por intermédio da Com
noIma.is de expedientê das 0B:OO a§

13.0.DOS RECURSOS

1{. 0. DÀ HOMOTOGAçÃo E ÀD.rIrDrcAÇÃo

procêdimento licitatório, caberão recursos nos t

00 horas *.
FB.

ÀY/
Rua Duquê dê Caxias, 123 Centro Mamanguape yev

14'1-'concluído o julgamênto dês propostas apresentadas, a comissão êmitirá relatórioconclusivo dos trabalhos ctesenvorvidos .ro aa.tual, remêtendo-o a autoridade superior do oRc,juntamênte com oa elementos constitutivos do processo, necessários â Homologação ê Àdjudicaçáoda respectiva licitaÇão, quando for o caso,
14'2'A autoridadê supêrior podêrá, no entanto, tendo em vistâ sêmpre a defêsa clos intêressêsdo ORC, discordar ê dêixar de homoloqar, total ou parcia_lmentê, o rêsu1têdo apresêntado pelacomissâo, revogar ou considerar nula a LicitaÇao, áesde quê apresênte a devidà fundamentaÇãoêxigida pela leglslação vigênte, resguardados os direitos dos llcitantes.
15. 0. DO CONTRÀTO
15'1'Àpós a homologaÇâo pela Autoridadê Super-iôr do oRc, o licitante vêncedor 6erá notificadopara, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data de recebimênto da notificaÇào,assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conforloidade com as modalidadespermitidas pela Lêi Federal n." 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer a-IteraÇõês na forma definidapê1a referida Lêi.
15.2.Nâo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, ê ocorrendo esta dêntro do prazo devalidadê de sua proposta, o licitantê perderá todos os direitos quê polventura tenha obtido
como vencedor da -Lic i !açào.
15.3.É permitido ao oRC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura docontrato no prazo e condiÇÕes estabelecidos. convocar os 1j-citantes rêmanesceotes, na ordem decla§sificaÇâo, para fazê-fo em igual prazo e nas mêsmas condiÇões do licitaate vêncêdor,
inclusive quanto ao preÇo, ou revogar a prêsêntê licitaçào-
15.4.O contrato que evêntualmentê venha a ser assinado pêIo licitantê vêncedor, poderá set:
afterado, unllateralmentê pelo contr:atante ou por acordo entrê as partes, nos casos previstos
no Àrt. 65 ê será rescindido, de plênô direito, conforme o disposto nos Arts. jj,'.,9 e'19 da
Lei 8.666/93.
15.5.O Contiatado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acrescimos ou
suprêssões que se fizêrêm necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do vêlor inicial
atualizado do conlrato,
16.0.DÀS SA}rçõES ÀDUrNr SIRAT MS
16.1.À recusa injusta êm deixar dê cumprir as obrigaÇôes assumidas ê precêitos legais,
sujêitará o Contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts, 86 e 87 da Lêi 8.666/93t a - advertência; b - mufta dê morâ dê 0,53 (zêro vírgu1a cinco
por cento) aplicêda sobre o vâIor do contrato por dia de atrêso na entrega, no in1cio ou na
execuÇão do objeto ora contratado; c - mufta dê 108 (dez por: cento) sobrê o valor contratado
pê1a inexecuÇão tota] ou par:cial do contrato; d - suspênsão temporáría de participar em
licitaÇào e impedimênto dê contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; ê -
declaraÇáo dê inidoneidade para .ticitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púb1ica enquanto
perdurarem os motivos dêtêrminantês da puniÇào ou até que seja promovida sua reabilitaÇãô
perante a piópria autoridade quê aplicou a penalidade; f - s imuftanêamente, qualquêr das
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666,/93.
16.2.5ê o vafor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a

comunicaÇâo ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do paganento a
que o Côntratado vier a fazer jv.s, acrescido de juros moratórios dê 13 (um por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.3.Após a aplicaÇâo de quaisquer das pênalidades previstas, leâfizar-se-á comunicaçãô
escrita ao contratado, e publicado na lmprênsa oficial, ê><cluidas as penalidadês dê

advêrtência e multa dê mora quando for o caso, constando o fundamento lega1 da puniÇão,
infomando ainda que o fato será rêgistredo ôo cadastro correspondente.

17.O.DO RECEBTMENTO OU COMPROTTÀÇã,O DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17.1.O recebimento ou a comprovaçáo de execuÇão pêlo ORC do obleto licitado, obsêrvâdas suas
carâcterísticas, sê fará mêdiante recibo ou equivalente êmitido por funcionário ou comissào
êspêcífica dêvidamente dêsignados, após a verificaÇão da quantidade, qualidade ê outros
aspectos inetêntês nos têrmos deste instrumênto/ das nôrmas técnicas e legisfaÇão pêrtinentês,
e consequente acêitaÇão,

18. O.DO PÀGÀ}'IEITTO

18.1.O pagamênto será êfêtuado mediante procêsso regular e em observância às nÔrmas e

procedimenios adôtados pelo oRC. da seguinte maneira: Para ocorrer no prêzo de trinta dias,
contados dô pêriodo de adimplêmentô.
18.2.O dêsembolso máximo do pêriodo, não sêrá superior ao valor do respectivo adimplemênto, de

acordo con o cronograma êprovado, quando for o caso, ê semprê em cÔnformidade com a

dlsponibllidadê de recursos financeiros.
1B.3.Nenhum valor será pago ao Côntratado ênquanto pendênte
financêira quê thê for imposta, êm virtude de penalidadê ou
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere

de I iquidaÇão qLra-quer obriqaÇáo
inadinplÁnciê, a q.ê-L Põderá sêr

di r ei Lo ê a.rescino dP q:a I quer

\
tx\



19. O.DO REÀÀruS!À!,,ENEO
19,1,os preÇos contratados. são fixos pelo período de Lnn ano,Art. 65, §S 5. e 6.. da Lêi 8.666/93-
19,2.Ocorrendo o dêsequilíbrio êconômico-financêi ro do cont
::]":à:-gy:^as partes pactuaram iniciatmentê, nos termos do!er o.oori/yJ, mecllênte comprovaÇão documental e requêrimento
20.0.DÀ.s DrsPosIçôES GERÀIS
20'1'Não será dêvida aos proponêntes pê1a efaboraÇão e/ou apresentaÇão de documêntaÇãorelativa ao certamê, qualquer tipo dê ind;nizaÇão-
20'2'Nênh.ma pêssoa física, ainda quê aa"au,'r"iuau por plocurêÇão leqa1f poderá rêpresêntarmais de uma Licitante,
20'3'A prêsentê licitaÇâo somente poderá vir a sêr rêvogada por razões de interêsse públicodecorrênte de fato supêrvenientê devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em partê, por:lleqalidade, de oficio ou por provocaÇâo dê tercêiros, mediante parêcêr escrito e devidamêntefundêmentado.
20'4'caso as daras prêvistas para a .ealizaÇão dos evêntos da prêsentê licitaÇão sejamdecraradas feriado, e nào havendo ratificaçào da convocaÇão, ficam transfer.idosautomaticamênte para o primêiro dia útil subsequente, no mesmo focâr e hora antêrioamenteprêvistos.
20.5-ocor:rêndo a supressão de sêrviÇos, se o contr.atado já houvêr adquirido os materiâis epostos no local dê trabalho, os mesmos dêverão sêr pagos pelo ORC, pelo prêço de aqui-siÇâo
regularmente comprovado, desde quê sejam dê boa quêlidade e acêitos pêrâ fiscafizaÇão.
20.6.os prêÇo§ unitários para a reaflzaÇão de nôvos serviços surgldos durantê a exêcuçâo docontrato, serão propostos pelo Contratado ê submetidos à apreciaÇão do ORC. A exêcuÇão dos
sêrviços não prêvistos será regufêda pelas condiÇóes e cláusulas do contrato originar.
20.7.O oRC por convêniência administrativa ou técnica, se reserva no direito dê palalisar a
qualquer tempo a execuÇâo dos serviÇos, cientificando devidamênte o Contratado.
20.8.Dêcairá do direito de impugnar perante o oRC nos temos do presente instrumento, aquêle
que, têndo-o aceitado sem objeÇão, venha a apr.esentê!. dêpois do julgamênto, fafhas ou
irrêgularidades que o viciaram hipótese em quê ta1 comunicado não têrá efeito dê recurso.
20.9.Nos valorês apresentados pelos licitantes, já deverão êstar incluídos os custos com
aquisiÇão de matêrial, mão-dê-obra utitizada, impostôs, encargos, frêtês ê outros quê vênhâm a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20 . 10 . Este instrumento convocatórlo e todos os sêus elementos constitutivos, estão
disponibilizados em meio magnético, podêndo ser obtidos junto a Comissão. observados os
procêdimentos definidos pêto ORC.
20.11.4s dúvidas surgidas após a aprêsentaÇãô das propostas e os casos omissos nêste
instrumento, ficêr:âo única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão da Comissão, sendo
facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em qualquêl fase dâ licitação. a promoÇão
de diligência destinada a escfarêcêr ou a complêmêntar a instruÇão do processo.
2A.12.Para dirlmir controvérsias decorrêntês destê cêrtamê, êxcluido quafquêr outao, o forô
compêtêntê é o da Comarca dê Mamanguape, Estado da Paraíba.

Mamanguape - PB, !deJ neirô de 2018.

C UDIO LEITE ]LHO
Prêsidente da C ssao
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^ EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀI'ÍARÀ MuNICrpÀI DE MÀlrÀNcUÀpE

coMrssã,o PERI4ANENTE DE LrcrrÀÇÃo

ÀNEXO r - To!ÍÀDÀ DE PREçOS Nô OOOO2/2OLA

TERMo DE REFERÊNCIA _ EsPECIEICACÔES

1.0.DO OBiTETO
1.1.Constitul objeto desta licitação: Aquisição parcêIada de materials dê limpezacopos descartáveis, água mineraf. refrigerante, café, aÇúcar ê biscoitos diversos,as ativi-dadês da Câmara Municipal de Mamanguapê.

2.0.JusTIFrcÀTr
2. 1. Considerando as necessldades do ORC, tem o presentê termo a
e adêquadamênte, os procedimentos necêssálios para viabiliza
características e espêcificaÇôês do objeto ora ficitado são:

' 
- 
cóDrco '

finalidade dê definir, técnica
r a contrataÇão em têfa. Âs

UNIDÀDE OUANT
1 VÀSSOUFÀ PELO 3OCM

DESODORIZADOR 35OMI, 170 10,00
3 ONETE SUAVE 9OG 214

,4 co P/ Lrxo 20x15LT
o P/ Lrxo 10x30LT

.SÀCO P/ LIXO 1OX5OLT":iÀôo 
p z' 

'r.iiô-s i iôô r,r
ioRo

PCT

PCT

1t0
170
110

3,1

3,6

493,00
535, 50.
578, 0

1l
3

672, A

,]NSETICIDA ÀEROSOÍ, 39OML
A SANITARIA 1LT

60. 9

:
"7

2

570,0

DESINFETÀNTE 2LT
ETERGENTE 50 OML 681L2

13

7l

ESPONJA DE AÇO

SPONJÀ DE PRATO

1]ND

uúo
5 1,1

DO 30C11

APEÍ, H]GIÊNICo C/4
UND

PCT

5

130
ILHA SANITÁR]À UND

PCT

RGENTE EM PO 5OOG

sABÀo TABLETE 5x200G
2A 5 OOML

ELÀNELÂ s
0SSOURÀ PIASSAVA C/ CABO

744

'7 24,
5 51,PANO CHÀÔ

PRATO UND 140
25 PEL TOÀLHA C/ 2

140ARDANAPO 3]X33X5OUND 2,8 0l

9l

392,00:
222,6ACOPO DESC. lIOX5OML

550
L,5140

COPO DESC. 10X18 OMI,

6,
4,65

0? r, 00coPo DESC. 100X:00!lL i PCT
. 

UND
......11._0-...... ..

135
135 10,40

:0 ],IMPADOR DE USO GEFÀL_MULT]_USO 5OOML 62t t't 5

1- 444, AUND31 SÀBoNETE LÍeurDo 2 5oML

CEBÂ DÀ 75 OML

A MINERAL 2OLT

65 4,50
'7 ,84

292,5
585, 0o

140: L4,9A)3,i
35

38

Í,IMPÀ VIDRO 5I OI,ÍL 2 .086, A
.0

14 0l

17 0l

5,65
3,3

191, AA

561 , 80

500G

REER]GERANTE T]PO GUALÀNÀ 2I-T
EILTRO PÀPEL 103

GUA MINEFÂL 5OOML

'i 
PCT il O

140
140

I 54ol

4

o 518,00
617 , aA.

7, 30: 7 -422, AA:

3
3

4

9PCT

UND

40 6,25;: 0

1.694,00

JND 5,1A: 198,00
2 ,98 13 4, ltPCT

43 üND 1, 10
TotaI

3. 0.oBRreÀÇoEs Do coNTB,aTÀDO
3.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concernêntes à legislaÇão fiscal,
tlibutária ê tiabalhista, bem como por todas as despêsês e comprômissos assumidos, a Ftr
titulo, perantê sêus fornêcêdorês ou terceiros em razão da execuÇão dô objêto contratauo.

\
s

c ivi 1,
afquer

q*e/

P. TOTÀÍ.

508, 5o

Dr scR!{rNÀÇÁo

6

45

1.700,00
361,80

UND

UND

UND

. I.e,lr.,!c
L42,84

. q1,q0
55, 00

PCT

PCT

PCT
9

1o
UND

UND

UND

UND

100
100

50
15

24

200
90
la

140

3, l8
1 ,34

6ÊC,00
448 / 50
390,00
344,24
511,00
l2sl 00

2t
22
23

UND

i]ND
170

90

3, 501

8, 00i
UNI

PCT

26
. 2'7

2A

110
140

4,001 2 -204,04

PCT

PCT

PCT

.??
33

25CC

, 36 ÀÇúcAR 1KG

Ur-D

JND
UND

11



3.2. substituir, arcando conLalteraÇões, detêr.iorações
exigências do instrumento

as despesas dêcorrentes, os matêr]iais ou sêrviÇos qu
rregularidadês di epa

§
anperfeiÇõês ou quaisquer Iste pactuado, ainda que constatados após o re

de aju
ineri33,;;

(
o
)3.3.Nào tr,ansfêrir a outrêmprévia e êxpressa autor i za

3. 4 . Mantêr, durante a vi
as obrigaÇôes as sumidâ
respectivo processo 1ic
necessários, sempre que

no todo ôu em parte, o objeto da contrataÇão,do Contratantê.

pâgamento _

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5. 1, É parte integrante

poden

gência do contrato ou instrumêntôs ês, todas as condiÇôes de habilit
itatório, se for o caso, apresênt
soficitado.

o
S o median

quir,raf ente, em compatib f ci11aÇão e qualificaÇão exigidas noando aô Côntratante os dácumentos

empiresa que aprêsentou a

melhor técnica viqênte,
e êspêcificâÇões técnicâs

Ção

3.5.Enitir Nota Fisca] correspondente à sedê ou fifÍal dadocumentaÇão na fase de habilita;ão.
3 . 6. Exêcutar todas as obrigaÇões assumidas com observância aenquadrando-se, rigorosamente, dentro dos precêitos ]egais, normascolrêspondentes .

4.O.DO CRTTÉRTO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS
4'1'Havendo propo§ta com valor unitário supêrior ao êstimado pêlo oRC ou manifêstamênteinexêqüivê1 nos temos do Àrt. 48, II, da Lei g.666/93, ô mesmo sêrá dêsconsÍderado. Estaocorrência náo descfassifica automaticamente a proposta, guando for o caso, apenas o itêmcorrespondênte, relacionado nestê anexo, na cofuna código.
4.2.O valor estimâdo que o ORC sê propõê a pagar pelo objeto ora licitado _ Valor deRefêrência -, está acima indicado,

te

deste Tenno dê Referência o modelo de propostê de prêÇos
ficitantê apresêntar a sua proposta no plróprio modêlo folnecido,
prêenchido, conformê faculta o instlrmênto convocatório - Anexo 01.dêvi

C DlO LEITE
Prêsidente da

EILHO
Comis s ão

correspôndente.
desde quê sej à

\§
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- EsrÀDo oa pereÍaÀ
CÀI'íÀRj{ MUNICIPÀI DE MAMÀNGUÀPE

coMrssÀo eERMÀNEME DE LrcrrÀçÃo

ÀNExo 01 Ào rERuo og ngpuÊtcta _ pRoposrÀ

TOMÀDA DE PREÇôS No OOOO2/2A1,8

PROPOSTÀ

REF.: rO!ÍÀ.DÀ DE PREçOS N. OOOO2l201g

OBITETO: AquisiÇâo parcelada dê matêriais de
miner.a1, rêfrigeraôte, café, aÇúcar e biscoitos
Municipaf de Mamanquape.

higlêne, copos descartáveis, água
dêstinados as atividades da Câmara

fimpêza e
dive rsos,

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos têrmos da _lrcitaÇão em êpígrafe, apresentamos proposta contotme abaixo:

CODIGO DIscRIl,[NÀÇÀO UNIDÀDE QUÀNT
ÀSSOURA PEIO 3OCM 45

'DESODORIZADOR 3 6OML

' P. TOI!ÀL

3

lEtc. .

SABONÊTE SUAVE 9OG

PRÃZO - Iten 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTÃ _ Itêm 9.0:
ORIGEM DAS MERCÀDORIAS OFERTADAS - Item 9,0

VÀLOR TOTÀL DÀ PROPOSTÀ - R$

CNPJ

de

Responsáve1

f^t\

\.re-dz

}íÀRCÀ/r4ODE!O . P. T'NITÀRIO
UND

UND

UND

17 0,

2',7 0:

2

de

I
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EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ
cÂuana m,Ntcrpar, DE r,íÀl.{ÀNGuÀpE

courssÃo pERrtÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

O pioponentê acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Àrt. 7ô inciso
xxxrrr da constituiÇão Fedêr41, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, dêctara nào possuir em
sêu quadro dê pessoaf. fuocionárlos mênorês de dezoito anos em tlabalho noturno, insêlubrê ou
perigoso e nem menore§ de dezêsseis anos, êm qualquer trabalho; podêndo existit menores de
quatorze anos na condiÇâo de aprêndiz na forma da legisfaÇão vigente.

ÀÀrExo rr - ToMÀDÀ DE PREçOS N" OOOO2/2018

MODE],OS DE DECLARÀÇÔES

REF. : TOI4ÀDÀ DE PREÇOS N. 00002,/2018
CÂMÀFÀ MUNICIPAL DE MÀMÃNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimênto
V, da Lei 8.666/93.

OBSERVAÇÂO:
AS DECLANÀÇÕES DEVERÀO

do disposto no Art. ?ô, Ínciso XXXIII, da CE Art. 27, Inciso

3-0 - DECLARÀÇÃO de submetei-se a todas as cláusulas ê condiÇôês do corrêspondente instrumento
convocatório.

O proponentê aclma quafificado declara ter conhecimênto e
rêspêctivo instrumento convocatório e submeter-se as ccnoiÇões

Local e Data.

aceitar todas âs c1áusufas do
nele estipulêdas.

SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

í
o

\srd

2.0 - DECLARACÃO ie super.reniêncie de iato irnpedlti./o no que diz respeito a participaÇãô ]]a
LicrtaÇão,

Conforme exigência contida na Lei 8-666/93, Art. 32t s2o, o proponente acima qualificado,
decfara nâo havêr, até a presente datâ, fatô impeditivo no quê d.iz respeito à
habilitação/participaÇão na prêsente licitaÇão, não sê encontrando em concordata ou estado
fallmentar, estandô ciente da obrigatoriêdadê de lnformar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não êstar sofrêndo penalidade de dêclar:aÇão dê idoneidade no âmbito da administraÇão
Eederal, Estaduaf, Muoicipal ou do Distrito Eederaf, arcando civil ê criminalmêntê pê1a
presente afirmaÇão.

NOME,/ASSINATURÀ/CARGO
Rêpresentante lêgaf do proponente.

I
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CÀMAR,À MJNICIPÀT DE !ÍAMÀNGUÀPE

col,ÍÍssÃo PERMÀNEMTE DE LrcrrÀÇã.o

ÀNEXO rrr - ro!{ÀDÀ DE PREçOS N" OOOO2,/2018

MODELOS Do TERMo DE RENÚNCIA

REE.: TOMADÀ DE PREÇOS N. 00002/2018
CAMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Local e Data.

NOME /ASSlNATURÀ/CÀRGO
Representante 1egal do proponente

\:g!9

PROPONENTE
CNPJ

1'0 - TERMo DE RENúNCrA ao reclrrso conforme previsto no Àrt. 43, Tnciso Trf, da Lei 8.666,193.

O proponentê acima qualificêdô, dêc1ara, na forma do disposto no Art, 43, III, da Lêi8'666/93, acêitar o resultado divulgado pefa comissâo, que analisou a docrmentaÇão prêriminardo processo em êpigrafe, efêtuada nos termos do respectivo instnmento convocatórlo,desistlndo, assim, êxprêssamentê de quarquer interposiÇão dê recurso previsto na -regisraÇâovigentê, bem com ao prazo corrêspondentê e concordando, portanto, com o prosseguimênto docertamê. Declara ainda que, êm havêndo a ocorrência de qualquer igualdadê dê valorês entrê suaproposta e a dos dêmâis .Iicitantes ê após observado o dispôsto no Art. 3", s 2., da Lei8.666/93, fica autorizado a rêa1izaÇão do sorteio para dêfiniÇão dâ respectiva classificaÇão,
não sendo necessário a sua convocaçáô para o correspondente ato púb1ico, conformê previsto nôArt. 44, § 2". do refêrido diploma 1egat.

oBSERVAÇÃO:
o TERMo DE RENÚNCTÀ DEVERÁ sER ELABoRÀDo EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO.

§
ü
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. ESTÀDO DÀ PÀR,AÍBÀ
CÀ!{ARÀ MINICIPÀI, DE MÀI,ÍÀNGUÀI,E

CoMISSÃo PER}.TÀNENTE DE I,TcITÀÇÃo

ÀNEXO rv - ToMÀDÀ DE PREÇOS No OOOO2,/2018

MfNUTA DO CONTRATO

CONTRÀIo N": ....,/2018-cpl

Pe10-presentê instrumento particufar de contrato, de um lado câmara Municipar de Mêranguapê -Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamangllapê _ pB, CNPJ \ó L2..120.256/0001_52, neste atorepresentada pelo Presidente da câmara João Eerrêira da sl1va EiIho. Brasileirô, Divorciado,comerciantê, residente e domicifiado na Rua severino victor, 45 - planalto - Mamanguapê - pB,cPF n' 031'463.444-4a, cartêira de rdêntidade n" 2.288.g44 ssp-pB, dor.avante simplêsmentê
CONTRÀTANTE, e do outro lado .,. _ ..., CNPJ n"., nêste ato rêpresêntado por .... rêsidênte ê domiciliadô na ,...,, ..., CpE no ........,, Cartêira de ldentldade Do ....,doravante simplêsmêntê coNTRATÀDo, decidiram as partês contratantes assinar o presentecontrato. o qual sê regerá pelas cláusulas ê condiÇões seguintes:
CLÀUSUIÀ PRIMEÍRÀ . DOS TUNDÀÀ'ENTOS DO CONTRÀTO:
Estê contrato dêcorre dâ licitaÇão modalidade Tomada de preÇos no oooo2/2a1,8, processada nostermos da Lei Eederal n" 8.666/93 ê sua§ a1têraÇões ê a Lêi Complemênt ar no L23, dê 14 dedeze[üro de 2006, alterada.

TERMO DE CONTR.ê.TO QUE ENTRE SI CEÍ,EBRÀM
MÀMÀNGUÀPE E ...... ,.. / PÀRÀ EORNECIMENTO
NESTE INSTRUMENTO NÀ FORI4À ABÀIXO:

A CÂ],LARA MUNICIPAL DE
CONFORME DISCRIMINADO

e higienê,
dêst inados

cúusuÍ,À SEGITNDÀ - Do oBJEro Do coNTRÀro:
O presentê contrato tem por objeto: ÀquisiÇão
copos descartávêis, água minêra1, refrigêrante,
as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

parcefada de materiais de limpeza
.ê fÁ, rÇucàr e b'scoi_ os d ive. sos,

O fornecimento devêiá ôbedêcêr rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Tomada de preços no 00002/2018 ê instruÇôês do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contratô, independênte de traôscriÇão.

c!ÀusuÍ.À ÍERcErRÀ - Do vÀtoR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$

crÁusulÀ. orrÀvÀ - DÀs oBRreÀÇõEs Do CoNTRATÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento êfetivamente
respectivas c1áusulas do presente contrato;

(...)
CIÁUSIILÀ QÚÀRTÀ - DO R8,À,'USTÀ}'ENTO:
Os praeÇos contratados são fixos pêfo periodo dê lxr ano, excetô para o5 casos previstos
65, SS 5' e 6o, da Leí 8.666/93.
ocorrendo o desequilíbrio econômico- financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partês pactua.êm inicialmente, nos termos do Art. 65, lnciso TI. Alinêa d,
8.666/93, mediante comprovaÇão documêntal e requêrimento expresso do contratado.

nc Àrt

cúusu,À eurNÍA - DA DorAçÁo:
Às dêspêsas correrâo por contê da sêguinte dotaÇão, constênte do orçamênto viqênte:
Recursos Próprios da Câmara Municlpal de Mamanguape: 01.010 - Câmâra Municipal dê Mâmanguape.
O 1 - O 31 . O O O 1 . 2 0 01 - ManutênÇão das Ativldadês da Câmara Municipal. 3390.30.99 - Materiaf dê
Consumo

cÍ,iüst Í,À sExTÀ - Do PÀeÀÀrENao:
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria Co Contratantê, mediantê procêsso regufar, da sêguinte
maneira: Para ocorrer no prazô de trlnta dlas, contados do periodo dê adimplemênto'

re 1aÇão
da Lei

quê
será

cLi{usul,À sÉTI}íÀ - Dos PRÀzos:
O prazo máximo para a exêcuÇão do objeto ora côntratado, conforme suas caracteristicas, ê

admite prorrôgação nos casôs previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado ê

considêrado a partir da emissão do Pêdido de Compra:
FnLrê9ê:5 t circo ) dias

O prâzo de vigência do presentê cootrato sêrá deteminadoi até o final do êxercicio financêiro
dê 2018, considerado da data de sua assinatura.

realizado, de acordo com as

Ft.

ínGD,.x

.,5 í.
a
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prod
responsabilidades contratua

Executar d
contrato, dentro
relacionada ao ob
b Responsabi 1i z
trlbutária e trab
t itu.lo, perante s

Proporcionar ao Contratado tNotificar o Contratado sobutos, exercendo a mais

odos os meios necessários
rê qualquer i rrequ.laridad
e complêta fisca]i zaÇâo,

Para o fiel fornêcimento
e encontrada quanto à
o que nâo êxime o Cont

pondênte do
a o ramo de atividade

s §
nt ra tado; o

ampla Iidad_e , dos
tô; Étuas

o
|.

as ê f egais.

evidarllênte o fornecimento des
dos mêfhores parâmetros de

crito na Cláusula corrêsqualidade estabelecidos par

cúusur.À NoNÀ oas oenreações DO CONTRATÀDO:

o

o ôc.

Manter pt eposto capacitado e idôneo

brigaÇôes concernent
s as despesas ê comp

ros êm razãô da execu
, acêito pelo Contra

es à .1êgisIaÇão fiscal, civil
romissos assumidos, a quaf quê r
Ção do obj eto contratado;
tante, quandô da êxêcução do

leto contratual, com observâ
ar-se por tôdos os ônus ê oalhista, bên como por toda
eus fornecedores ou tercel

ncia aos prazos es ti pulados;

contrato, que o represente intê
d Permitir e fâcilitar a
escl dr^cimênLos sol ici têdos;

qralmêntê em todos os sêus atos;
fiscalizaÇão do Contratante dêvendo prêstar os informes e

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

de 2018.

e - Será responsávêf pefos danos causados diretamentê êo Contratante ôu a terceiros,decorrêntes de sua cu.rpa ou dô1o na execuÇão do ctntrato, não excfuindo ou reduzindo essarêsponsabilidade a fiscalizaÇâo o, o u.o^pu,rhu^.rrlo p.fo órgâo interêssadoif - Nâo cedê'' traosferir ou sub-contratar, no todo' o, a* parte, o objetô dêstê instrumênto,sêm o conhecinento e a devida autorizaÇão êxpressa do Contratante;q - Mantêr" durante a vigência-do .ont.ato, em conrpat ibi l idadê com as obr:iqaÇõês assr.midas,todas as condiÇôes de habilitaÇão e qualificaçâo ."i'qia"" no rêspectivo processo licitatório,aprêsentando ao Contratantê os documêntos neceis.rio=, semprê quê soficitado.
cLliusul,À DÉcrMÀ - DÀ ÀrTERÀÇÃo E Rsscrs.ã,o Do coNTRÀTo:Este contrato podêrá ser a1têrado, unilêterafmente pêlê contratante ôu por acordo entre aspartes, nos casos previstos no Artigo 65 e será ràscindido, de pleno ãi;"i;., confome odispostô nos Artiqos 'l'1 , '78 e 79 da Lei 8.666/93.
o contratado fica obrigâdo a acê-itar na5 mêsmas condiçôês contratuais, os acréscimos ousupressôes gue se fizerêm nêcessários, até 253 (vinte e cinco por cento) do varor inicialatualizado do contrato.

cLÁüsuI,A DÉcn{À pRrr.@rRÀ - DÀs pENAuDÀDEs:
A recusa injusta em deixar dê cumprir as obr:igaÇõês assumidas ê preceitos fêgais, sujeitará o
9olt1utg99l garantida a prévia dêfêsa, às sequlntes penafidadês pievistas ôos Arrs. 86 e B? daLeí 8.666/93r a - advertência; b - mutta de mora de 0,5: (zero vírgula cinco por cento)aplicada sobrê o vafor do contr.ato por dia de atraso na entrega, no início ou na êxecuÇão doobjeto ora contratêdo; c - murta de 1oB (dez por cênto) sobrê o vafor contratado pefainexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão têmporárla dê participal: em licitaÇâo êimpedimento dê contratar com ê AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; ê - decraraÇãode inidoneidade para licitar ou contratar com a Àdministração pública enquantô perdurarem osmotivos determinantes da punição ou até quê seja prômovidâ sua reabilitaçáo perantê a própria
autoridade que aplicou a pênalidadê; f - s imultaneamente, quâlquer das penàlidades cabiveis
fundamentadas na Lêi 8. 666/93.

cuíusu,À DÉcrMÀ sEcuNDà - Do ElcRo:
Paraa dirimir as quêstões dêcorrentes dêste contrato, as partes elêgêm o Foro da Comarca dê
Mamanguape. Estado da Paraíba.

foi favrado o
testemunhas.

E, por êstarem dê pleno acordô,
assinado pelas partês e por duas

JOÀO FERRE]RÀ DA SILVA FILI'iO
Presidente da Câmara
431 .463 .444-44

Mamanguape - PB, ... de

PELO CONTRÀTANTETESTEMUNI{AS

PELO CONTRATÀDO

§
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Gâmara Municipal
de MamanÉluape

nô 
'liÀ 

)qmlr0lr. âs I l:00 homs. no nresmo locald! r'rim.im Êüniáo Àlaior§ iífoma{ô.§ pod.Íào
qôhridâ. nhlo a comis§âo Pmanehr. de LrciEçÀo, Rla Prcí adeítlo Msního. 291 - Calm- Now
Ilorcst! - iB. no hoüio ü5 07,]oh !s lliloh rLs ll:10 ar 16:30 horu dos diaj úlcir' TclctoDc: (08r)
qqq249?ll E-ma,l: 6n.n6g:Ío!.nor«r.Pb.govbí/ ww*.nov.fl oEíâ pb.8ovbr,

Nola Fl(6to PB. 29 dr J eim d. 2ol 8

J(»É DE -ANCHIETÀ E msr
Prt'idot. dr cmlsio

PRETETTURÂ IIUNTCIPAL Df, NOVA FLORXSIA

RES(ILTÂDO TÀ§E PROPOSTA
TOMADA DE PREçOS N' üXn2A0l8

oBlÉTo: Conlrlçio de Empr.e d. Co.stn4áo Crvilp.E Excüçâo Pulinrcno;Àocn Parülc'eliptdos

a, rir" ú""*. ri-t".. rrá :.ào N,lo Daítss. Rua DdÉrio LiÓeiF Rüâ JÔsé o"gíÍio e Rü' seEne

i.,.-*.,1" ü.," i",. * 1..\ à [loÍc'l" - PB con, orú( coÀLrâb J( Rc@a o r01(r§8+cI Mcm

ãi iiÉIun eiió'PiriveN l4(iu..l lcrl 
^\] 

L Dtcl alÂDuvt\cEDoP chp'rt't 'r'lu'
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;:;l ;;;;;;:l; i*;**o r,.""n.. ..t-:" ,**s trú' Li s Jo Àn r .,'' 't' t cr r(rJll

':"i«o-Ài . "^ i"À. .. uàics intbúàçõ6 pod'riô r úridâs júlo â coúi'sio PúÚ'd'
," i,.,".;. i* p'" Bcnel'Lrvlrinhu:oi c.rEo_ \ov' rloErln_ PB'íÚnÚrànodr'!n- ('hJ\

il:;;:I;i;,,i;.;o;:;.;u",,ii*,"i' r't'r-' 
'|oiileo'24q 
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Nova nor.sro - pB, 29 d. J.Íerrc de lo I l{

JOSÉ DE ANCtrIETA E COSTA
PBldar' dt Comtu!Ào

CÂMÂRA MI,.IiICDAI DE MÀMÀ\GUAPI'

A!'lso DE LI(ITÀçiO
TOMÁfiÂ Df, PREçOS |r fiNO!2OTB

lúma ôúblco . c f.râ Éh7âr atavê di aoflisiú I'.m rl' dc Liüb{ào §lmdà M Ru Duqu'

". 
i:,'1* Dl c.*' u*s@É _ PB À ue.oo noràs dodra l§ d' t'r'Érc d':0ll licrsÉ!

úodald,rc Toddá.1. PrcÍd dô tpô d@r p'cço. pr! ÂqusçtroÉNl'dt& conbu'rÚ'is Ú'ú6rJ

Êour.icío D€nódM - E2$lrtrá ronu1 . .@nol _ pML! oE ga R aur§$': p6 tq6 {o orçànÕru, v _

".;r. Fúr]ídúb l.sr't riIdB' n 8.6ôó sI. s6 !lr!6§õ'§ PÔsLnoE ' Inlomaç«r nohÔ'a_o

:; ,g,ú * r:,oo ü* ,t. .üN úro". no cD'],f,cçu 'upd rr&lú' TJI'rÔft' ru81) i2"? :"qó LrrÚr

q{a''"''nh B}!'ttr' 
MamâDFu!,'_ PB l0&Jan'irodel0|8

cúlDlo LEITE rtr"llo
Pr.ddor. dt C'miitio

CÀMARAMI AICIPALDE IIAMA\GT,APE 
/

avl§o DE Llclr{ÇÁo v
TOMÀDA Ot PREçO§ N'000022018

T.,h, DúbliL! uuj fsÍd M ai"i.'": '1" 
co-i*e' pmcÚ' tli Li(iisviu qlaü n' Ru Dü'ruL

;:iT.t:Ti,:t ;; ü;;c."É - nà. À' r o oo I'o-' ao dr I e d' Fc'eÉrrc d< :úr d'Nu(ic
;Jtid'd. romda d. PÉç-. do nÍb nod [r'co t@' AqMçã: I'.rTr+ d' mÍTi d:lllf:
" 
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Mffiôneurp. - pB. lo J. Jorúo,le túrs

cl-ÁuDlo LEIÍE rlLHo
Pclid'ntc dr coní§lo

cÀMÁxÂ §tuNlcrfÀL DE MA [I]!\GUAPE

Áv'l6o DE I lclrÂCÃo
TOMADÂ DE PREçO§ N' lll)0(l]/20T8
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CLAUDIO LÉI'TE Ftr,EO
Srctiddrc dr Comislo

Prefeitura MuniciPal
de Cabedelo

PRE'EtTURA MU\ICIP\L I'E C \EEOELO

F XTR {TO D'O PRTMI IRO TEN\'IO ,{DIIryO ORI TNDO

ú orsptns^ ron ournos Morlvos 015201?

ã"-,iií-.á-. à.**r. de LÍry6' Frr6rri?'d' Pidc6'EUçd^'r'ún' P'r§âgêr d' \rver

Pr;s. PÀlc,n!a Múi(rPd d( C'bolclo '
00lJI/201r 2Ü ll.l'_ À róniotiÚmÔ Eieli_ E')r'

oh'Él'\o VrlôBr o r.lú' globl' t1'cril cunmlado' cm"mldddo ao àL'é< rmo d' I4 3lo '' â'e_
,"ll;l',1,*'."* i ü oi'o.]r dd vÂror bar Jo conr';' D"súô a *Í no vãr' 

'r( 
Rs 5r I'u 04

i."-..it,.*' Al ó5. õ r"drL': Fcd'6rr {'666q1

Drb d, À*tír;rá 2l dc l,n'rro dc 2nl8

a rb.\t lu.:9 d..taitu J! Z0lR

\.rELLtNcrft ,N \,talt{a f RÁilÇÂ
PRETEITO

PÍef eituÍa ÍlluniciPal
de Boa Vista

PreÍeitura MuniciPal
de l{ova Florqsta PREFEIT{R^ lrlrlilcl}Âl- DE BOÀ VtsTÀ

PRI,TTIIUR-À MUM( IP'ÀL Df IO!:{ FI-ORI§TA

Âvlso DÍ: Llclr^ÇÃo
PREGÀo PREsü\ct{L ll" íllôr,01t _ sR}

n.'.u*. ", 
"" *,,. "'"Ifâ'í y:.."-,,',:*';::m* ;; l;'áL§"**:$i;'il :i

[+ü[#'.;{çiti#i+:i'slmÊ#Ii#riiiritiilir»
'"y,,rI, i#1r::l#]jr, r. *.*r*-"x xxf;i;ir *:fi$üâ'.;x:

F6RNAIiDO }'IEIRÁ DE OLITEIR'\ NETO

PREfE!TT]RÀ MUNICIPAL Df, AOA VISTA

AVISO Df, LICIIAÇÃO
rnecÃo-lncser< r lt ts, nr?/,ol3 - sRP

#:JjH: HI5:lrí'i*::'?;;:;$í':'H:l'r::::::'ri ff:T$H: !";H t"i"1

,##fl[:-*t$à#ffiJffiffi ffi ,:vI

YSlI,i['"I'i :::...*ll:?f"l :";I';'ã T""" *t;,i;r'"',',,i ;lll;,';:;;1"
FENNA\D{J \,IftRA DE OLIT'EIR{ NETO

PRfGOEIRO OllclÂL

co\\ ocaçÃo PrRÀ os LÀ\í-Fs vERBÀls

A p.,di..un.id Ào u$L'^ "'!'r::1",::;'":'â*f'ffi['ffi:$ff"'i"l&1il:
ÍrÍxni/2o1E. P.rúÀ Lo(4ào'lr I Iu \ulonrold záu À'

ú ,undic. PlE 6úr a dr.Isi+ 'r',"3,]T".,.,^,. FpM- tcMs l1e(r3e0r-.lr{3ô0,

'F$",}*i#fmfi il$:":ffi'r""t{i}'lnxinsr'tl"Trrxii"'à""
h;ruo dê UÍ' 3."r8

Hiffiffiffi*m:r*#;j'-ffi.";;*ffi ""',,"L..u.. 
0.,.**,. 0",0,*

Ro§ENt MAÍ{ DIÂs §n'vÂ
Pftso'i'r O6'itL

PREFEITURÁ NíUMCIPÀL DE NOVA II-OI{ESTÀ

RU§ t tÍ t.rT

TOIÍADÀ DE PRE( §' 0000, 20

ai!
OB T[ tr) I

IR DI: ,\LllLlcl TANTT H,ABILn^ i) ()

\t(' lD ILÀIFI tIRJ},\\ 'I\{ENT ,rÇ

tot lttfE\ao

Si DÉÍio oflcial Jú PÉsoa - Quarta-Íelra, 31de Janelto dê 2018
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

o rribunal de contas do Estado da paraíba certifica que em 03/02/20'18 às 1 'l:50:3í foi Protocolizado o documento

sob o No 07974/18 do Aviso da Li;taçá;; o0o0z20iB reÍerente ao exercicio de , exeÍcÍcio 2018, referênte a(o)

câmara Municipal oe vamanguape]ã"oi"ri" " 
ãõoir""io de informaçÔes/arquivos eletrÔnicos encâminhados

por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape

Número da LicitaÉo: 000022018
Modalidade: Tomada de Preço
Tioo do Obieto: ComPras e Serviços

x?i:li"Áü,?i;;§:r"n"Tíf:" r","riais de rimpeza e hisiene, copos descartáveis, ásua minerar' refriserante,

café, açÚcar e biscoitos diversos'
Deta do Ato: 3110112018

óãiã à Hot" oo c"rtame: 19/02/20'18 10:00

iJ.iriirô"À"r", sede da câmara Municipal de Mamanguape

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pêssoa' 03 de Fevereiro de 2018

t- :d A':'l5.d:*Fi?Jffl .""qffi lb
If.', dt,RÉim€nrohehoarerádope'"' RATC 13',009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

eb3055b05a79ee 361eb d0bedc90156Sim
PDFI Edital da Licitaçáo

-r,",l,rr?"5§?:%",P,.'J 

"?,f3.9J3,ifl13 
,'i?fdí",fl3:E3lÊ'ÊJrT5lS Sü1"#'s?Ê"iÜ81"fr3:J97á91'^s "
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Confira os dados de ldentiícação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pÍovidencie junto à

RFB a sua atualizaçâo cadastral'

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

Emitido no dia 07/02/2018 às 18:OO:11 (data e hora de Brasilia)'

cPL-oy'\:----,/

ConsuIta QSA / CaPi tal Social

Página: 1l'l

,V9ltJ, Jff"--,@
'1 T1 Prrçarar PrlSnr

(i Part lÍtt9{r'É'o

A RFB agradece a sua visita. para informações sobre política de privacidade e uso' clique aoui'

Atualize sua Página

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

LOGRÂDOURO

R RODRIGUES DÉ CARVALHO

CEP

58.280-000

BAIRRO/DISÍRITO

CENTRO

ENOÉREÇO iLEÍRôNlco

134

COMPLEME NTO

MUNICIPIO

MÀMANGUAPE
PB

ÍELEFONE

(83) 3292-2765

úÍa DA slru
22JO412002

CADASÍRÂ!

DATA OA SIÍI,] ÉsPEctAL

22tO412002cotrlpnovlNre DE INSC
CADASTRAL

E SITUAçÃORrçÃo E DNI'IúERO DE !NSCRI

05.008.302/0001-20
MATRIZ

HILOE TE CAXIAS OA SILVA
NOME EMPRESA,RIAL

{NOMÊ OE FANÍASIA)ÍIÍULO OO ESTAEEL ECIMENTO

l.lDAD ECOÊ ercadosmmlnDEsoDI nticiosalimesdemo inànciam red pÍodutooc pem eralrcâdoriasde smeistame iorcCo rej-0074 2" I
mêrcearias e armazéns

FS ECONÔMICAS SElçÃo DAS AÍlvloADcÔotco E oEsc
Não informada

DÀNATUREZA JURÍDtca

âno lndividual
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CARTORIO BUSTORFF ? OFICIO DE IiIOÍAS É PROTESIO

R6 Prê§ J Pê5@ a7, C€rüo.

Ceílif€o qúe a prêsente cópia é
(Arl365llldo CPC)
tulamanguapêJPB-24/t8201 7
Selo Digúal:Af 05542ê3WVN

47- .F 97 - F.- \sr'8 J

ALAUJC 
'A

o qq!

PROCURAÇÁO PÚBLICA bAStANtE qUE fAZ: HILDETE CAXIAS DA SILVA ME.

SA|BAI\,1 rodos quanbs eíe flb]p hstrumento de prDcuraçáo virem que aos DOZE i r2 ) d,as oo íresde JANEIR. do ano de Dors MrL r oezrssrre i iôrzl, ã;#;"';; ramansuape, rsrado parârbâ R,râPres J 
fessoa, 47, Baino CêntíD, neste caÍlorio, perante ;;, É;;.1";,HrLDm cAxAs'Dr siviíilp".*a ,uú* ae aireito privJà,;fr,JT",3#rfil:f":r:JfJ:J

05.008.3020001-20, estêbetecida ,, n* noor[ráa"t"rji,'ã íí]A"r#'aenrro, na cdade de MamanauaDe
:: !:td" q" Paraiba. neste ato rêpresenrada pera sra. HTLoETE clxli oa $LVA, brasibira. emorÊsa,râcasâda. porladora do(a) RG _ Ceduta de-tdenliiade o" n"girt.êIai d" ,rr", i))ãrãi,bloil"ffi;1ssP/PB e Jo cpFÀ4F de númeno ozl.aza-sll-ls, r*u".üli"ii,.:iii"a" na{o) Rua Rodrisues de câ,,;iho134, Baino C,€ntro, na cidade de Mamangu4e, no Estado da paraiba, ,"*;Àád";;:;r";iil;l
Fscreven* peros docurnenros que me foraÀ a*nrro* ", ã* ãrqiú,"]ã o" 

"ri, 
*paciladê jür rd,ul l -. . Íé.Pelo outorgante na íormâ representada me foi dito que, p", *t" poor:r,"-i.àmenlo e nos merhoÍês termos deo]i::,::lllll"tQ e mnsitui(em) 

.se-(s)(sua[srasj 
'u*t"rrqíÉi*rào(a[es)(as) 

o Sr. CRlSAriTo

'A,ALCAXTE 
DE FARÁS SEGUtOO, brasiteiro àmercianr" 

',ÀJ", -prn*". 
do(a) RG - cecrui;., ,rcldentdade de Registro Gerar de número 2.206.16r, orgâo eÀ!"o,-idp/pB, e, do cpF/MF de númer.,025 u2 524!§, residente e domi{iâdo na(o) Rua Rodngfo oe carvatro, ts+, Baino centm, nâ cidad' deMamanguape, no Estâdo dâ paraiba,. a quem mnÍere pLnos poOeÀ pàr" ,upr"*rt", a reÍenda ernpiesa.perante reparti@es pÚblbas, autaÍquias e serventias judiriais.e e.xtmiudíciais. gon"ro. r"o"r"i 

"rir,lr-"i;.municipais e do DistÍito Federal. seus depêÍtamentos e secretaÍias, pessoas fisi:as 
"e 

juríolo., a" Jirit" i,l"l"r,ou p.ivado, concessionárias de servrço púbrim, comércio e indúúia; coneios, contadãr, 
"mpresas 

Íorr,e.eo,:,,a.
de produlos e serviços; podendo, pâÍa.tanto, requerer, alegar ê assinâr o quê for preciso, lunbr 

"p*""n,ã. 
ã

retiÍar documentos, apÍesentar e assinar quarsqueÍ guias, requerer certiJoes, dvarás dúersos e demais
autoriza@"', representar a firma outoÍgante em todos os atos, dirêitos e interesses, podendo. par{cipar de
conmÍências, licit@s publicas, tomdâs de preços, cartâ€nvite, retirâr Editais, participar de ,o"rtÀ* J"
licil@es, pregáo presêncid, convite e até dispensa & li:it@, acordar, mncordar, discardar, interpor recursos
pres{ar declaÍa@es e informaçoes, assinar propostas, Íazer impugna@s, reclamaçoes, protestos e Íecfrsos,
apresentâr novas proposlas, rebaixos e descontos, prêstar cau@es, levantâlos, receber qualquer c,edito,
endossar ê depositar chêquês e pagamêntos da mesma, junlo a rede bancaria em geral, transigil desistir, ,irmar
conkatos de pcstaçàl de servço dou fomêcimento de mercadorias, rescindir .rntralos, receber pagamer,:os
endossâr cheques nominais, assinar folhas de pagamenh, pssar recibos, dar e receber oulaçao. EnÍim praiicai
os demars alos do interessê d(a)(os[as) Outorgante(s). Os dados dda[s) proftrado(âXes) e do úi,jcic cia
pres€nte Íoram fomecrdos por dedaração, ficando o(s) outorgante(s) iesponsável(eis) por sua veracdade iem

Soraya Xavier Busrorff
Titulâr

Livro: 289

Folha(s): 95 à 95v

mmo por qualquer lncoreção. Eximindo esla Servenüa de qualq
âssim o dissê do que dou Íé, lavrei esle in§rumento que, sêndo]

responsâbilidde oivi! e criminai. E mrno
em voz dla, outôqa, aceita e d:i.ii,,a.

Dispensada a presençâ e assinatura de testemunhas de acordo Art. '1' do Provimênto n" C3187 da
Corregedoria Geral da Justiça deste Estdo. Eu, ERIVALDO ARAUJO NTl, Escrevente, subscrevo e

da verdâde. As

i,e. Lavrada em 12 de ianei.o de
2017, às fls. 95 a 95v. Emolumentos R$ 46,16; Taxa FARPEN: R$ 5,01; Taxa FEPJ: R$ 9,23; Taxa MP: Rg 0,74t

Valor Total: R$ 61,14, conforme Lei 10.169200 do Pmvincnto 052006.Seb Dbitâl: AEÀi5t370{A5M - Consulte

aulênlicidâcje em https://selodIital.t1pb. jus.br

- Mamanguape/PB, 12 de Janeiro de 201-i

assino em público e raso mm sinal que uso. Êm testemunho
HILDETE CAXIAS DA SILVA. Eslá mnforme o original. Dou Íé. T

ERIV

do original que me foi

' Or.,'.b- /Õ,,8,,?i;,o
(n
-l

Coasulle a aulenlicidâde êín hlpsllselodg altipb.tus ú
Emol R92,3í FaÍpên RS0,27 MP Rl$0,01 Feg R$0,46
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Ministédo do Oesênvolvimeôto. Indúslriâ e ComéÍdo Exteíioí

SêcÍetaíia de Com4Ício e SeNiços

oepaía,nento Naoona, oe Regisko do Comérclo

REeuERTMENT. DE Erv#'RESA
_/_

RIO

rt Q:r-tL,-u,:l- tt\6

(

Folhas 1/ i

nÁnta oE rl-rtla* v VENANCIO

291o912011 N^iJL
À COMERCIÀ],

d,o.

A COMÉRCIAL OO E

IFICO O RÉGISTRO EM "lâ,?3,81 Iâãâ'Rl 201 1 041 oo2ôJUNT
cÉÍlÍ

04/1 0/20À

í
olo: 11i041002-5, DE

25 I 0089473 0

cÀxrÀs ôÀ srLvÀ I€

)«)oc{)c()Q«)c«

tpÉ..h.,rr,nr.l1i4 iio -r.,.nr.. rir-rrOOÂEGISTRO DE EMPRÉSÂ . N'RE ÕA S€DÉ

25100894730

HILDETE CAXIAS DA SILVA

CASADO

COMUNHÃO PARCIALMtr FDI
'ffilern oE FATTMA cAxtAS DA sILVAJOSE LUIS DA SILVA

2273786 PB o27.A26.374-79SSP
Í§clDo ÉH lrló d. M-tBrlo)

04/05/1978
ÉMÂNclPADo PoR líom &.d..ip.çro _ t'@'t âo d-

»oo«rcoocooc(

06. TRAVESSA RODRIGUES DE CARVALHO
lLociÀDouRo M,rv,d.l

2

58.280-000CENTRO

MAMANGUAPE
PB

possuremeatitceod ed exeIta mesnad leisa naspela, DA PADoDO ESTERC IALoC MJ NU Tue aeo reemedtroretroou
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134
A RODRIGUÉS DE CARVALHORU

58.280-000
CEI.ITROxxxt{o(rc()4(Í)c{ ELE

x)cooooc§occc(BRASILPB
IvIAMANGUAPE

DEZ MIL REAIS
10.000,00

OE MERCADORIAS EM GERAL COM PREOOMINANCIA DE PRODUTOSOO OBJEÍO

O ORGINAL(

PRESIDÉNTE
DA CPL
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4712100
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coMrssÀo eERI{ÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

CERTIFICADO DE TNSCRTçÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVrçOS

NúMERo DE rNScRrÇÁo
05 004 3020001 20 HIIDETE CAXIAS DA SILVA

LOGRÂDOURO

RUA RODRIGUES DE CARVALHO

CEP

58.280000
BAIRRO

CENTRO PB
o

MAMANGUAPE

COMPLEMENTO INSCR ESTADUAL

OBJETIVO

GENEROS ALIMENTICIOS E MATWERIAIS DE LIMPEZA

VALIOADE

50 (sessênta) dias
E1

1'16022018

\

DIO LEIT EILHO
Presidente da Comissâo

\
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Ft: ?)

Conlribuinte,

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

I OGRÂDOURO

R RODRIGUES DE CARVALHO

NÚM

134
ERO

eatnnotDsrntto
CENTRO

MUNICIPIO

MAMANGUAPECEP

58.280-000

ENOEREÇO

coMPLEl,,{ENTO

TELEFON€

(83) 3292-2765

slÍ CÂDA§

2A0412002

s1 ESPECIAL

OAÍA DE ABERTURA

22tO412002COMPROVANTE DE INSC ITUAçAOOEDESRI
CADASTRAL

NÜMERO DÉ INSCR rÇÃo

05.008.3020001-20
MATRIZ

HILOETE CAXIAS DA SILVA
NOME ÉMPRESARIAL

{t tol,ae oe rANtrse)FSTÂBÊLECIMENTOÍ TULO DO

com predominância dê produtos alimenticios - minimêrcâdos'AÍIVIOADE NCCAIJ
Eo DÉSCG ÇDI

me fario asd ercad 9emstoomc êÍcI -00 varêj47
merce âdâs e armazéns

ICAS SECUN tÀs
O OÁS A'TMOAOES ECOE DES

Não iníormada

O DÀ NATÚREZA JU

resâno ndividuâl213-5 . Em
CODIGO E D

PB

ESPECIAL

CADASMOÍVO DE SI

SPONSÀ\€L (EFRJ
ENÍE FEDERAÍ]VO RE

CAOASTRAL

ATIVA
S]

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

Emitido no dia 07/02120í8 às 18:OO:11 (data e hora de Brasilia)'
Página: 111

ulta QSA / CaP ital Social
Vôltar W
§ n Pnoerar Págtne

(-] p"ú r'nP-oro

A RFB agradece a sua visita Para informações sobre política de privaoidade e uso' clique aqut

Atualize sua Págtna

I
a

Confira os dados de ldentiÍlcação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie iunto à \i -- - -

RFB a sua atualização cadastral.
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FL, 5b
MINISTÉRO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nome: HILDETE CAXIAS DA SILVA
CNPJ : 05.008.302,10001 -20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vieÍem
inscrever quaisquer dívidas de

a ser apuradas, é certiÍicado que:

\-{_:---

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

l.constamdébitosadministradospelaSecÍetariadaReceitaFederaldoBrasil(RFB)com
àrigiUitiaua" suspensa nos tei,os do art' 151 da Lei no 5'172' de 25 de outubro de '1966 -

õàãiõà 
-iiiorta,io 

Nacional (CTN). ou obieto. de decisão judicial que deteÍmina sua

àesõnsiUeraçao para Íns de certiÍióaçáo da iegularidade Íiscal' ou ainda não vencidos; e

2.nãoconstaminscriçõesemDíVidaAtivadaUnião(DAU)naProcuradoria.GeraldaFazenda
Nacional (PGFN)-

ConÍormedispostonosarts.205e206doCTN'estedocumentotemosmesmoseÍeitosdacertidão
negativa

EstacertidãoéválidaparaoestabelecimentomatrizesuasÍiliaise.nocasodeentefederativo,para
todos os órqáos e fundos punr 

"5Jiã"'àãi"Li"iat 
a'ttt" a,ele vinculados ReÍerese à situação do

suieiro oassivo no âmbito d" RFii;;#ô;i'" áor"no" in"rrsive as contribuiçóes sociais previstas

;:üi;"* 1;:;'à' à" priágt"r'i"i";oã..t' ri o' Lei"n" 8 212' de 24 de julho de 1ee1

A âceitaçâo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet' nos

"nãã-t"io. 
.nttp'l/rfb. gov br> ou <http://www' pgf n' gov bP'

Certidão emitida gratuilamenle com base na Portaria CoJ|junta RFB/PGFN no 1 751 ' de 211012014'

#iiü-ai. j'6ftiioo ái, zototlzols <hora ê data de Brasília>'

Válida ate 2510712018.
óãi;;" .; ;"iá" dà cerridão: 6c5A's2AA'62s0'8e5e

óiãiüu"itá"rt, ou emenda invalidará este documento'

M,
,«i,
*_-/

111
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 57
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA- SER

FL

o
"(a

§'

o
à-í/vo

CERTIDÃO

cóDtco: 204E.4768.1 F02.8E92 Emitida no dia2210'112018 às 14:55:15

Complemento

CEP:

58280{X'0

Nome Empresarial:
HILDÉTE CAXIAS DÂ SILVA

Endereço:
RODRIGUES DE CARVALHO

Baino:
CENÍRO
lnscÍ. Estaduâl:
16.135.131{l

Número:
í34

Município:
MAMANGUAPE

SituaÉo Cadastrãl:
ATIVO

Certifico, observadas as disposições da.-legislaçáo vigente e de acordo com os

assentamentos existentes ;;;t" ã;gã",'que'o Contribuinte supra identiftcaOo g:H em situação

iÉóúlÃn perante . ràià"íã priutica Estaduat, com relação a débitos fiscais

àOministrativos e inscritos em Dlvida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedébitoscujaexigibilidadeestejasuspensa,nem
exclui o direito de 

" 
f"táiO" púÉfiáa Estadual, a quátquei tempo, cobrar valores a ela

pórventura devidos pelo referido Contribuinte'

Esta certi«lão e válida por 6{t (sessenta) dias a Part'Í 9f O{t.de-sua emissão'

devendo ser confirmada 
" 
il;,i;üdoàoe atrave's do serviço vatidar c;ertklão de Débito na

página www.receita.Pb.gov-br.

CNPJ/CPF:
05.008.302^Xl0l -20

^d^
§

CêÉldão do Oábito emruda via 'lntemot"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ: 08.898.124lmo148

RUA DO IMPERADOR, 78 CENTRO MAMANGUAPE-PB CEP:5828}OOO
FoNE: (83) 3292-2778

SECRETARIA DE FINANÇAS

c
'o

o
FL: 58 'õ

r)
ôCPLc

CERTIDÃo uece IPAISOS MUNICDE DEBIT

rHscnçÃo MuNrctPALVALIDADEDATA DE EMtssÃoNÚMERO DA CERNDÃO

03/01/2018 180 DIAS 34.0238oo127 5

DADOS DO REOUERENTE

HILDETE CAXIAS DA SILVA-ME05.008.3020001-20
NP

1U
umero:Endereço:

RUA RODRIGUES DE CARVALHO

CENTRO

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade
desta Prefertura, NÃO CONSTA DEBITOS referente

com as infonnaçôes prêstadas pelos órgáos competentes
a Tributos Municipais, inscritos ou náo em Dívida Ativa,

áé a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAçÃO

Ficam, todaviâ, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar,quaisquer débitos gue vênham a ser

posterÍormênte. apuÍados. po quã-consfai, passamos â presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E

QUAISQUER ORGAOS,

ESTA CERIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A sITUAÇÃo Do CoNTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

MAMANGUAPE 03 de janeiro de 2018

E O ORIGINAL

PRÉSDÉTÍÉOACPL

NOTA IMPORTANTE: QU

z T,*&',MM
BrunaVládinadeSour-Pessor CON'.
[)intora de Àrrecadaçâo t ltibubs

Emitido por: bruna

ALQUER RASURA TORNARÁ O PRESTIITC OOCU LO

§
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CAIXÂ ECÕNÕM;cA FEõERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

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

Att.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta

data, a empresa acima identificada encontra-se em situação

regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos

devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05lO2/2018 a 06/03/2018

certificação Número: 2018020607463819585573

Informação obtida em t,lO2l2Ol8, às 11:11:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www,ca ixa,gov. br

\

lmr

lof I
2/15/2018. l1:l I AM

https:/lwww.sifge.caixa. gov.briEmpresa, Crf/Crf/FgeCf SÍmprimir...

Inscrição: 05oo8302/ooo1-20

I nazão social:HILDETE cAxlAS DA SILVA

I End"r""o, RUA RODRIGUES DE CARVALHo 134 CASA / CENTRO /- 
T4ANTANGUAPE / PB / 58280-000

W



Í, FL: (9

. CPL.

(
o

o

q
o

D

J

o

EA\'l'

..: 
:

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR]ABJÀLHISTÀS

Nome: HILDETE CAXIAS DA SILVA _ ME

(MATRI Z E FILIÀIS) CNPJ:

Certidão n' : 143783475 /2018
Expediçào: 26/01 /20) 8, às 16:41:52
Validade: 24/A1 /2018 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

05. 00 8 .3a2 / 0aat-20

dias, contados da data

Certifica-se que nILDETE CAxIÀS DÀ sILvÀ - ME

(MATRIZ E FMÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

05.008 .3O2loOOL-2o, NÂo coNslÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitida com base no aIt, 642-A da Consotidaçào das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de iulho de 207L' e

na ResoluÇão Administrativa n" 7410/201I do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011'
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) días
anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa luridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiaís'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: / / www - tst. jus.br) '
Certidão emitlda qratuitamente.

INFORMAÇÀO IMPORTÀôITE

Do Banco Nacional de Dewedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes

estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em lulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolh imentos previdenciár ios, a honorários, a CustaS, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante Õ Mr-nistérlo Púb1íco do

Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia'

#W



HILDETE CAXIAS DA SILVA. ME
Rua Rodrigues dê Caívalho, 134 - BaiÍro: Cenüo - Cidade: Mamanguape - pB

CNPJ: 05.008,302/0001-20 - Inscriçâo E§taduet: 16.135,131-0 - CEp: 58.2m-OoO
Tel. 83 - 3292.1573 - E-mail: fariaseduaÍda474@gmail.com

DECLARAçOeS

í.0 - DECLARAçÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, lnciso )(XXlll, da CF - Aft.27,
Inciso V, da Lei 8.666193.

2.0 - DECLARAçÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação
na licitação.

Conforme exigência contida na Lêi 8.666/93, Art. 32, §2o, o proponente acima qualiftcado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
habilitaçâo/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou êstedo
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar oconências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaraçáo de idoneidade no âmbito da
administraçáo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e
criminalmente pela presente aÍirmaçâo.

3.0 - DECLARAçÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condiçÕes do correspondente
instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitrar todas as cláusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condiçôes nele estipuladas.

Mamanguape - PB, 19 de Fevereiro de 2018.

r.Íiuü,Ét"ji3iiâf}tq

J*ô"JXi,,;NGÜ*-

çt: 6L

,À?.Y{

REF.: TOMADA DE PREÇOS No 0002/20í8
CAiiARA IIUNICIPAL DE TiAMANGUAPE.PB

O proponente acima qualiíicado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o
inciso XXXlll da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não
possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho
notumo, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qua§uer trabalho;
podendo existir a partir de quatoze anos na condição de aprendiz, na forma da legislaçâo
vigente.

&zuoet- êo@tÂ-}a dcL- Ê*!r,-§-
HITI'ETE CÂXIAS DÂ SITVA

Proprletáriâ w
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PODER JUDICÉRtO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DA PARAíBA

TELEJUOICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDOES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)

Telefone: (83) 32'16-'1440

I

CERTIDAO NEGATIVA

FALÊNCrA / RECUPERAçÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CertiÍicamos que, em pesquisa rcalizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

CNPJ: 05.008.302/0001 -20

Razão Social: HILDETE CAXIAS DA SILVA ME

Nome Fantasia: HILDETE CAXIAS DA SILVA

1 . Esta certidáo foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução no 1712010, da Presidência do TJPB

e na ResoluÉo no 12112010 do CNJ.

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser

coníerida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

3. Esta ceÍtidão não tera validade para ílns de instrução de processos judiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fomecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forme diversa.

5. A pesquisa Íoi realizada êm todos os sistemas processuais em funcionamento.

para conÍirmar a autenticidade deste documênto acesse http://app,tipb.ius.br/certo/validarceÉidaq e insira o código de

validação: HoyJ.ínls. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

M ü

t

CeÉidáo emitida às 16:31 de 05/0212018.

Validade 30 dias
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

Ateío para os devÍlos fins de direitos que a CÂtuRRn MUNICIPAL DE
MAMANGUAPE, Rua Duque de Caxias, 123 - CNPJ: 12.720.26ü00o1-52, celebrou
com a empÍesa: HILDETE CAXAS DA SILVA - f,E, CNPJ N.'05.m8.302Iü10í-20,
Rua Rodrigues de Carvalho, 't34 - Cenho, CEP: 58.28GO00, Mamanguape - PB,
para: Aquisição de gêneros alimentícios para suprir a necessidade da Câmara
Municipal de Mamanguape, no ano & 20'17. Com o anmprimento de todas as
cláusulas do contrato celebrado.

Mamanguape - PB, 23 de maio de 2017.

ES}OÉNÍÉOACPL

O ORIGINAL

DA SILVA FILHO
Presidente

]

ESTADO DA PARAíBA
CÂTARA MUN|GIPAL DE MATANGUAPE

coNt0Rr$§:

w
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Govêmo do Estado da Paraíba
SecÍel de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Juntâ ComeÍcial do Estado da Paraiba

nesta Junta Cdnercial ê sáo na dâtâ da sua

'-cPL.o
REDES

CERflDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis ' SINREM

CeÍtiíicamos quê a§ iníormaçóes abaixo constam dos doqJmentos arquivados

Xotrl {o E{r...io: ,|!''D€IE cÂ! lo !i-VÀ

72t316

c^s^Do(a)

u7.E?6.31+f9

P'ôlenlô: PBCITCÍúa05?§

2Z4at2Wrf,E {s.d.l
251ú9,t7r ^rqirüro 

dô 
^1, 

ê LEdifá.
72em

radÉ EA.Ú,ic: IA-OSE C XIA]S arÂ SIY E
Lúr@ J!.ídc.: EttEesra ilrÉvÍld)

CIIPJ
6.m'3te/ur-z)

n ncÍxrclis oe ceruar rlo, ra !!.. c€xrRorartzrg(4./PE cEP5l26o{m

ffinoo venasra ot rerceoortrs El cEF L coaf PnÉmrâMr{cr^ DE PaoaxJlos etrÉN 
'lcp§'

C.9r.l
F, lo.Ul@ (.1ê2 ína íÊiÍ)

sEr sr^Íusl}3Á2IÁX7 mtr&s-ourRos20170513931

Eitróo da P&ãib€, 07/o3tz 01 7

PBC17qn80679' -- "düããjr, roi.rrlo" âríâ.ntti:rráb õ i003/2o11 & 1t!5:58lhdtro {,ê &.ri.)., s hg!ía üít , §r. aÂ..ricE dG no hüÉÚrÜrird.r}nrLrp{&. Ú 6 
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PREFEITURA TIUNICIPAL DE MANâANGUAPE
SECRETARIA DE F]NANçAS

DEPARTAMENTo DE ARREcnoaçÃo E TRIBUToSg

. CPL.

ALVA
LrcENçA PARA LOCALTZAçÃO e FUNCTONAMENTO

lnsoição: 34.0238 CPF/CNPJ: 05.008.í1210001-20
Raáo Social: HILDETE CÂXIAS DÂ SILVA-iiE
Nome Fantasia: §UPERÍüERCÂDO REAL
Endereço: RUA RUA RODRIGUES DE CARVALHO
Numero: 1U Compbmento:
Baino: CENTRO

Atividade: COMÉRCIo
Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

coNtoR ÉO ORGINAL

PRESID
É DACPL

-=t5-l -

Classificação da Atividade Principat {CNAE):
coMÉRcto vÂRExsrÂ oE t[ERcÂDoRriÀs Ei,l GERÀ|- coÍ[ pREBo$HÂttcíA DE pRoot ros ÁLttEt{Trctos - ffilltERcÂDog
HERCEARTAS E ÂR ÀzÉNs

0 1
IHICIOATTV.: 2ilA4l2OA2

EMITIDO:
^ tiiit'

03/0{120í8 VALIDADE: 19112120a9

MAMANGUAPE,03 de janeiro de 2018

mfreltniddcthfryc
kur \&din dc §oÉr. Ptsso.

Ancdaçâo a ldbubl

DIR. ARTAMENTO OE

!P;.i

f,
F
uj

ESTÉ ÀLVAÉÁ DEVE SER CELOCÂDC §TÉ LUGÁR DE §ESTAQUÊ

*
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W
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t
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HILDETE CAXIAS DA SILVA - MÉ
Rua RodriBues de Carvalho, 134 - Eairro: Centro - Cidade: Mamanguape - PB

cÀlPJ: 05.(X,8.302/OOO1-20 - tnscrição Estadual: 16.135,131-0 - CEP: 58.280-OOO

Tel, 83 -3292,1573 - E-rnail: farlasêduarda4?4@gmail.com

À
CPL
Câmara Municipal de Mamanguape - PB
Tomada dê Preços No 002/2018
Dâta da Licitaçáo: 1910212018 as 10h00min

PROPOSTA DE PREçO

OBJETO: Aquisiçáo parcelada de matêriais de limpeze e higiene, copos dêscaÍtáveis, águâ minerâ|, refÍigerante,
café, açúcar e biscoitos diversos, destinedos àsatividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

001
16s
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.0
ldê

ã Rodíigu

08.
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302,0
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58 280-00u

daSilva
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134
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KTLLLL

cóD DrscRtrrNAçÃo TARCA QUANT. P.TOTAL

1 VASSOURA PELO 3OCM LEYDY UND 10,90 490,50
UND 170 9,95 1.691,502 DESODORIZADOR 36OML BOM AR
UND 270 1,30 351,003 SABONETE SUAVE gOG

DUPLASTI 170 2,U 482,80SACO P/ L|XO 20X15LT

sAco Pl Ltxo í0x30LT PCT 3,00 5't0,00
DUPLASTI PCT 3,20 il4,0O

3,50 595,007 sAco P/ Ltxo 5x100LT DUPLASTI PCT 170

30 2,74 8í,00I FÓSFORO PARANÁ

BAYGON 60 9,20 552,00I INSETICIDA AEROSOL 39OML

100 3,50 350,0010 ÁGUA SANITARIA 1LT

11 KALIPTO UND í00 7,70 770,00
12 DETERGENTE sOOML ATOL UND 68 2,00 136,00

50 1,70 85,00ESPONJA DE AÇO TAM BRILHO UND

50 1,00 50,0014 ESPONJA DE PRATO WlSH

CONDOR UND 50 13,30 665,00'15 RODO 30CM

NOVO 130 3,30 429.0016 PAPEL HIGIÊNICO C/4

1,80 360,0020017 PASTILHA SANITÁRIA

3,60 324,0OTIXAN cx 9018 DETERGENTE EM PO SOOG

PCT 70 7,00 490,00YPE19 sÃBÃo rnaLErE 5x2ooe

BRILUX 140 4,99 698,60Ã[cool 5ooML20

3,30 561,00UND 170FLANELA21

90 7,90 711,00UNDVASSOURA PIASSAVA C/ CABO

3,90 546,00UND 140FLABERG23 PANOrcHÃO

3,00 420,00UND24

220 4,50 990,00SNOB PCT25 PAPEL TOALHA C/ 2

140 2,70 378,00SNOB26 GUARDANAPO 33X33X5OUND

1,50 210,00MARATÁ PCT

PCT 550 3,90 2.145,00MARATÁ28 coPo DESC. 10X180ML

6,00 1.020,00MARATÁ 17029

4,50 607,50135
LIMPADOR DE USO GERAL-MU LTI.
uso500ML

N1

\'.t- à

\s.P

@

UNID. P.UNIT.

45

EVEN

PCT4

5 DUPLASTI 170
6 sAco P/ Ltxo 10x50LT 170

PCT

UND

BRILLY UND

DESINFETANTE 2LT

13

UND

PCT

TAM BRILHO UND

UND

FLABERG

PARAIBA22

FLABERG 140PANO DE PRATO

PCT

14027 COPO DESC. IOOX5OML

PCTcoPo DESC. 100X300M1

YPE UND30

L
#flPE



\
t: 67

VALOR DA PROPOSTA: 2E.251,rO (vlnte oito mil duzento6 o clnquonta ê um rcais ê quaÍont cont vos)
PRAZO: CONFORME AO EDITAL
PAGAMENTO: CONFORME AO EDITAL
VALIDADE DA PRoPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ORIGEM DAS MERCADORIAS OFERTADAS: NACIONAL
BANCO DO BRASIL - Código: 0001 - AGÊNCIA: 0944 - X PRAÇA: 018
CONTA CORRENÍÊ: 1 9.922-2

Mamanguape - PB, 19 cle Fevêreirc de 2018.

oi

'.!9Y

l-o s. o o s. s o zr o o 01 --2õl' Hfldete Caxias da sttva

. *,,§?$[n:BeÊ:u.u"iu"o'lt8o,* 
1

L MÂMANGUAPE . PB .I
áâ"q-deil- Poo'et nY> d,a-giqçuÔ.-

wHrtrr€TE cArxrAs oA sü.vA
Proprletáda

$\

31 SABONETE LÍQUIDO 25OML PROTEX UND 135 10,20 I.377,@
32 CERA LÍQUIDA 75OML BRIO UND 65 4,30 279,50
33 ÁGUA MINERAL 2OLT ITACOATIARA 75 7,50 562,50
u LIMPA VIDRO í)OML VIDREX UND 140 14,70 2.058,00
35 CAFÉ 25OG SÃO BRAZ PCT 140 5,50 770,OO

35 AçúCAR 1ks ALEGRE KG 170 2,90 493,00
37 BISCOITO C. CRACKER SOOG VITARELA PCT 170 3,20 544,00
38 BISCOITO MARIA SOOG VITARELA PCT 170 3,90 663,00
39 REFRIGERANTE TIPO COLA 2LT cocA coLA UND 140 7,00 980,00
40 REFRIGERANTE TIPO LARANJA 2LT FANTA UND 140 6,00 840,00
4'l REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2LT KUAT UND 140 5,50 770,00
42 FILTRO PAPEL 103 SÃO BRAZ PCT 45 2,90 130,50
43 ÁGUA MINERAL sOOML ITACOATIARA UND 1540 1,00 1.540,00

TOTAL 28.251,&

I

HILDETE CAXIAS DA SILVA -

Tel. 83 - 3292,1573 - E{ail: íârias€duaÍda474(pgmail.com

4
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ESTÀDO DÀ PÀRJÀIBÀ
cÂunea lauurcrpar, DE MÀMÀNGUÀPE

cor.íÍssÃo eERMANENTE or r,rcrraçÂ,o

Ata dos trabalhos da Comissâo Pemanente de Licitaçâo, encarlegada de atuar nos procêdimênto§
rêlativos à licitação acima indicada, quê objetiva: AquisiÇão parcelada de materiais de
limpeza e higiene, copos dêscaltáveis, água minêra1, rêfrigêtante, café, aÇúcar ê biscoitos
divêrsos, destioados as atividades da Câmara Municipaf de Mamanguape. Eoj. dada a devida
publicidâde ao certame, em observânciâ a legislaçâo pertj,nente, utifizando-sê do seguinte meio
de divulgação: Diário Oficial do Estado - 3l/OL/2018; JornâI A União - 31,/01,/2018. Licitante
cadêstrado neste procêsso: Hildete Câxiâs da Silva - CNP.I: 05.008.302/000L-20, Às 10:00 horas
do día 19/A2/2018, ireunj-u-se a comissão Pêrmanente dê LicitaÇão, designada pela Portaria no
A'70/2A1'7 de 02/70/2011 , composta pelos servidores: CLÁUDlO LEITE EILHO - Presidente; MÀRIA
JOSÉ GOMES - Membro; MARIA GORETE LEITE BARBOSÃ - Menüro. Ínicialmente, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão púb1ica e
efetuou o credenciamênto dos interessados. Licitantê qualificado a paiticj,par desta reunião:
Hlldetê Caxias da Silva - Representante: Crisanto Cavêlcantê de Eailas Segundo. Em sêguida
foran identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do
llcitante devidamentê quâlificadô, abrindô-se o envelope Documentação o qual teve seu cootêúdo
rubricado pelo presentê. Conferidos os ê1emêntos apresentados, passou a informâr: o licitante
foi considerado habilitado. Após a di-vu1gação do rêsultâdo da fase habj.litação, observado o
prazo rêcursal ou rêgistrada a desistência expressa do 1j-citante dê apresentar qualquer
interposiÇão dê recurso, foi aberto o envelope contendo a proposta de preÇos do proponente
habilitado, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado, Analisada a proposta o Pr.esidente
passou a ioformar: O licitante apresentou proposta, no aspecto foflnaI, en consonância com as
exigências do instrumento convocatório. Considerado o valor ofertado pelo proponentê,
dêvidâmente registrado no corlespondente Histórico da Ata, as observaÇôes apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao finâl da sessão, produziu-se
o seguinte resultado: Li-citantê vencêdor ê rêspectivo valor tota-I da contrêtaÇão: Hildete
Caxias da Silva - Valor: R§ 28.251,40. Os valores unitários constantes da proposta
apresentadar bêm como o resultado do certaroe com a devida classificaÇão, estáo demonstrados no
respectivo Mapa de ApuraÇão, que fica fazendo parte integrantê dêsta Àta, independente de
transcriÇào. Facultada a,!alavra: nenhl.ma observaÇão fôi fê1tâ. Nada mais havêndo a constar,
lavrou-se a presente Ata,, quê depois dê lida ê achadâ conformê, vai devidanente assinada.

\ \§
DIO LEI EILHO

MARIA GORE E ITE

.1

C MÀR

b
SA H1 te Cax das

ÀTÀ 001 - TO!ÍÀDÀ DE PREçOS N" OOOO2/2OLA

l



69[ru:
o

o

o

q

N
"\

ó
(_

o

. CPL.
psrnoo oa pane,ÍgÀ

cÂr.rnnl, lruNrcrplr, DE MÀMIIIGUÀpE
coMrssÃ,o eERMÀNENTE oe r.rcrreçÃo

nrsróntco DÀ ÀTÀ oo1 - ToMÀDÀ DE pREÇOS N" OOOO2/2018

Hj.stórico da Àta dos trabalhos da comissào Pêrmanente de Licitação, encarlegados de atuar nos
procedinentos relativos à LicitaÇão âcima indicada, que objêtiva:

AguisiÇão parcelada de mateliais de 1iÍnpeza e hÍgieDe, copos descaltáveis. água mineral,
refrigêrante, café, aÇúcar e biscoitos diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal
de Mananguapê,

Considerados os valores apresentados
processo ê os critérios dêfinidos
ploduziu-se o sêguinte lêsultado:

por cada licitante, as obsêrvaÇôes apontadas durante o
no instlumento convocató!io, ao final desta sessão,

- Hildete Caxias da Silva.
Item{s) | L - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - I - 9
20 - 27 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 2'7 - 28
39-40-47-42-43.
valor: RS 28,25L,40

16-L't-18-19-
35 - 36 - 37 - 38 -

72-).3-1,4-- 10 -
-29-

11 -
30 - 34 -

2.0 - DO TRàTÀMENÍO DI EERENCIàDO PÀRÀ ME e EPP - FÀSE PROPOSIÀ

- Não há regi stro.

\N
\

\{-á
IÀ

\4 Gai
MARIA GORETE LEI c.

OSA Caxias Silv

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

/.7 /2

cLÁuDro LErrB -F 
rLHo
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psr.eoo pa parl,ÍeÀ
cÂMAnÀ MUNICIPÀ! DE MÀMÀNGuÀPE

COMISSÀO PERMÀNENÍE DE LIcITÀÇÀo

ouÀDRo co.{pÂRÀTrvo Dos pREÇos ÀpREsENaÀDos - ríÀpÀ DE Àpt RAqÃo - roü,ÀDÀ DE pREÇos N" oooo2/2018

- sÀco P/ Lrxo 5xL00rT

1 7 . PÀSTILHÀ SANITÀRIÀ

18 . DETERGENTE EM PO sOOG

ildete Caxias da Silva
9 - COPO DESC. 100X300ML

25OML

1r0

2AA

I

UND

Pa!tj.cipantês Unid Quant. V1. Unit, V1. Total clasa Obs
1 - VÀSSOUB,À PEIO 30CM
Hilalete Caxias da Silva UND 45 10,90 490,50 1
2 - DESODORTZÀDOR 3 60!1t
Hildete Caxiâs da Silva UND 170 9,95 1 . 691, 50 1
3 - SÀ5oNETE SUÀIE 900
Hi-ldete Caxias da Silva UND 2.7 A 1, 30 351,00 1{ - sÀco P/ rÍxo 20x15LT
Hildete Caxiâs da Sifva PCT 110 2,84 482,80 1
5 - SÀCO P/ rÍXO 10X30r"
gildete Caxias da Silva 110 3,00 510, 0 0 1
6 - SÀCO P/ rrXO 10X50IT

ldete Caxiâs da silvâ

Idête Câxias da Silva

PCT

PCT 110 3,5 595,00
8 - EOSEORO

Itildete Caxias dâ Silva PCT 30 2, 10 81,00 1
9 - INSETICIDÀ À.EROSOL 390!{L
Ilildete Caxias da Silvâ UND 60 9,20 552, 00 1
10 _ ÀGUÀ SÀNITÀIIÀ 1LT

L

1 1 1

I

1

3,5

2,4

1,',7

UND

UND

UND

UND

100

50

100

6

350,00

85,00

770, 00

136,00

ldete Caxlas dâ Silva

ldete Câxias da SiIvâ

1- DESTNFETÀN:IE 2LT

3 - ESPONJÀ DE ÀÇO

ldete Caxias da Sifva

.Idête Caxias da sllva
12 - DETERGENTE sOOMI,

14 _ ESPON.'À DE PRÀTO

Hildete Caxias dâ Sil"va UND 50 1, 00 50,00 I
15 - RODO 30CM

1

1

5

13 3,3 429 0

13, 3UND 665,0
c/4

ildete Caxias da SiIvâ

fdete Caxias da Silvê
6 - PÀ!E! HI

CX 9 3,6 324, AA I
19 TÀBLETE 5X2OOG

ldete Caxias da Si.l.va

ildete Caxias da Silva PCT 1 1,0 490,0 10- 50 0r.Í,
ildete Caxias da Silva UND 14 4,9 698,6 I1 _ EI,ÀNEI.À
ildête Caxias da Silva UND 11 3,30 561 0 1

711, 0 1

UND

UND 9

14

1,9
2 - vÀssouRÀ PIÀssÀVÀ C/ CÀBO
ildête Caxias da Silva

- PÀNO

3 9 54 6 0 1
ildetê Caxias da Silva
4 . PÀNO DE PRÀTO

ildete Caxias da Silva 14 3,0 420,0 1
PÀPEI, TOÀI1IA C5 2

ldete Caxias da Sifva PCT 22 990,0 1- GUÀrDÀ!{ÀpO 33X33X50UND26
ldete Caxias dâ Silva PCT 140 2,7 378, 0 17 - coPo DEsc. looxso!.Ír
.Idête Caxias da Silva PCT L4 I 5 210,00 1I - COPO DESC. 10X180t1!

ildete Caxias da Silva PCT 17 6,A 1.020,00 I
DE USO GE&ÀI_II{ULTI-USO 5OOML0- l.II'GÀDOR

ildete Caxias da Sifva UND 13 4, 50 601 ,5 1

UND t0,2 1 .3',71 , 0 Ii1dête Caxias da Silva

-1_ 2.145,A0

'1

lHildete Caxias da SiIvâ

PCT

1,801 360,001 1

UND

PCT

| 13sl

3, 90

131 - sAaoNErE



- cEBÀ I.IQUTDÀ 750M!2

Hil.dête Caxias da SiIva UND 4,34 21q.âAl-. 1. 1- ÀGUÀ NINERÀL 2OLT
Hi.Idete Caxias da Silva UND 15 ?, 50 562\§0l i4 - rrMPÀ vlDRô 500|íI,

L14

!4

1

15,5

2.058 014,1UND

114, A

ldete Caxias dâ silva

ldete Caxias da Silva
5 - CA§E 25OG

71 493,0 1

- À.ÇucÀ3 1K6
ldete Caxias da Sil-va

37 - BISCOTAO C. CiÀCKER 500c

ildete Caxiâs da SiLva

PCT

PCT

71

1',1

3,24

3,90

1

1

544,0

663,0
39 - RrrxÍ683ÀNTÉ trPO COLÀ 2rT
Hildete Caxias da Silva UND 140 1 ,00 980,00: 1
40 _ REFRIGERÀN1§ TIPO I.ÀR:A§JÀ 2IT
Hildete Caxias da Silva UND 140 6,00 840, 0ol 1
{1 . REFRIEEFÀNT! TIPO GUÀXAXÀ 2!T
Ilildete Caxias da Silva UND 140 5, 50 770,001 1
42 EIÍ,TRO PÀPEL 103
Hildête Caxias da SiLva PCT 45 2,94 130,5Ol 1
43 - ÁcuÀ l4rNE§Àt sooMr
Hildetê Caxias dê SiIvâ UND 1540 1, 00 1.540,001 1

I - Brscolro MAR:À 500c

Mamanguape - PB, 19 de Fêvêrêir:o de 2018

REST'Í,TÀDO EINÀJ,:

- Hildete Caxias da Silva.
Item(s): 7 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ? - I - 9 -
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 2
24 - 25 - 26 - 2'7 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -
- 36 .- 37 - 38 - 39 - 40 - 41, - 42 - 43.
Valor: R$ 28 .251, 4A

\

10
1

-t2- 11
22-

ÚD]O LEITE EILHO

MÀRIA GO TB

n

<28=-

.óÁ-'ltrDN

65: (

i/

PCT

iHifdete Caxias da Silva

l
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREçOS NO OOOO2/20,I8
OBJETO: Aquisição parcelada de mateÍiais de limpeza e higiene, copos descartáveis,
água mineral, refrigerante, café, açúcar e biscoitos diversos.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo vator totat da contratação: Hitdete
Caxias da Silva -Vâlori R$ 28.251,40.
Dos atos deÇorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.
109, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteraçôes. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Ouque de Câxias, 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08:00 as 12tOO horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 19 de Fevereiro de 2018
CúUDIO LETTE FTLHO - presidente da Comissão

Publicado mediante afixação no OUADRO DE
DtvULGAçÃo deste órrlo nesta aata

1e \02 .18

t."\

Presidente da Comissão
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EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ

cÂMÀRÀ MrJNrcrpÀr DE ltN.íÀNcuÀpE
col.rrssÀo eERIa{NENTE DE LrcrrÀÇÂo

1.0 - DO OBJETTVO !
Ten o presente rêIatório o objetivo de descrever os procedimentos da comissáo permanentê deLicitaÇáo, doravante dênominada simplesnente comissào, encarlegada de atuar no processolicitatório acima indicâdô, que objetiva: ÀquisiÇão palcelada de nateriais de limpeza ehigiene, copos descartáveis, 

-água minerar, reirigerante, café, aÇúcar e biscoitos diversos,destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

RELÀTóRIo - ToMÀDÀ DE pREÇos N. 00002/2018

2.0 - DÀ POBLICIDÀDE :
Eoi dada a dêvj.da publicidade ao celtame, en
se do seguinte meio de divulgaÇâo:
Diário Oficiat do Estado - 3t/Ot/2078t
Jornêl A Uniào - 3tl01,/2018.

Analisados os el.ernentos apresentados
correspondente, a Comissâo informou:

3.0 - DOS rúTERESSÀDOS:
Lj.c.itante cadastrado neste processo: Hildete Cax_ias da Silva.
,1.0 - DÀ UasrrruçÃo:
No dia e hoxa marcêdos foram recebidos oshabilitaÇáo do interessado, abrindo-§e
quêlificado a participar do certaÍle:
Hildetê Caxias da Si1va.

envelopes contêndo a proposta e os documentos deen seguida o envelope Documêntação. Licitante

e as exigências constantes do instrumento
O licitante foi coosiderado habilitado.

obselvância a legislação pertinente, utilj.zando_

convocatôrio

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Àpó§ a divurgaÇâo do rêsuftado da fasê hâbilitaÇáo, observado o prazo rêcursal 0udesistência expressa do licitant€ a" upr""",.r!á, 

-q,.ráf 
!r". int".posiÇâo de recurso,envê1ope ploposta de preÇos do proionente i,ul:.iituao. Analisada a proDostainfornou: o ficitantê aDrêsentou p.àpo"t", ,. 

";;;;; formal, en consonância "com 
ado i nstrumento convocatàrio.

6.0 - DÀ coNcr.ugÂo
Considêrando os valores ôfêrtados pê1o proponente, as observaçôese os critélios definidos no, instrurnento 

".;;;;;;r; chegou_se ado licitante abaixo !elacionado, apresenta_se vantajosa paradec.Larado vencedor ê rêsDêctivo rr.ror'totJ-ã ã,liiái"o"o,Hildete Caxias da Si1va I Vuto., R§ 28.251,40.

Sa1
do
Apu
ao
Prê

j.enta-se que os valores ,"]..a-1.^r_1s- co:st-alt:s da proposta apresentada, ben cono o resuttadocertame com a devida crôssi-ficaÇão do .Iicicante, 
"Jaão 

d"^onatrudos no respectivo Mapa oeraÇáo' que fica fazendo Fart" integrarrt" áà"t"-iát"torio, independente de tr;nscriÇão. Eaceêxposto, esta Comissão, representada neste ato Dejsidenre da can,u'u, ã-io.or.sr'ru. ã; p..";,ii=,,ii"."i#t"^"?x"#ã"Ji".?."".i0..,0r,""r0.."11. i..'n.'
refatóxio.

registrada a
foi. aberto o
a Comissão

s exigências

apontadas durâote o processo
conclusão de que a proposta
a Àdministração. Licitante

Eo

Mamanguape

DIO LE ITE

PB, 2r de Fevereiro de 2OjB.

§À
Presidentê da

FILHO
Comissão
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PÀRECER

ESTÀDO DÀ PÀRAÍBA
cÂI,ÍÀBÀ MJNIoIPÀ! DE }ÍÀI.íAIÍGuÀPE

ÀSSESSORIÀ JI'RÍDICÀ

Orig€E: TOI4ADA DE PREÇOS N.o 00002/201S
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

Àasunto: Àqui s iÇão parcelada de materj-ais de linpeza e higiene,
copos descartáveis, água mineral, refrigelante, café,
aÇúcar e biscoitos diversos, dêstinados as atividâdês dâ
Cânara Munj.cipal de Mananguape

Ànexo i Processo licitatório correspondentê.

Marnanguape - pB, 01 de Março de 2018.

LZA BÀRRETO
Jur i di co

oÀB-PB 11.696

Analisada a matéxia, nos têrmos da Lêi Eedêral n. 8.666193 e suas âLteraçôes, e considerando oteor dos documêntos ê infôrmaçôes apresentadas. esta Àssessoria Jurldica considera reqular oprocesso em te1a, o qual está em consonância com a ]egislaÇáo pertinente,

fl^"\
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ssrÀDo oa pÀxÀÍBÀ
cÂuam utxrcrpar, DE MÀMÀNÊuÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMAR,À

Mamanguâpe - PB, 01 de Março dê 2018
PORTÀRIÀ NO EP OOOO2,/2018

HOMOLOGAR o resultado da licitaÇão, modalidade Tomada de preÇos no 00002/2018. que
objetiva: AquisiÇão parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água
mineral, rêfrigerante, café, açúcar e biscoitos divêrsos, destinados as atividades da Câmara
Municipal dê Mamanguape; com base nos êfêmentos constantês dô processo corrêspondente, os
quêis apontam como proponente(s) vêncedor(es) :

- Hildete Caxias da Silva.
05.008.302l0001-20
Valor: R§ 28.25L,40
Publique-sê e cumpra-sê.

EERRE]RA DA S]],VA EIT, 0
Prêsidenle da Câmara

4.! _/,

\

o PRESTDENTE DA cÂMÀRÀ DA CÂMÀRA MUNrclpAL DE MÀMÀNGUÀPE, EsTÀDo DA PÀRÀÍBA, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

//Ç á"
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PORTÀRrÀ N" TP 00002/2018-01

tstaoo oa paneÍaÀ
cÀaul ur.rxrc r par, DE tttA!.íANcuÀpE

GÀBrNEIE Do pRESTDENTE oa cÂlaeu

?
EERREIRA DÀ SIL EIL}lO

Presidente da Câmara

Mamanguapê - pB, 01 de Março de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMÀRA DA CÂMÀRA MUNICIPAL DE MÀMÃNGUAPE, ESTADO DÀ PARÃÍBA,
suas atribuiÇôes legais, no uso de

R E S O T, V E:

AD,IUDICÀR o objeto da ticitação, modalidade Tomada dê preços no OOOO2/2OLBI AquisiÇãoparcelada de materj-ais de limpeza e higiene, copos descaxtávêis, água mineral, refrigêrante,café, aÇúcar e biscoitos diversos, dêstinados as atividadês da Cârnará Munj-cipa1 de Mamànguape;
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- Hildete Caxias da Silva.
05 . 008 . 302,/ 00 01-2 0
Valor: R$ 28 .251,, 4A
Publiquê-sê ê cumpra-se.

J
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EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÀ{Àx.A Mt NrcÍpÀ! DE tíAMA}rGUÀpE

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

To!íÀDÀ DE pBEÇos N' oooo2/2ola

DECLARAçÃo - PUBLICAÇÃo

DecLaro para os devidos fins de dileito, que u-rna cópia dos têrmos de Homologaçáo e AdjudicaÇão
correspondentes ao processo licitatório rnodalidadê Tomada de Preços no O0OO2/2018, foram
devidaÍnente afixadas no Quadro de Divulgaçlo deste órgáo, nestâ dêta, em observãncia a§
disposiçôes da Lei Federal 

^a 
8.666/93 e suas alteraÇões poste!j.ores,

Mamanguape - PB. 01 de MarÇo de 2018.

CL

IA DE SOU A PÀIVA
Chefe dê cabinete

DECLÀRÀÇÃO

óÁ-N-rv-»

'í)
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ssrÀDo oa pÀFÀiBÀ
cÂuane, uulrrctpl,t DE lrÀ!.ÍÀNcuÀpE

cot'fissÃo PERMÀNEFTE DE LrcrrÀÇÀo

rolrÀDÀ DE PR!çOS N' OOOO2/2OIA

DECLARÀÇÃo - PUBLICAÇÀo

Declaro para o§ dev.ido§ fins de direj.to, que uma cópia dos termos de Homo.l-ogaÇão e Àdjudlcaçào
corlespondentes ao processo ficitató!io nodalidade Tomada de preÇos no 00002/2018, foram
devidamente afixadas no Quadro de DivuLgação deste órgão, nesta data, en obsêrvância as
disposiÇÕes da Lei Fedêral ^ó 8.666/93 e suâs a1têraÇões posteriores,

DECr,ÀRAçÀO

Mamanguape

\
DIO LEITE FII,HO

Presidente da Comis sáo

o/0. ,".ro de 2018.

fiÃil'FDX



coN[RÀTO N": 00004 /2018 -CPL

Mamanguape

CPF n" 031.463.444-40, Cartêira dê Identidade
CONTÀÀTÀNTE, ê do outro lado Hildete Caxj.as da S
- Mêmanguape - pB, cNpJ n" 05.008.302looo1_20, dpartes conttatantes assinar o presente contlato,
seguintes:

ClÁusu.À PRI}.IEIRÀ - Dos Fl,NDÃuEl{roS Do co!ÚTRÀIo:

termos da Lei Eedêra1 no 8.666,/93
dezeÍüro de 2006, alterada.

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA *Eti*É-.*

ANE I

CPL.

a
o r\

o
MÀMANGUAPE E HILDETE CAXIAS DA SILVA, PARÀ FORNECI CONEoRME ÀtlDÍSCRIMINADO NESTE INS?RUMENTO NA FORMA ABAIXO: o

Pelo presente instrumento partj.cular de contrato, de um fado Câmara Munici
Rua Duque de Caxiâs, 123 Cent !o
representada pêIo Prê§identê da Câmara Joáo Fêirei
Comerciante, residente e dom_iciliado na Rua Severi

n
PB, CNPJ no 72.720.256/ 0001-52, nêste aro
ra da Sj.Iva Eilho, Brasileiro, Dj.vorciado,

no Victor, 45 Pfanalto Mamanguape PB,
n" 2.288-944 SSp-pB, doravantê simplesmente

iIvâ Cen t ro
oravante simplesmentê CONrRÀTÀDO, decidiran as

o qual se regêrá pe1âs cláusulas e condiÇôes

Rua Rodrigues de Carvalho, 134

pal de Mama

proces sada
723, de 1,4

nos
de

Este contrato decorle da licitação modalidade Tomada
ê §uas alteraÇões

de PreÇos o" 00002/2018,
e a Lei Complenentar no

C!ÀUSULÀ SEGUNDÀ - DO OB.JETO DO CO}flIR.ATO:
O presente contlato tem por objeto: Aquisiçâo
copos descartáveis, água minêra1, rêfrigerante,
as atividades da Câmara Muoiclpal dê Mamanquape.

O fornecimento deverá obedêcer rigorosamente àsproposta apresentada, Tomada de pieÇos no OOOO2/2019

que as partes pactualam inicj"almente, nos
8.666/93, med.iante comprovaÇão documental e

cúusulÀ eurNrÀ - DÀ DorÀçÃo:

e hig.iene,
dêst inados

e instruÇôes do Contratante. documentos
contrato, independente de transcrlÇão.

condiÇões êxpressas neste instrumento,

parcelada de materiais de Linpeza
café, aÇúcar e biscoitos diversos,

essê§ que f.icam fazendo partes inteqrantes do Dresente

crÁusuLÀ TERCETRà - DO \rÀroR E pREÇOg:
O valor total deste contrato, a basê do preÇo proposto,
DUZENTOS E CINOT]ENTA E UM REAÍS E QUÀRENTA CENTA'OSI .

cúusul.À QUÀRTÀ - Do REÀ{,USTÀMENTo:
Os preços contratados sáo fixos pelo período dê
65, §S 5' e 60, da Lei 8.666193.
Ocorrendo o desequj-11brio econômico-f.inanceiro

é de RS 28.251,4A {VINTE E oÍTO MrL

um ano, êxceto para os casos previstos no Ar:t,

do contrato, poderá ser restabefecida a relaÇáo
o, (ta Lel

Mamânguapê.
Material de

As despêsas correrâo por conta
Recursos Próprios da Câmaré

da seguinte dotaÇâo, constante do orçamento

têrnos do Art. 65, Inciso If, Afinea
requerimento êxpresso do contr:atado.

vlgente:
Munic.ipal dê Mamanguape:

01.031.0001.2001
Consuino

- ManutenÇão das Atividades da

contrato, dentro dos mêIhores
relacionada ao objêto contrat
b
tributária e trabalhistê, bem comotítu1o, perante seus fornecedoles o

01.010 - Câmara Munj.cipal dê
Câmara Municipal. 3390.30. 99 -

CIÀUSI'LA SEXTÀ - DO PÀGÂMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria
maneila: Para ocorrer no prazo de trinta

do Contratante,
diâs, contados

r0ediante plocesso regular, da seguj-ntê
do período de adimplenento.

crÁusuÀ sÉrüÀ - Dog pRÀzos :
o prazo máximo para a execuÇão do objeto ora conlratado, conforme suas caracterÍsticas,admite proiroqaÇáo nos casos previstos pê1a Lei 8.666/93, está abaixo indicado econsiderado a paltir da emissão do pedido dê Cornpra:Entrega: 5 (cinco) dias

e quê
será

I p:?:? O. vigência do presente contrato será dêterminado: âtéde 2018, considerado da data de sua assinaturâ_

c!íusrIl.À orTÀvÀ - DAs oBRrêÀÇõEs Do coNrRÀTÀNTE:a - Efêtuar o pagâmento rêlativo ao forneci.mento efetivamente rêalizado, de acordo con asrêspectivas cIáusulas do presente contrato;b - Propolcionar ao cont!êtado todos os meios necessáÍios para o fiel rorneciroento contratado;c - Notificar o contratado sobre qualquer i.."qlrruriaua" êncontrada quanto à qualidade dosprodutos, exercendo a Ínais ampla e cornpieta risca"rizaçao, o quê não exime o contrataclo de suasresponsabil idades contratuais e legais.

o final do exercicio financêi!o

presente
t i vi dadê

crÁusuÀ NoNÀ - DÀS OBRrGÀÇõES DO COtf,rRÀTÀDOa - Exêcutar devidamente o fornecimênt.)
parâmêtros de qua

descri-to na Cláusu1a corrêspondente doLidâde estabelecidos para o ramo de aual, com obsêrvânci a aos prazos ês t ipul.ados;Responsabilizar-se por todos os ônus ê obri
po. todas as despesas e cornprornissos ass

gaÇões concernentes à legi s Iaçâo fisca.L, civi I,
umj.dos, a qua lque r

contlatâdo;
ando )da execuÇão do

c Manter preposto capacitado êcontrato, que o represente intêgrêI

u terceiros em razão da exêcuÇão d
idôoeo, acelto pelo Contra

mente todos os seus ato

2àu6q-



E, por estârem de pleno acordo,
assinado pelas partes e por duas

TESTEMUNHAS

foi lavrado o
testemunhas.

nlo-

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

Mamanguape

CONTRATANlE

PB, 01 de Março de 2018

PELO

1
JOÃO

Hildetê as

arod,'?
FERREIRA DA SILVA F o

.J\\i
Silwa

f,AN5^
d - Permltir e facilitêr a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar o",4-inro.^"" 

"ti.\esclarêcimen!.os solicitados;
e - será responsáve1 pelos danos causados dlretamentê ao contratante 

"" â) tár.c§9"", ',
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou rà$zlnao essa l,
responsabi l idade a fiscalizaÇão ou o acoÍnpanhamento pelo órgão iotelessado; Y.,_. -:.1
f - Não cêdêr, t.ansfêrir ou sub-contratari no todo ou em pârte, o objeto deste iÀüt{{Ím}qirl
sem o conhecimento e a devida autorizaÇâo expressa do Contratantê;
I - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes assumidas,
lodas as condÍÇões de habilitaÇáo e qualificaçáo exigidas no respectivo processo licitatórj-o,
aprêsentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que sotiÇitado.

cúriusuÀ DÉcrMÀ - DÀ Àr,TERÀqã.o E RrscrsÃo Do coNrRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entrê aspartes, nos casos prêvistos no Artigo 65 e sêrá rescÍndido, de pleno dirêito, conformê o
disposto oos Artigos '7'7, '78 e 79 da Lêi 8.666/93,
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizêren necessári-os, até 25t (vintê e cinco por cênto) do valor ini"cial
atualizado do contrato.

cLiÁusuÍ.À oÉcnaa pnnagrna - DÀs pENÀrrDÀDEg:
À recusa iniusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e prêcêitos legais, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 ê 87 daLei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora de o,5t (zero virgura cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou nê execuçâo do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o varor contratado pelaj-nexecução total ou parcj-a1 do contrato; d - suspensão temporária de pa!ticipar en licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - declarêçâo
dê inidoneidade para ficitar ou contlatar com a Administraçáo Púb1ica enquanto petdurarem o5
motivo§ determinaotes dâ puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão pêrante a própria
autoridade que aplicou a penalldade; f - simultaoeamentê, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lêi 8.666l93.

crÁusurÀ oÉcuaa srouNo.e, - Do EoRo:
Para dirimir a§ questõês decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Cornarca de
Mamanguape, Estado da paraiba,

,3--

Prêsidente da Câmara
037.463.444-40

,"ro aorr*rooJ-\,--\ I

da



MAMANGUAPE - PB
Sexta Íeira, 30 de março de 2O1B

Diário OÍicial do Municipio
Poder Legislativo

ANO

"a,o*í',]fB?,lt 3ÊHil* o,o,.
.. HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO _ TOMADA DE PREçOS No 00002/20í8
Nos termos- do relatório final apresentado pera comissão permanenie de Licitação e observado opârecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de preços no oooo2/201g, quaooptiva Àquisiçaã
parcelada. de materiais de limpeza 

.e^ 
higiene, copos desúrtáveis, água minà|, ,"frig"r"nlà ;Íé,

açúc€r e biscoitos diversos: HoMoLoGo o correspondente procedim-ento licitatório e-ADJUDico o
seu objeto a: Hildete Caxias dâ Silva - Rg 28.251,40.

Mamanguape - pB, 0j de Março de 2018
JOAO FERRETRA DA STLVA FTLHO - presidente áa Câmara

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
oBJETo: Aquisição parcerada dê materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água minêrar,
,-"ll g9f1g, câÉ, açúcar e biscoitos diversos. FUNDAMÉNTO LÊGAL: Tomada de- preços n,i
990922qí8 DOTAÇÃO: Recursos pÍóprios da Câmara Municipât de ú"r"ngrup", Or.OtO _ ôãÃara
M-unicipâl de túamanguape. 01 .03'r .ooo12oo1 - ManutenÉo das Atividadei da câmara ruunicipái
3390.30.99 - Material de consumo. vlGÊNclA: até o Íinal do exercício financeiÍo de 2ols. pARiÉ§
CoNTRATANTES: câmara Municipar de Mamanguape e: cr No oooo4/2018 - 0í.03.18 - HÍd;i;
Caxias da Silva - Rg 28.251,40.
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w
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE ALTERAçÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAçOES

OT bunal dê Contas do Estado da Paraíba certiÍica queem 16/04/20í I às í9:3í:49 Claudio Lêite Filho alterou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o No 07924/18.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitaçao: 0000212018
Data de Publicação: 31 101 12018
Orgão de PublicaÇão: Diário OÍicial do Estado
Data de Homologação: 01/03/20í8
Responsável pela HomologaÉo: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 29.337,35
Valor: R$ 28.251,40
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigerante,
café, açúcar e biscoitos diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 28.251,40
Propostâ 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Hildete Caxias da Silva
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 05.008.30210001-20
Proposta 1 - Situaçáo: Vencedora

INFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Sim
IINFORMAÇAO DO SISTEMAI No de Dias Fora do Prazo: 6

João Pessoa, 16 de Abril de 2018

Sistêma de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALTERACÃO DOCUMENTOSINFORMACÕES. Doc. 07974/18. lnseÍido automaticamente em 16/04/2018 19:31
lmpresso'por cÍilho2 em 161041201819:31: Validação: 0E7F.7614.D3FF.E5C0.965C.48F1.4'1C2.7630.
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li i! Assinado Eletronicamente
§, *.ffi'"11ffii"i""fri^*:*"'ffi*" 
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w
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tdbunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 1610412018 às 19:34:32 foi protocolizado o documento
sob..o N0 31350/18 da subcatêgoria Contratos , exercício 2018, reÍerente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
medianle o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000042018
Data da Publicação: 30/03/2018
Data da Assinatura: 0110312018
Data Final do Contrato: 3111212018
Valor Contratado: R$ 28.251,40
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada dê materiais de limpeza e higienê, copos descartáveis, água mineral, refrigerante,
caÍé, açúcar e biscoitos diversos,
Contratado (Nome): Hildete Caxias da Silva
Contratado (CNPJ): 05.008.302/0001 -20

o
À7

IINFORMAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Sim
IINFORMAÇAO DO SISTEMAI No de Dias Fora do prazo: 6

1 624f e897 7 a53501 98ad5ce009'l Se09IPDFI Contrato tm

João Pessoa, í6 de Abril de 20í8

Assinado Eletronicamente
ôsfome LC 1g93, rtôradâ pêta LC 9rmo9

Peb RêginEnlo lnlêho, ale6dô pêtâ I

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

Ã. RECIBO PROTOCOLO. Doc. 3^.1^3SO/18- Inseridg automaticâmente em 16lO4tZO1O 1gi34.rmpresso por crirho2 em 16t04t2018 rs:s+. varioàça-ói-Ézb-ri_-óiiôfÉ7õÉlóÉra.zô2Ê.õ-rF!.iióÉÃ.asze.
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ssrÀDo oa pÀRÀiBÀ
cÂlaane uuNrcrpar, DE t ÀtíÀNcuÀpE

coMrssÃo rERMANENTE oa r,rcrtaçÀo

PROCESSO LrCrTÀTóRIO
ToMÀDÀ DE pREÇos No. oooo2/2org
PROCESSO ÀDMINISTRÀTÍVO NO 1B0129TPOOOO2

óRGÃo RBALTZADoR Do CERTÃME:
Câmala Municipal de Mamanquape

TOÀADÀ DE PREÇOS

OBJETO I

AquisiÇâo parcelada
refrigerante, café,

Responsáve.l

de matêriais de limpeza e
aÇúca.r e biscoitos divêrsos.

higiene, copos descartáveis, água rnineral,

TERMO DE ENCERRÀMENTO - VO].,T'ME 01

Nestê ato encerra-se o 10 vor,ae dos autos do proce§so Àdministrativo no 1g012g?p00002,
corno assunto a TonaT de prêços n" AAAA2/2OI} em epÍg-ra-fe; in.iciando no número 0I e êssêguin!es numeradas 'sequênciâImêntê, findando no no & , esta folha_

tendo

folhas

lltl9


