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PR@ESSO LICTTÀTORIO TO!íADÀ DE PREÇOS

Íl9rtflDA DE PREçOS No OOOO3/2oL1
PROCESSO À.DMÍNISTRÀTIVO N" 170214TPOOOO3

óRGÃo REÀÍ,r zADoR Do CERTÀIíE:
Câmara Hunj:cipal de I'laaanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mananguape - PB
cEP: 58280-000 - rel: (083) 3292-2186.

OB.]EtrO:
Aquj-siçáo parcêLadâ de materiais de expediente diversos, destinados as ativj.dades da câmala
Municipal de Mamanguape

Er,E Efrros sÂsrc§s Do PRocEsso:
SOLICITAÇÃO E WSTIEICÀTTVÀ DÀ CONTRÀTÀÇÀO
ATO DE DES]GNÀÇÃO DÀ COMISSÃO JUICÀDORÀ
DECI.ARÀÇÃO DE DI SPONIBIÍ,I DÀDE ORÇÀ!,ÍENTÁRIÀ
ÀuToRr zÀÇÃo PÀRÀ REALr ZÀÇÃO DO CERTÀüE
PROTOCOLO E ÀUTUAÇÀO DO PROCESSO

}ÍINUTÀ DO INSTRUMEMIO CONVOCÀTÓRIO
PARECER JURÍDrCO - ÀPROVÀçÃO DO TNSTRUT.ÍENTO CONVOCATóRrO
INSIRUMEMIO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUIIVOS
PUBLÍCIDADE DO CERTÀME DIVTJLGÀÇÃO
COMPROVA.If]BS DE ENTREGA _ INÍERTSSÀDOS
DOCUl,ÍElrrOS DE lABrLrlÀÇÃO DOS rrCrrÀNrES
PROPOSTAS DE PREÇOS ÀPRE SENTÀDÀS
ÀTÀ E DELIBERAÇÀO DA COMISSÃO JI'ÍGÀDORA
OUADRO COMPAXATIVO DOS PREÇOS - }A.PÀ DE ÂPURÀÇÃO
REÍÂTóRIO FINÀL DOS TRÀBALHOS
PÀRECER JURÍDICO - ÀNÁIISE DO PROCESSO LICITATÓRIO
ATOS DE HOMOLOGÀÇÃO E A.DJUDI CÀÇÃO
CONTRÀTO CORRESPONDENTE

PUBLICAÇÕES
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ESI,àDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂTaRÀ !íI,NICIPÀI DE IGI.qIIGUÀPE

SEMETÀRIÀ DÀ CÂT'AR,A T.{UNICIPÀL DE I0I,B}IGUÀPE

Marnanguape PB, 09 de Eevêrêiro de 201?.

Senhor Presidente da câmala,

sollcitanps que seja autorizada à coEissâo PernâÍlente de Licitação deste órgÍão, realizar
procedimento lj.cj.tatório, na modalidadê exigida pela legislaçáo em vigor, dêstinada a:

Àquisição parcelada de naterj-ai9 de expediente divelso9, destinados as atividades da câmara
Mr.Dicipal de üê.oãnguape.

JustiÍicativa para a necessj.dade da solicitação:

A contrataÇão acina desciita está sendo solicitada, nos telÍtros das especificações técnicas e

informaçóes conplementareg que a acotrq)arüam, quando for o caso, motivada: Pela necêssidade da
devida efetivação de compra para suprir deDânda especlfica - Àquisiçâo parcelada de matêrIaas
d.e êxpediente diversos -, considerada oportuna e inpresci.ndlvel, bem como relevertte mêdida de
interesse público; ê ainda, p€Ia necêssidade dê desenvol\,rimênto de açôes continuadas para a

promoção de atividades pêrtinentes, visando à mãxi-mizaçáo dos recursos em relaÇáo aos
àbletivos programados, observadas as diretrizes ê metàs definidas nas ferrementas de
planej amento aprovadas -

Informaeos que existe dj-sponi.bilidade de dotaÇão apropriada no o!ÇaÍ€nto viqente pala a

execuÇão do objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao seto! contábil- Certos de

contarmos com i-g1ediata aprovaÇão desta solicitaÇão, indispengável. à continuidade dos trabalhos
desênvolvidos, ficamos a inteira disposição pala Eaiores esclarecimêntos que forem julgados
necessários.

Àtenciôsarente,

-) ,1'ci-
1À

Chefe de Gabinetê
DE SOUZA AlVÀ
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PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA o5

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisição pârcelada dê mâteriais de expediênte diversos, destinados âs atividades da Câmara lvlunicipal de
Mamanguape.
PERÍODO: Janeiro de 2017.

-dr-s Ar,;/\:,c--
IA JAIANY E SOUZA

Chefe de Gabinetê

II . DA PROPOSTA:

PROPONÉNTE:
Dispel Comércio Varêjista de Artigos de Papelaria Eireli - EPP
Av. Minas Gerais,62- Sala 06 - Bairros dos Estados - João Pessoa - PB
cNPJ 26.464.593/0001-30

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

rcoDr9g. DrscRrMrNAçÃo.'.
1

2
3

4
5
6
7

8

to
11

12
13
14
15
'16

17
18

20
21

22
23
24

26
27
28
29
30
31

ALMOFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERMANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
cLtPS 3/O

cltPS 2/O

CLIPS O

CANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRiLICO TRIPLA
CARTUCHO HP 21 PRETO
CARTUCHO HP 21 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO
CARTUCHO HP 60 COLOR
CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
CARTUCHO HP 122 PRETO
CD-R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELOPE MEIO OFÍCIO 176 X 25O
EXTRATOR DE GRAIVIPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO CX, CI12
FITA DUREX 12 X 30
FITÁ D,UREX .12 X 1O

GRAMPEADOR 206 2616

GRAMPO 26/6
GRAMPO TRILHô PúSTICO C/50
LÁPIS GRAFITE C/144
LIVRO ATA C/1OO FLS
LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURA
úPIS N,IARcA TEXTo
]CAIXA AROUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 102 X 76 1OO FOLHAS
PAPEL OFICIO A4 CX Cí O RESMAS

C/,100 FLS

UND.
UND
UND
UND
UND
CX
CX
CX
CX

UND

!ND
!./Nq
UND
UNQ
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
UND
CX

UND
CX

UND

!ryq
UND
UND
UND
CX

QUANT. VALOR. R$
15, 5,74
40 28,60

100 4,90
40 0,35

200 2,1q
100 210
100 2j0
100 49.7A
í5 53,60
26 . 96,00
26 ',t2!,00
26 77.OO

't'18,00

9q,09
74,00

. 66,00

1,qq
0,55
o,!!

'10,50

1,10
0,ôo

39,qq

1,eo
e,6q

27 ,OO
'15,50

12,50
'1 ,ôO
8,90
7.,50

^\ 
200,00

\\
\ lx§. )

Xrt
/z-

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente DISPEL coMÉRclo VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP, a seguir
qualiflcado, que informasse o seu melhor preço para execuçáo do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidamente
trânscritos êm planilha especifica - vide quâdro abaixo - dando-se total conhêcimento ao interessado, que dêpois dê achâdo
conforme, assinou a presente pêsquisa de preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida
contratação, comprometendo-se, inclusive, a executar o seu objeto rigorosamentê nâs condiçóês ofertadas.
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20
20
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33 PASTA AZ LOMBO LARGO
34 PASTA C/ TRILHO PVC

FITA OUPLA FACE 12 X 30
PAPEL MADEIRA

UND

36

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

PASTA C/ ABA ICA N" O

48 TINTA PARA CARIMBO 40 ML AZUUPRETO CX. C/3
Observação: na coluna VALOR , R$ está iníormado o preÇo uniláÍio do Íespectivo ilem

VALOR TOTAL: RS 47.889.80
PROPOSTA VÁLID A ATÉ. 3'IIO3I2O17

lvlamangua - PB, JA de 2017

DISPEL TA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI . EPP
CNPJ 26 464 1-30

PASÍA PVC C/ ABA EúSTICO NO 2
PASTA PVC C/ ABA EúSTICO NO 3
PASTA SANFONADA Cí2 DIVISÓRIAS
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
PERFURADOS MEDIO
QUADRO DE AVISO EM MADEIRA 1 ,20 X O,9O

LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
RÉGUA PúsTIcA 30 cM
úPrs HrDRocoR cí2
CORRETIVO LíQUIDO Cí2

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
UND
UND
UND

,30
26,90

122.00
9,20
0,65
9,70

17,90
3,75
0,88

13,70

CX

15
10

5
30
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60
50
50
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UND
UND
CX

I
5
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividâdes da Câmara Municipal de
Mamanguape.
PÉRIODO: Janeiro de 2017.

I . DA PESQUISA DE PREÇOS

Foi solicitâdo ao proponente JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME, a seguir qualiÍicado, que inÍormasse o seu melhor
preço para execução do objeto em epígraÍe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha específicâ - vide
quâdro 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 contratação, comprometendo-sê,
inclusive, a executar o seu objeto rigorosamênte nas condições ofertadas.

'dL 5 2^,

<g!,

ruo--
IA JA Y E SOUZA

Chefe de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
João Batista da Rocha Ribeiro - ME
Av. Cruz das Armas , 1254 - Sala 01 - Cruz das Armas - Joáo Pessoa - PB
cNPJ 09.632.333/000'1-08

QUADRO PROPOSTA
Nos lêrmos da pesquisa de preço realizada para execuÉo do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

cóorco
1

2

4
5
o
7
I
9
10
1',!

12
13

14
15
1ô
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26

DrscRrMrNAÇÀo
ALMOFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERMANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
cLrPS 3/O

cLtPS 2/0
CLIPS O

CANETA ESFEROGRÁFICA CX, C/50
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRiLICO TRIPLA
CARTUCHO HP 21 PRETO
CARTUCHO HP 21 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO
CARTUCHO HP 60 COLOR
CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
CARTUCHO HP 122 PRETO
CD.R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELOPE MEIO OFICIO 176X25O
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA ZINCADO CX, C/12

FITA DUREX ,I2 X 30
FITA DUREX 12 X 1O

GRAMPEADOR 206 2616

GRAMPO 2616

GRAMPO TRILHO PúSTICO C/50
úPrs GRAFTTE cí44
LIVRO ATA C/1OO FLS
LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURA C/IOO FLS
úPIS MARCA TEXTO
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 102 X 76 1OO FOLHAS
PAPEL OFICIO A4 CX CíO RESMAS

UND.
UND
UND
UND
UND
cx
CX
CX
CX

UND
UND
UND
UND
UND

UND
UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
UND
CX

UND
cx

UND
UND
UND
UND
UND
CX

15
40

100
4o

200
'100

100
100

26

26
')^

26
26
26
50

8oo
8oo,

20
50
20

20
20

100
30
50
6o

QUANT. VALOR . R$

5,58
27 ,80

4,52
0,35
2,40
2,40
2,40

48,20
50,00
94,60

122,70
75,30

1'14,80
93,70
72,30
65,90

0,99
0,50
0,40
9,20
1,06
0,65

2ô,88
4,50
8,90

26,20
13,70
12,20
1,70
9,30
7,90

199,00

27
28
29

31

32

PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

r



ANE I
10,

34
35
JO

37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48

PASTA AZ LON,IBO LARGO
PASTA C/ TRILHO PVC
PASTA C/ ABA PúSTICA NO O

PASTA PVC C/ ABA EúSTICO N" 2
PASTA PVC C/ ABA EúSTICO N" 3
PASTA SANFONADA C/12 DIVISÓRIAS
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
PERFURADOS I\,IÉDIO

QUADRO DE AVISO EM MADEIRA 1,20 X O,9O

LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
REGUA PúSTICA 30 CM
úPrs HrDRocoR cí2
CORRETIVO LIQUIDO Cí2
FITA DUPLA FACE 12 X 30
PAPEL MADEIRA
TINTA PARA CARIMBO 40 I\4L AZUUPRETO CX, C/3

ObseNâção: na coluna VALOR ' RS eslá rníormado o preço unitáno do Íêspeclivo itêm

VALOR TOTAL: R$ 47.118.05
PROPOSTA VÁLID A ATÉ: 31IO3DO17

Mamanguâpe - PB, Janeiro de 2017

BATIS IRO . ME
cNPJ 09.632 1-08

UND
UND
UND
UND
UND
UND
cx

UND
UND
UND
UND
UND
cx

UND
UND
cx

L

J

(_

c)

1

2,94
5,

,90

5

30

60
50
50

100
3

27 ,50
129,00

9,00
0,60
8,95

18,70
3,90
0,85

't2,50

60

60
60
60

100
60

//
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PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de
Mamênguape.
PERIODO: Janêiro de 2017.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, a seguir qualificado, que informasse o seu
melhor preço para êxecuçâo do objeto em epígrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha especíÍica -
vide quadro âbâixo - dendo-se tolal conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou â pÍesente
pesquisa de preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contrataÉo,
comprometendo-se, inclusive, a executâr o seu objeto rigorosamente nas condiçóes ofertadas.

IA JAIANY
Chefe de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
WagneÍ CaÍtaxo MaÍques Eireli - EPP
Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 96 - Sala 08 - Parque Verde - Cabedelo - PB
cNPJ 19.835.542/0001-02

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa dê preço realizada para execução do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pêlo rêfêÍido proponente:

cóorco
1

2
3
4
5
6
7

8
q

10

11

12
'13

14
15
16

18
19
20
21

UND.
UND
UND
UND
UND
cx
cx
cx
cx

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
cx

UND
UND
UND
CX

UND
cx

UND
UND
UND
UND
UND
cx

QUANT- VALOR - R$

15 6,20
40 26í0
100 4,7 5

40 0,37
200 2,28
100 2,28
l oo 2.28
100 52,95
15 58,80
26 91,20
26 120,50
26 74,90
26 1',t2,20
26 92,40
26 70,50
26 64,40
50 1,15

800 0,52
800 0,43

5 9,60
15 1 .24
15 0,73
20 27 .60
50 4.20
20 9,00
5 28,70

20 14,90
20 12,80

100 '1,40

30 9,00
50 7,60
60 202,50

24

26
27
28
29
30
JI

í

DrscRtMtNAÇÃo
ALMOFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERMANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
BORRACHA BRANCA
cLtPS 3/0
cltPS 2/0
CLIPS O

cANETA ESFERocRÁFrcA cx. c/50
cArxA PARA coRRESPoNDÊNclA EM AcRlLlco TRIPLA
CARTUCHO HP 21 PRETO
CARTUCHO HP 21 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO
CARTUCHO HP 60 COLOR
CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
CARTUCHO HP 122 PRETO
CD-R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELoPE MEto oFlcto 176 x 250
EXTRAToR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO CX, CI12

FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX 12 X 1O

GRAMPEADOR 206 26/6
GRATVTPO 26/6
cRAMPo rRrLHo Púsrtco c/50
úPIS GRAFITE C/,I44
LIVRO ATA C/1OO FLS

LIVRO DE PONTO 'I ASSINATURA C/1OO FLS

úPIS MARCA TEXTO
CATXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS /
PAPEL LEMBRETE C/ADESIVO 102 X 76 100 FoLHAS / |
PAPEL OFICIO A4 CX CíO RESMAS /\.



NA\s
33 PASTA AZ LOMBO LARGO
34 PASTA C/ TRILHO PVC
35 PASTA C/ ABA PúSTCA N" O

36 PASTA PVC C/ ABA EúSTICO NO 2
37 PASTA PVC C/ ABA EúSTICO NO 3
38 PASTA SANFONADA Cí2 DIVISORIAS
39 PASTA SUSPENSA IVIARMORIZADA C/50
40 PERFURADOS MÉOIO
4,1 OUADRO DE AVISO EM MADEIRA 1,20 X O,9O

42 LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
43 RÉGUA PúSTICA 30 C[,I
44 úPlS HTDROCOR C/12
45 CORRETIVO LIQUIDO C/12
46 FITA DUPLA FACE 12 X 30
47 PAPEL MADEIRA
48 TINTA PARA CARIMBO 40 ML AZUUPRETO CX. C/3

ObsêNâÉo: nâ colunâ VALOR , R§ está iníormâdo o preço unitário do respêctivo ilem

VALOR TOTAL: R$ 47.655,05
PROPOSTA VÁLID A ATÉ: 31IO3I2O'17

WAGNER CA ES EI ELI - EPP
CNPJ 19

UND
UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
cx

FL

l 5

!4j:l
20

3,20

(_

o

60
15
10

5

30
60
60
50
50

100
3

1

,80
28,60

125,90
9,60
0,62
8,90

18,20
3,84
0,90

12.80

Mamanguape - PB, Janeto de zyi .
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO O&,ETO
1.1.Constitui obj eto
diversos, degtinadog

da
as

ESIÀDO DÀ PÀB,ÀIBÀ
CÂT,BRÀ T,4'NICIPÀT DE IANA]'IGUAPE

presente contratação: Aqui.siÇão parcelada de materiais de expedj-ente
atividades da Câmâra lfi]nicipal de líamanqnlape.

2 . 0.,fusTrPrcÀTrva
2.1.4 contratação acina descrj.ta, que sêrá processada nos termos dêstê j.nstrumento,
espêcifj-caÇôes técnicas e informaçôes complementares que o acoq)anham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessj-dade da devida efetivação de coDpra para suprir demànda espêcífica -
Aguisição parcelada de eaterj.ais de expedi-ênte diversos consideradâ oportuna e
imprescindlvel, bem como relevante úedida de intêresse público; e ainda, pela necesgidade de
desenvoLvimento de açôês continuâdas para a proooção dê âtividadês pertinentes, visando à
maxinlizaÇão dos lecursos em relaÇão aos objetivos programâdos, obsêrvadas as diretrizes e
Retas defj-nidas nas ferramentas de plane j aroento aprovadas. Às caracterlsticas ê especificaÇões
do objeto da lefelida contratação são:

CQIgO
1

2

3

4

5
6
1

I
9

10
11
72
13
14

15
r6
l1
18
19
20
2\
22
23
24
25
26
21

28
29
30
31

32
33
34
35
36
31
38
39
40
41
42
43
44
45
46
41

Dt!rcrltaflrçÀo
AIHOTADA PARA CÀRIMBO
AGENDA PERMÀNENTE

BLCCO PARA RASCUNHO

BORRÀCHÀ BRÀNCA

CLIPS 3/O
ILTPS 2/O
CLIPS O

CÀNETA ESIEROGRÁFICA CX. C/50
CAIXÀ PARÀ CORRESPONDêNCIA EH ACRÍIICO TRIPI-A
CÀXTUCHO HP 21 PRETO

CARTUCHO HP 21 COLOR

CARTUCHO HP 60 PRETO

CARTUCHO HP 60 COLOR

CÀRTUCHO HP 74 PRE1O

CÀR?UCHO HP I22 COLOR

CARTUCHO HP 122 PRETO

CD-R
ENVELOPE A4 HÀDEIRÀ 229 X 324

ENVELOPE HEIO OFÍCIO 1?6 X 250
EXTRÀTOR DE GRÀ}"IPO TIPO ESPÁTUIÀ ZINCADO CX' C/12
FITA T'I'REX 12 X 30
ÉITA DUREX 12 X 10
GRÀ}' PEÀDOR 206 26/6
GRAMPO 2616
GRÀ}.{PO TRILHO PTÁSTICO C/50
LÁPIS GRÀFITE C/144
LIVRO ATA C/1OO EIS
TIVRO DE PONTO 1 ÀSSINATURÂ C/IOO ELS

úPrs MÀRcÀ TExro
CAIXÀ AROUIVO MÔRTO POLIONDAS

PAPEL LEHBRETE C/ ADESIVO 102 X 76 1OO FOIJ]ÀS

PÀPEL OEÍC]O A4 CX C/10 RESI{ÀS

PASTA AZ LC',íBO IÀRM
PÀSTÀ C/ TRILHO PVC

PÀSTA C/ ABA PúSTICÀ N" O

PASTA PVC C/ ABA EúST]CO NO 2
PASTA PVC C/ ÀBA EIÁSTICO N' 3

PASTA SÀNEO}IADA C/12 DIUSóRIAS
PASTA SUSPENSA MARI4ORI ZADA C/50
PERET]RÀDOS MÊDIO

QUADRO DE AVISO EH }IADEIRÂ 1,2O X O,9O

T,IVRO DE PROIOCOLO 1/4
RÉGUA PúsrrcA 30 c'tí

úPrs HrDRocoR c/ 12

CORRETIVO LlQUlDO C/12
EITA DUPI,A I'ACE 12 X 30
PAPEI MÀDEIRÂ
TINTA PARÀ CARIHBO 40 ML ÀZULIPREIO CX' C/3

T,lf )àDE
UNO

UND

UND

UND

cx
CX

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

CX

L,IND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUÀNÍ IDADE

-i-

rr-: O9



3 . O. DO TRÀTÀüE}ITO DÍEEREIICIADO PÀRÀ },'E./T}?
3.1.Sa1ienta-se que na referida contrataÇão, não sêrá concedido o tratannento

Porte, nos termos da

ÁNE rv

o

acordo com a5

do objeto da

qualidade dos
náo exime o

:tE§P;J.O
dipl

. CPL.

simplificado para a9 !íj-croemplesas e Bryresas de
contidas nos Arts. 4'l e 48, da Lei CoryleEentar n"

Pequêno
723/2005, po! estarêm prêsente

simultânêamente, as situações pre\ai3tas nos
Iegal.
3.2.À participaÇáo no certaee, portaDto, deverá ser a.berta a quaisquer interessados, i
as Microempresas, Elq)resas de Pequeno Porte e Equiparados, nos telDos da 1egi31aÇão vigente.

incisos fI e III, do Àrt. 49, do

{ . 0 . DÀs @RrcÀçÕBs Do coNtl?Àtttt-IE
4.1.Efetuar o pagamento reLativo ao objeto contratado êfetivamente realizado, de
cláusufas do respectivo contlato ou equivalente.
4 - 2. Ploporciolar âo Contratado todos os meios nêcêssários para a fj-êl êxecuÇão
presente contratação, nog termog do colrêgpondente instruEento dê ajustê.
4.3.Notificar o contratado sobre qualquer i-rreqularidade ertcontrada quarto à
produtos ou servi.ços, exêrcendo a Eais a.q)1a e co{q)l-êta fiscalização, o que
Contratado dê suas responsa-bilidades pactuadas e preceitos leqais -

5.0.DÀs GRrcÀçõEs Do coNrRÀtâDo
5 . L. Rêsponsabilizar-se po! todos os ônug e obligações coocernentes à legislaÇáo fj.gcal, civil,
tributária e trabalhi-sta, bem como por todas as despesas e coúpro!trissos assunidos, a qualgue!
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros es razâo da execuÇão do obieto contratado.
5.2.Su.bstitui!, arcando com as despesag dêcorlentes, og r0atêriais ou selviços que apresentaretn
alterações, detêriorações, iryerfeições ou quaisquer iüegritarj.dades discrepântes à9
exigências do instrumento de ajuste pâctuado, ainda que constatados após o recebi-úrento e/ou
pagamento.
5.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e expressa autorlzaçào do Contlatante.
s.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrllEêntos equivalente, em cornpatibrlidade com

as obrigaÇões asslmj-dae, todas as condiÇões de habilitação e qual-j'ficaÇão exigidas no
respectivo processo Lj-citatório, se for o caso, apresentando âo ContrataÍrte os docrrrnêntos
necêssários, sempre que solicitado.
5.5.tuútir Nota Eiscal colrespondente à sêde ou íilial da eryrêsa que apresentou a
documentaÇão na fase de habilitação.
5 . 6. Executa! todas as obri.qaÇões assuDidas coE observância a Dêlhor técnj"ca vigentê,
enquadrando-se, liqorosamente, dentro dos pleceitos legais, noreas e especificaÇões técnicas
correspondentes.

6.0.DOS PRÀ.ZOS

6-1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que ad[ite prorrogaçáo nos

casos lrevj-stos na legislação \rigente, está a.baixo indicâdo ê será considerado a Partir da
enissáo do Pedj.do de compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
6.2.O praio de vigência do contrato será deterninado: até o fj.nal do exerclcj-o financello de

20L7, con3iderado da data de gua assinatura.

7. O.DO RE'ÀJUgrtüEXft§
7,1.os preÇos contratados são fixos pelo perlodo de un ano, excêto para os casos previstos no

A,rt. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.566193.
J.2-Ocorrendo o degequitlbrj.o econôrnico-f inanceiro do contrato, poderá ser rêstàbêlecida a

relaÇão gue as partes pactualaE inicialnente, nos teEtros do Àrt' 65, Inciso II, À]1nea d' dâ

Í,eL à.666/93, rnádi".tt. co!0provaÇão docrrmental e requeriEeDto expresso dÔ contlatâdo'

8.O.DO PÀCãTíENTO
8.1.O pagamento será realizado mediante procêsso
procêdamentos adotados pêlo Contratante, da seguínte
dias, contados do perlodo de adirylemento.

regnúa.r e em observância às normas e

Eanêira: Para ocorrer no prazo de trj-nta

9.O.DAS SÀNÇõtsS ÀDUrlrI SrnÀTrvl§
9.1.À recusa inlusta em deixar de ctElu)lir as obrigaçôes assr'midas e precêitos legals'
sujeitará o contratado, ga!antida a pr:évia defesa, às seguintes penalidades previstas nos

aris. 86 e 87 da Lei 8.666/93:. a - advertência; b - Ú-rlta de mora de o'5* (zero vÍxgula clnco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' nÔ inlcio ou na

ãxecução ao àbleto ora contlatado; c - Bufta dê 10* (dez por cento) sob-re o vâ1or contratado
pelainexecuçeototalouparcialdocontrato;d-suspênsãotemporáriadeparticiparem
iicitaçao e impeditnento de lontratar com â Afuinistração, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaráÇão de inidoneidade para licita! ou contratar com a ÀdÍLinistração Pública ênquanto

perduraiem os motivos deter;Linantês da punição ou até que seja promovj.da sua reabilitaÇáo
ierante a própria autoridade que aplicou a penalidade,' f - sin[.rltaneamênte, qualque! das

penalidades cabíveis fundamentadas na Lêi 8.666193'
9.2,se o valor da multa ou indenização de\r'ida nãô for recolflido no prazo de 15 dias após a

comunicação âo côntratado, será autooâticaEente dêscontado da primeira parcela do pagamento a

que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratôrios de 1t (um por cento) ao mês'

ou, qualdo for o caso, cobrado judicialúente.

. j.solada ouà>



9.3.Àpós a apli.cação de quaisquer das penalidades previstas, reallzar-se-á corü.rni
ao contratado, e publicado na inprensa oficial, excluldas as penalidades de
multa de mora quando for o caso, constando o fi.úrdamento legal da puniÇão, info
o fâto se.rá registrado no câdâstro correspondente.

UâDân$râpe - PB, 09 de feverer

5 tuo,-
MARIÀ DE SOU PAIVÀ
chefe de Gabinete
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EsTàDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂraRÀ !írNrcrPÀr DE lotô!{crrAPE

c

ANE L

rt t2 (
ô

o §

o

o

EID'DI
t,ND

T]ND

T,ND

T'ND

cx
CX

CX

CX

UND

UND

UND

t,ND
UND

TJND

UND

UND

TJND

ÚND

IIND

UND

UND

T'ND

cx
UND

cx
I-,ND

U} D

t,ND
t,,ND

UND
gx

t]ND

UND

UND

TJND

UND

T'ND

UND

UND

UND

t,ND
ÚND

c>(

T'ND

UND

cx

QIIàIX"IDÀDE
15
40

100
4A

200
100
100
100
15
26

26
26
26
26
26
50

800
800

5
15
15
2A

50
20

5

20
2A

100
30
50
60
60
60
60

100
60
60
15
10

30
60
60
50
50

100
3

P . I,IITi.RTO
5,58

26,44
4,52
0, t5
2,70
2,10
2t LA

4A,24
50,00
91,20

120,50
14,9A

1\2,24
92,44
'70,50
64,40

a,99
0,50
0,40
9,20
1,06
0,60

26,48
4,20
a,90

26,24
13, ',7 0
\2,24

7,44
8, 90
7, 50

199.00
10,90

1,49
2,34
2.94
5,54

18,20
95,30
26,94

r22, AA

9,00
0,60
8,90

71 .90
3,?5
0,85

12,50
Totet

cPt.o

nediantê
e nornas

P. TOIÀ!
83,70

1 .056, 00

452,4A
74. AA

420,00
210, 0 0
210, 0 0

4 .820, 0o
750,00

2-311t20
3.133,00
1 .947 | 4a
2.917 t2A
2.442,44
1.833, 00

1.674,40
49,50

4 00, 00
320,00

46,04
15,90

9.00
531.64
210, 0 0
118, 0 0

131,00
214, AA

244,04
I4 0, 00

261 tAO
375,0ô

11.940,00
654,00
89,40

141,00
294, A\)

332 | 40
t -o92 t oa
I .429,54

269,00
610, 0 0
21at AA

36,00
534, 00
895,00
187,50
85,00
31, 5o

46.387.60

c.

REFERENTE: PESOUISÀ DE MERCÀDO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respectiva solj.citação: ÀquisiÇão parcelada de EÂteriais de
expediente diversos, destinados as ati\.idades da CâDarâ xrnricipal de Ha.nangruape.

2.0 _ DA PESQUTSÀ DE !{ERCÀDO
2.1 - Com base nos custos parà execução do objeto da contrataÇão em tela, obtidos
pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da leglslaçáo, tegulamentos
vigentes, lelacionamos abaixo o tDenor preço encontrado.
2.2 - l,lês que serviu de base para ela.boração da referida pesqui.sa: Janeiro de 2017.

CODIGO Dtseün(ão
AII'íOEADA PÀRÀ CÃRI}1BO

AGÊNDA PSRfiANENTE

BLOCO PARÀ RÀSCUNHO

BORRÂCHÂ BRÀNCÀ

CLIPS 3/O
CLÍPS 2/O
CLIPS O

CÀNETA EsFERocúFrcA cx. c/50
cArxA pARÀ coRRESpoNDÊNcIA El'l ÀcRllrco rRr PrÂ
CARTUCHO HP 21 PRETO

cARtucHo ltP 21 coloR
CÀRTUCHO HP 60 PRETO

CÀRTUCHO HP 60 COLOR

CARTUCHO HP 7{ PRSTO

CÀRTUCHO HP 122 COLOR

CARTUCHO HP 122 PRETO

CD.R
ENVELOPE A4 MAOEIRÂ 229 X 321
E|Í!,ELoPE HEro oPÍcro r?6 x 250
EXTRAToR DE GRÀI{po rÍpo EspÁTUrÂ zrNcSm cx. c/12
FITA DTJREX 12 X 30
EITA D{'REX 12 X 10
GRAI{PEÀMR 206 26/ 6
GRÀMPO 2616
GRÀHPo rRrLHo Púsrrco c/50
LÁPrs GRÀErrE c/ 144
LIYRO ATA C/IOO ELS

TIVRO DE PONTO .I ÀSSTIÀTURÀ C/IOO FLS

rÁPrs HÀRCA TExro
CAIXÀ ARO{JIVO UORTO POLIONDÀS

PÀPEL LEHBTIETE C/ ADESTVO TO2 X 76 1OO EOLHÀS

PAPEL oFÍcro A1 cx c/10 RESMAS

PASTÀ AZ LCI.íBO LAR@
PASTA C/ TRILHO PVC

PASTA c/ ABA PLÁsrrcA N" o
PASTA PVC C/ ÀBA Eú,STICO N" 2

PAsrA PVc c/ ÀBA Eúsrrco N' 3

PÀsrA sÀNFoNÀDÀ c/12 DrvrsóRrAs
PASTA SUSPENSÀ MARHORIZADA C/50
PEREURÀDOS MÉDIO

QUADRO DE AVISO EH MADEIRÀ 1,2O X O.9O

IIYRO DE PROíIOCOIO 1/4
RÉGUA PrÁsrrcA 30 c},
LÁPIS HIDRocoR C/ 12
coRRETrvo LlqoÍ|o c/12
Ê1TA DUPI,A EACE 12 X 30
PAPET MADEIÍIÀ
TINTA PARÀ CARIMBO 40 HL AZULIPREIO CX. C/3

1

2
3
1

5
6
1

I
9

10
11
12
13
l4
15
16
1',l

18
19
20
27
22
23
24

25

21
2A

29
30
31
32
33
34
35
36
31
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4l
48

3.0 -
3.1 -

DO VÀI,OR
o valor total é eguivalente a R$ 46.387,60.
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4.0 ' DÀ,S CONDIÇÔES DÀ CONTRÀIÀÇÃO
A.LO prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que adEite pr
casos previstos na legislação \rigênte, está abaixo indicado e será consider
êm1eeão do Pedido de Conpra:

Entrega:5 (cinco) dias
4.2,os preÇos contratados são fixos pêlo perlodo de LE ano, exceto para os casos
Art. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
4"3,ocorrendo o deseguillbrio econônico-f inanceiro do contlato, poderá ser restabelecida â
relação que as partes pactuaram inicialrlente, nos termos do Àrt. 65, Inci3o II, Allnea d, dâ
LeL 8.666/93, mediante comprovaçào documental e requerinento expresso do contratado.
4.4.O pagamento se!á lealizado mediante p.rocesso regular e em observância às normas e
procedimentos adotados, da sequinte EEneira: Para ocorler no plazo dê trinta dias, contados do
período de adi[plemento.

Mamarrquape - pB, 09 de fevereiro de 201,'7,

IÀ DE
chefe de cabi.nete

íi '"'Dr-.-lo-

\/-Yo^ -.Pp"êií{*BEld



\À ÀN

001MAMANGUAPE . PB
Terça feira, 03 de janeiro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo

ANO

Ft: /4
.à

,r).
o

ATOS

ADMINISTRAT!VOS

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENAOOR RUI CARNEIRO

Mamanguape/PB, 02 de janeiro de 20í7

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe sâo conferidas pela Constituiçáo Federal, pela
Constituiçáo Estadual e pela Lei Orgânica do Municipio de Mamanguape e demâis leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

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

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

Comissáo Permanente de Licitação, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal no.

8666/93.

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,

revogadas as disposiçôes em contrário.

Câmara Municipal de l\4amanguape, em 02 de janeiro de 2017

(

IMPRESSO SOB A RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Poí.aria no 0212017

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
Presidente



ESIÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÂI.flRÀ TÃ,NICIPÀI DE Tan4IÜqIãlE

REE. : PROCESSO LICIIATÓRIO
OB,lETo: Àquisição parcelada de materiais de expêdiêntê dive.reos, destinados as atlvidades da
câmãra Municipal de Mantânguape.

DECTÀRÀçÃO

Conformê solicitado, dêclalamos have! disponibilidade orçamentária para execução do objeto
relativo à contrataÇão em tela:

Rêcursos Próprios da Câmara Murricipal dê Mámãnguape: 01-010 01.031.0001.2001 3390.35.00

MaÍranquap§ - PB, 14 de Eevereiro dê 2017-
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EsEÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂraRÀ !ÍrJNrcrpÀr DE r,qÀíÀllcrIÀlE

e,ABrNElE Do pREsrDErrE nl cÂrana.

ÀuroRrzÀçÂo

Autorizo a Comlssáo Pemanente de LicitaÇâo, a reâlizar procedimento licitatório, na
modalidade exigida pela legisfâção em r.igor, destinada a:

Aquj-siÇão parcelada de tlateliais de expediente divêrsos, destinados as ati\.idades da Câmara
Municipal de Mamanguape.

Conforme informaÇões do setôr contábif, existe disponibilidade de dotaÇáo especlfica
orÇamento vigente para execução do objeto a ser licitado.

Mamanguape - PB, 14 de Fêvêreiro dê 2017.

JoÀo
Presi te da Cânara

DA S I],T,8. FILHO

no

-ir

r.r



ESTÀ.DO DÀ PÀB,AIBÀ
C.âI,NRÀ UUTíICIPÀT DE I4!4ATIGTIAPE

coMI ssÀo PERrÃlrENTE DE LrCrTÀçÀO

PRqf@orp
PROCESSO Í,lCÍTATóRIO

Obleto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destlnados as atividades da
câmara Municipal de Mamangruape .

obsêrvado o disposto na legislação pertinênte no gue concerne à nodalidade de licitaÇão
êmpregâda em refação ao valor previsto do cêrtame e as caracteristicas ê particularidades da
despesa, bem como o guê já foi rêalizado até a presentê dâta com objeto semelhante ao que sêrá
Iicitado e aj-nda o que consta dos êlêmentos de planej a&ênto da adÍLinistração, em especial o
orçamento vigente, esta Conissão protocolou o processo em tela:

TO!,ÍÀD]A N" 00003,/2017 - L4/O2/20r7

c TO LE o
Presidêntê da Corli ssào

. CPL, o
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ESEÀDO DÀ PÀÀÀÍBÀ
cÂIaaÀ XI,NICIPÀI DE TaIafIGI,ÀPE

CON{ISSÀO PERI,íãNENTE DE LICITÀçÃO

TEBUO DE ÀIrrUÀçÃO DE PBOCES§O LICITAÚRIO
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 170214TPOOOO3

Objeto: Agui.siÇao parcelada de materiais de expêdiênte diversos, destinados as atividades da
cânEra l'runicipal de Mananguape .

I - BBGBIIIEf,TO
Nesta data rêcebemos a doclrmêntação inerente à execução do objêto aciúa indicado, cotrq)osto
pelos segiuintes elementog: solicitaÇão para rêa1i-zaÇão de processo licitâtórlo na nodalidade
exigida pela legislação vigente. coE justificãtiva para a necessidade da contrataçâo, pesquisa
de preÇos correspondente, a autorlzaÇão devida e declaração dê existir a respectiva
disponibj-lidade orÇamentá!ia.

IÍ - PROTO@IO
obsêrvado o disposto na legislação pertj-nênte no que conceltte à Dodalidade de licitaçáo
empregada ên relaÇão ao valor prevlsto do cêltâme ê as caracterlsticas e parti.cularidades da
dêspesa, bem como o que já foi realizado até a presente dâta com objeto semelhante ao gue será
licitado e ainda o que consta dos el.ementos de pl anej aeento da adnLinistração, em êSpeciâl o
orÇarmento vigente, egta comissão protocolou o procêsso eIIl tela:
Tonada dê Prêçloa Do 00003/2017 - L1|O2/2OL1 .

III ' ÀEiERl\'RÀ DE VOI,T'UE
Neste ato, em decoxrência da docuuentaÇão ola recebida, abre-se o
procedimento administratj.vo em eplqrafê, que teE como prineira fôlha
folhas sêguintes numeradas sêquencialmente, lniciando no Íro 01.

10 voh@ dos autos
a capa do procegso e

do
a5

IV - ET.E| ETITOS DO PROCESSO
Após devidamente autuado, plotocolado e numelado, contelldo a autorizaÇão respectj"va, a
indlcaÇão sucinta de 5êu objeto e do recurso apaopriado para a despesa, nos temos do Art. 38

da Lei 8.666/93 e suas alteraÇões, serão jrntados posteriomente o instrumento convocatólio e

seus elementos constj.tutivos, inclusive a corlespondente úinuta do contrato, os quais serão
submêtidos à apreciaçâo da Àssessoria Jurldicâ.

\, - PR@EDIIiEIIIIC
Renêtâ-se a Àssessoria Jurldica,

Prezados Sêohores,

Submetemos à apreciaÇão da À53e93otia Jutldi.ca, nesta
autuado para a devi-da análise e aprovação, consoante Àrt.
e suas alteraçóes posteriores i

. !Íinuta do i.nstrumento convocatório e seus elementos constitutivos,'
o Minuta do contrato correspondente.

PB 14 dê Fêvêreiro d,e 20L'7.

C 10 LEI o

data. os eleEentos do processo ola
38, § únlco, da Lêi Federal 8.666/93

lrarnanguape\1

Presidentê da Collrissão

-i- é*\
l§ rr, td '')

k*/

r.rlri,\t
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ESTADo DA PARÀÍBA
CÂMARÀ MUNICIPAL DE MAMÂNGUAPÊ

CoI,íIssÃo PERHÃNENTE DE LICITÃÇÃo

EDITAL Li c i tação
XI}IUTÀ

IdINUTÀ
PROCESSO A[['{INISTRATIVO N" 170214TPOOO03
LrcrrAÇÁo N". oooo3/2o1'l
MoDÀI,IDÀDE: TOI.(ADA DE PREÇos
TIPO: MENOR PRÊÇO

MITTUTÀ
órqão Real.izãdor do Certelne:
CÂMÀRÀ MUN]CIPÀI DE MÀ},ÍANGUAPE
RUA DUOUE DE CAXIAS. 123 _ CENTRO - MÀI.íÀNGUAPE - PB.
CEP: 58280-000 - Tel: (O83) 3292-21A6-

XTTI'TÀ
O órgão Realizador do Certame acima qualiflcado, inscrito no CNP.I 12.72O.256/OOOI-52, doravante denominado
simpfesmente ORC, torna público para conhêcimento de quàntos possam interessàr que fará realizar através
da Comissão Pernanente de I-icitação, dorãvante denominadâ simplesnente Comissão. as -. - horàs do dià ...
de ... de ..- no endereço acima indlcàdo, IÍcitação na modalidade Tonadã de Preços n". 00003/2017' tlpo
tnênot preço; tudo de acordo com este instrumento € em observância a Lei Eederal nô- A-666. de 21 de junho
de 1993 e suas alterações poste.riores e a Lei Corplementar no 123. de 14 de dezelDtro de 2006. ãIterâda'
conforme os critérlos e procedimentos a seguir definidos, objetivãndo obter a melhor proposta parâ:
ÂquisiÇão parcelàda de nâteriais dê êxpediente diversos.

XIf,I'TÀ
1.0. DO OBJETO
1,1.Constitul objeto da presente licitação: AquisiÇáo pàrceladâ de Inâteriais dê êxpediente diversos,
destinados as atividades da câmara MunicipâI dê Mamanguape.
1.2.4s espêcificaçÕes do objeto ora .Iicitado, encontrâm-se devidamente detalhadas no correspondente Ternro
dê Rêfêrência - Ànexo f deste Instrunênto.
I.3.4 contratação acima descrita, que será procêssada nos termos deste instrumênto convocatório,
especificaçôes técnicas e informações conpfementares que o acompanha , quando for o saso, Justifica_se:
Pela necessldede da devida efetivação de compra para suprir demânda especifica - Aquisição parcefâda de
rnateriais de expedlente diversos -, considerada oportunà e imprescindívêl, ttem como relêvante medlda de
interessê público; e ainda, pela necessidadê de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de
atividâdes pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objêtivos progrâmâdos,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1-4.SâLlentâ-se que na referida contrataÇão. não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado
pãra âs Mlcroempresas e EIIE).resâs de Pequeno Porte, nos t€rmos das disposições contidas nos Ârts. 47 e 48,
da Lei Complernentar Do 723/2006, por €stârem present€s, j.solada ou simultaneamentê, as situaÇões previstas
nos lnclsos II e tII, do Art- 49. do mesno diploma legal- Ficâ, no entanto, assêgurado ã ME e EPP o

tlatamento diferenciãdo e sirpllficado previsto nos demais Artigos do Capitulo v, Seção única, da LC Ôo.

723/2006' 
,.rlÍLTÀ

2.o.Do IoCAL E DATA E DA IMPUGNÀçÃO Do EDITAI
2-1.Os envelopes contendo a docunentação relêtiva à habilitação e a proposta de preços para execuÇão do

objeto destã licttação. deverâo ser entlegues à Comissão até as -.. horas do dia "' de "' de "', no

enàereço constantê do preáíüLrlo dê.ste instrumento. Neste mesno .local, dêta e horárlo -sêrá reà]izàda a

sêssão púb1icâ para abêrtura dos referidos envelopes.
2 .2 - InfornaçÕes ou esclarecimêntos sobre esta Iicitàção, serão prestados nos horáriÔs normâls de

êxpedlente: das 08:00 as 12:O0 horas.
z.:.Q,.ralquer cidâdão é parte legÍtima para impugnar o ato convocatório deste cêrtame por irregularidade na

aplicaçaá dâ LeÍ 8.666/93 e legislação pertinente, se manif€stada por escrito e dirigida a Comissão,
piotocôtizanao o origlnal até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para rêallzação da respectiva
sessão pública para abertura dos envelopes de habllitação, nos horários de expediente acima indicado,
excluslvanente no seguinte endereço: Rua Duque de Câxias. 123 _ centro - Mamanguapê - PB'

2.4,Cabe:á à Comissão, áuxiliada pelos setores -responsáveis pela elaboração deste âto convocatório e seus

anexos, decidir sobre a respecti;à impugnação, respondendo âo cidãdão interessado no prazo de atê 03

(três) dias úteis, considerados da data em que foi protocollzada a Petição'
2.5.DecairádodireitodeiÍpugnarasfalhãsouirregu]'aridadesquêvlciariamoatoconvocatóriodêste
cêrtame, o ricitante que nao o iir", po. escrito e dÍrigida a cornisiao, protocolizando ô oriqinal ãté o 2"
(segundo) dia útit que anteceder . áU"rtrru dos envelopes con as propostas, nos horários de êxpedlente
acima lndicado, exctusivamentê no seguinte endereço: Ruà Duque de caxÍas, 123 - centro - MamânguaPe - PB'

tírlÍulÀ
ELEMENTOS PARÂ LICITAÇÃO
particlpantes, s€lão fornecidos os seguintes elementos:

ANÊxo r - TERl.io DE REEERÊNcrA - EsPEcrErcAÇõEs,
ANEXO II - MODELOS DE DECI,ARÀÇÔES'
ANEXO I11 - MODÊLO Do TERMO DE RENÚNCIA'
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO'
obtenÇão do instrumento convocâtório será feita à Comissão, e quando for o caso, mediânte o

custo de rêproduÇão gráfica dos elêmentos:

3.0
3.1
3.1
3.1
3-1
3.1
3 -2

DOS

I.
2-
3.
4.

j unto
rêcofhimento da quantia abaixo indicãda, corresPondente
fornecldo gratuitamente. I,IINUTÀ
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4 .0. DO SUPORTE IEGA],
4-1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Eederal no, 8.666 dê 21 de junho de 1993,
posteriores e a Lei Complementar D" 123, de 14 de dezembro de 2006, afterada e leglslação
ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente dê transcriÇão-

5.0
5.1

.DO PRÀZO E DOTAÇÃO

.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conformê suas caracter:lsticas e
oRC, e que adnite prorrogação nos casos prevlstos pela l-ei a-666/93, está abâi1o

considerado a partir da êmissão do Pedido de Compra:
Entreqa: 5 (cinco) dias

5.2.O prazo de vigência do correspondente conLrato será determinado: atê o final do exercicio financeiro
de 2017, considerado da data de suâ assinatura;
5.3.4s despêsas dêcorrentês do objeto da presente licitàção, correrão por conta dâ seguintê dotãção:
Reculsos Próp!i.os da Câ«\ara Municipal de Hananguape: 01.010 01-03L.OoOL-2O0L 3390,35.00

IíIITUTÀ
6.0. DAS CÔNDTÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Pode.rão pêrticipar deste certâme, os licitântes devidamentê cadastrados no ORC ou que atenderem a
todas as condições para cadastramento até o tercelro dia ânterlor à data prevista para o recebinento das
propostas, cuja reqularidade será observada mediante apresentaÇão do Cêrtificado de lnscrição de
Eornecedores e Prestâdores de Serviços, ou equivalênte na forma da fêi, fornecido peto ORC- Os proponentes
deverão entregar a Conissão dois envelopes fechados indicando, respectivamente, DOCT MENTAÇÃO e PROPOSTA DE

PREÇOS, devidamente identificados nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.4 parlicipação oeste certame é aberta a quaisquer interessados, incLusive as Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte ê Equiparados, nos termos da legislaÇão vlgente.
6-3-Não podêrão particlpar os intêrêssados que se encontrem sob o regime falimêntar, êmprêsas estrangêiras
que não funcionem no pãís, nem aqueles que tenham sido declarados inidônêos para licitar: ou conti:atar com
a AdministraÇão Pública ou que estejam cumpr:indo a sanção de suspênsão do direito de licitar e contratar
com o oRC-
6.4.Os ficitantes que desejarem envial seus envelopês Documentação ê Propostâ de Preços via postal - com
Aviso de Receblmento AR -, deverão remetê-fos êm tempo hábil ao endereÇo constante do preâmbulo deste
inst-rumento, aos cuidâdos do Presidente da Comissão - C1áudio teite Ei1ho, Não sendo rÍgorosamênte
obsêrvadas as êxigências dêste item, os respêctlvos ênvelopes não serão aceitos e o licltantê, pôrtanto,
desconsiderado para efeito de partlcipação no certâme-
6.5.Quando observada a ocorrêncÍa da entrêgâ apenas dos envelopes junto a Comlssão' sem a pêrmanência de
r:êprêsêntante credenciado na respectiva sessão públicâ, é fâcultado ao licitantê. não sendo condição para
sua habllitâção, a inclusão no envelopê Documentação, da declaração expressa dê renunciar ao direito de
interpor recurs prâzo correspondente relativo à Easê dê Habilitação, concordandô com o
prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, III, da Lei A-666/93, conforme modelo - Ànêxo I11-
b.6.É vedadà à pàrt icipação em consórcio-

IíINI'TÀ
7.O.DA REPRÉSENTAÇÃO E DO CREDENCIÀMENTO
7-1.O llcitante dêverá se apresentar, parâ credenciamento junto a Comlssão. quando for o caso, através de
um replesentante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório. Ca.ia
ticitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na

forma prevista neste instrumênto, podendo ser substituldo posteriormente por outro devidamente

'1 .2.PaÍa a credenciamento deve-rão ser apresentados os seguintes documentos:
l,2.l.Tratandô-se do rêpresentante Iegal: o lnstrumento constitutivo da êmpresa na forma da lêi, quando
fôr ô caÊc', dêvidamenle rêgiBtrado no ôrqâo colrlpetente, no quar estejam expreÊÊôs seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçõês em decorrência de tâl investidurà;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a plocuração poir instrunento público ou particufar da qual constêm os
nêcêssários poderes para, firmar declaraÇões, desistir ou aprêsentâr as râzôes de recurso e praticar todos
os demais atos pêrtinêntes ao certame; acompanhadã do correspondente instrumento de constituiÇão da
empresâ, quando for o caso, que comprove os podêres do mandante para a outorga- caso a proculàção sêia
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente-
?.2.3.O representante legaf ê o plocurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha
foto,
?.3-Esles docurl1entôs deverão ser aprê6entados - antes do inlcio da sessão púb1ica - em origj-nal, por
qualquer procêsso de cópia autênticadà por cartório competente ou membro dâ Comissão'
7.4.A não apresentâção ou ainda a lncorreção lnsanável de qualquer dos documentos de credenciamênto
inrpedirá â particípação âtiva do representante do licitante no presente certamê. Esta ocorrência não

inabilitará o coneorrentê, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo
licitatório. para tanto, a CPL rêcebêrá regulannente do referido concorrente seus ênvelopes, dêclaraÇões e

ôutros etementos necessários à participação no certamê, desde que apresentados na formâ dêfinidã neste
insrrumento' 

ur*rrrÀ
B. o. DA HÀBrLrrAÇÃo
B-1.os documentos necessários à habilitação dôs licitantes, deverão sêr ap.esêntados em 01 (uma) via,
dentro de envelope fâcrado, contendo as seguintes indicaÇôes no ânverso: 

X I N U T À
CÂMÀRÃ MUN]CI PÀ]- DE MAMANGUAPE

DocUMENTAÇÃo - TCN,IADA DE PREÇos N". 0ooo3/2o11
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ [O PROPONENTE

o El{'\rELoPE DOCUI'1EI.ITAÇÃo deverá conter sêqLrintes elementos:
À

À

capâcidade de desenpenho anterior satisfatório, de
feitâ através dê atestado fornecido por pessoâ j urídi câ

B.2.PESsoA.lunÍorca:
8.2.1. Comprovação de
obj eto da licitâÇão.

8.2 - 2 -ComprovaÇão de câ.jâstrâmento nos termos do item 6-l deste instrumento

lírl{uT
riIlÍUÍ

igual ou assemelhada
de direito público

,q
,{

À

suaF\ alteracõês
o"ffi.p1,."ê.
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8.2-3-Regularidade para com â Eazendà Federal - certidão conlunta negativa de débitôs rêlatlv
Eederais e à Dívidê Ativa da União.
8.2-4.Certidões neqativas dâs Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitantê ou outro
forma da Lei.
8.2.5-Comprovação de reguLaridadê relativa à Sêquri.dade social INSS-C:I.ID e do Eundo de Gara
de Serviço EGTS-CRE, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituro
Seglrro Social e Caixa Econômica Eederâ1, respect ivãmente .
8.2-6.Prova de inexlstêâcia de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho. mediante a ap
de Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titufo V1I-À dâ Consolidação das ]-eis do
Tr:abalho, ap.rovada pelo Decreto-Lei Í\" 5.452, de 1" de maio de 1943.
8.2.7.Dec]aração do licitante: de cunprimênto do disposto no Art- 7o, Inciso X§(III, da Constituiçâo
Eederal - Art. 27, Inciso V, da Lêi A-666/93; de supervêniêneia de fatô impeditlvo no que diz respeito à
participaÇão na licitação, e de subneter-se a todas as cláusulas ê condiÇõês do presênte instrumento
col\vocatório, conforme rrcdelô - P,nexo 11.
8.2-8.Termo de Renúncia, caso o partlcipante envie âpenas seus ênvelopes, sem representante credenciado ê
desejar renunciar ao dileÍto de interpor recurso ê ao prazo respectivo relativo à Fase de Habilitação,
concordando com o prosseguimento do certame licitatório. conforme nodelo - Anexo III.
8-2-9.Ce-rtidão nêgativa de Ea1êncÍa ou Concordata, expedida pelo distrib.ridor da sede do licitante, no
máximo 90 (noventa) dias da data prevista pâra abe.rtura das pr:opostas-

8.3. Do.umentação espêcÍfica:
8 . 3. 1 . Comp.rovaÇão dê que o ticj.tantê sê enquadra nos termos do Àrt. 3" da Lei 123/06, sê for o caso, sendo
côssiderada microe§\p.esa ou erRpresa dê pequêno porte e recêtendo, portanto. tratamênto diferenciado ê
simplificando na formâ definida pefa legislação vigente- Ta1 comprovaçâo poderá ser feitâ através dê
apresentação de qualquer um dos seguintês documentos, â critério do llcitânte: a) declaraÇão exprêssa
formalmente assinada pelo profissional dâ áreâ contábil, devidamente habilitado; bl certidão simplificada
enitida pêla junta comerc.iâI da sede do Iicitante olr equivalente, na forma da legislaÇão pertinente. A
ar]sência dê referida decfar:ação ou cer:tidão simplificada não é suficiente motivo para a inabititação do
llcitante, apenas perdêrá, durânte o presentê certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado
dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123106.

8.4.os documêlrto6 de Habilitação deverão 6er orsanizados na ordem deêcrj.ta nêÊle inÉtflrmêntô, precedido6
por un ÍndÍce correspondente. podendo ser apresentãdos em originaf, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartórÍo competentê, membro da Comissão ou publicaÇão em órgão dà imprensa oficial, quando
for o caso. Estando perfeitamênte legívêis, sem conter borrõesr rasuras, emendas ou entrelinhas, dent-ro do
prazo de validãde, ê encer-rados em envelope devidàmentê Iâcrado e indevassáve1. Por ser apenas uma
formalidade que visa facilitar os trabalhos, â ausência do indice de que trata este item, não lnabilitará
o licitante.
8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamênte
autenticadâs ou das vias originais para autenticação pelâ Comissão ou da publicaÇão em órqão na imprensa
ôficial, a apresentação de documentos de habiLi,tação fora dô envelope específico, tôrnará o reÊpectivo
licitantê inabi.fitado- Ouando o documento for obtido via lnternet sua leqalidade será comprovada nos
endereços efetrônicos coiiespondentes , Poderão sêr utilizados, â critério da Comissão os documentos
cadast.rais de fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos
apresenlados pelos licitantes. quando fo-r o caso. urxurÀ
9.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1.A proposta deverá ser aprêsêntada em 01(una) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicaçôes no anverso:

IíIISUTÀ
CÀMARÂ MUNICI PAI DE MÀHANGUAPE
pRoposrA DE PREÇOS - TO},íADA DE PREçOS N"- 00003/2011
NOME PROPONENTE

ENDEREçO E CNP.] DO PROPONENTE ulxurÀ
o ENVEÍ-OPE PROPOSTA DE PREÇoS deverá conter os segul.tês elementos:

ríIÍUTÀ
9.2.Proposta elaborada em consonância com as especÍficâÇões constantes deste instrument elementos
- Anexo f -, êm papel tirürado da empresâ quando for o caso, dêvidamente assinada por seu representanle,
contendo no correspondente item cotado: discrininação, marca e/ou modelo e outrâs caracterÍsticas se
nêeêssário, o quanl-itativo e os valores unitário e totaf expressos em algarismos.
9.3.Será cotado um único preÇo, marcâ, modelo para cada item, com a utillzação de duas casas decimaís.
lndicâçôes êrn côntrário êstão sujeitas a corrêçóes observândo-se os seguintes critérios:
9.3.1.Ea1ta de díqitos: sêrão acrescidos zerosi
9.3.2.Excesso de dígito6: sendo o prlmeiro digito excedentê mênor que 5, todo o excêsso será suprimido,
caso contrário haverá o arredondarnento do digito anterior pa-ra mais ê os demais itens excedentes
suprimldos,
9.4.No caso dê aquisição de bens. a quantidade mínima dê unj.dades a ser cotada' por itêm' não deverá ser
infêrior a 1008 da êstimativa detafhada no cor.espondente lerlno de Referência - Anexo I- Disposição em

contrário não desclassifica automaticamente a proposta apênas o respectivo item será desconsiderado.
9.5.A p-roposta dêvêrá sêr redigida em lingua portuguesa e em moeda nacionalr elaborada com clareza, sem

afternatiyas, r:asurês, enendas e,/ou ent.relinhâs- Suâs folhás ruL'ricadas e a últina datada ê assinada pelo
responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazôs de entreqa ou exêcuçâo'
das condições de pagâmento, da sua validadê quê não poderá ser inferiôr a 60 dias, e outras informâçÔes e

observaçôes pertinêntes que o licitante iulgar necessárias-
9,6,Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da r,lultiplicaÇão do preço
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9.7.Eica esrabelecido que havendo divergência de p.eÇos unitários para um mêsmo produto ou serviÇo,
prêvalecerá o de mênor valor-
9.8.No caso de alteraÇÕês necêssái:iâs da proposta feitas pê1a Comissão, decorrentês êxcfusivamente de

incorreções na unidade dê medida utilizàda, obse-rvâda a devidâ proporcionâ]ldade, bem como nâ
nultipLicaÇão e/ou soma de vafores, prewalecerá o valor corrigido-
9.9-A não indicâÇão na proposta dôs prazos de êntrega ou execução. das condiçõês de pagamento ou dê sua
validadê, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento
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convocatório e, portânto, serão corsider:adas as deteirminaÇões nele contidas para as referid
não sendo suficientê motivo para a descl ass i fi cação dâ rêspectiva proposta.
9,10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio rnodelo fornecido pelo
esteja devidamente preenchido.
9.11.Nas Licitações para aquisição de Inercadorias o participante indicará a oriqên dos prôdu
A evêntual falta da referidâ indicação não desclassificará o licitante.
9.12.Sêrão desclâsslficadas as propostâs que deixarêm de âtender às disposições deste instrume

10.0. DO CRITÉRIO PARA JULGÀ'IENTO
M

10.1.Será declarado veneedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do presente
instrumento, apresentar proposta com menor valor unitário no correspondente item cotado, relacionado no
Anexo I - Termo de Referência.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas. ê após ôbedecido o disposto nos Arts. 44 e
45 da tei conplêmentar L23lO6 ê nô Art- 3", §2", da tei Eederal A.666/93, a classifi.cação se fará atravéE

10.3.N4 presente licitaÇão ser:á assegurada, como critério dê desempate, preferênciâ de contratâÇão para âs
microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empatê âquelas situaçõês em que as
propostas âpresentadas pelas microempresas ê empresas dê pêqueno porte sejam iguais ou até 10t (dez por
cento) superiores à proposta mais bêm cfassificada.
l0.5.Ocorrendo a sltuação de empate conforme acima definida, procder-se-á dã seguinte forma:
10.5.1.4 nicroêmpresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificâda poderá apresêntar proposta de
preçô inferior àquela considerada vêncedora do cêrtarne, situação em que sêrá adjudi.câdo eln seu favor ô
objêto licitado;
10.5.2.Não ocorrendo a contratâÇâo da microemp.esa ou empresâ de pequeno porte, na formâ do item anterior,
serão convocadas as demais remanescentes que por venturã se enquâdrem na situaÇão dê êmpatê acima
definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso dê equivalência de valores aprêsentâdos pelas microempresas ê empresas de pequeno porte qLre

se encontrem no intervalo estabêIecido como situação de êmpate, sêrá realizado sorteio entrê êlas para quê
se identifique aquela que primêii:o poderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipótese dê não-contrâtaÇão nos termos acima previstos, em gue foi observada a situação de empate
ê aÉ6êgurado o tratamento difêrêncj.ado a mi.croêmprê6a e êmprêÊa de pequeno porte, o objêtô licitado se!á
adjudicado elir favor da propostâ origina]mente vencedora do certame-
10.7.4 sltuâÇão de êmpatê, na formâ âcimà defÍnida, somentê sê apficãrá quândo a melhor oferta inicial nâo
tiver sido êpresentada por microempresa ou empresa de pêqueno porte-

IíIIÍUIÀ
11.0. DA ORDEM DOS TRÀBÃ]-HOS
11.1-Pa.ra o recebimento dos enveLopes ê inicio dos trãbã1hos será observada uma tolerância de 15 (quinze)
mínutos âpós o horário fixado. Encerrãdo o prazo para recebinento dos envefopês, nênhum ôutro sêrá aceito-
11.2-Decfarada aberta à sessão púb1ica pelo Presidente, será efetuado o devido credenciamênto dos
interêssados- Somente paltÍcipará atj.wamente da reunião urR reprêsentante de cada licitante, podêndo, nô
entanto, ser assistida por qualquer pessoã que se interessa!-
11.3.O não compârêcimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da
reunião, sendo que, a simpfês participação neste certame inplica na totã1 acêitação de todas as condições
estabelecidas neste Instrurênto Convocatório e seus anexos-
11.4.8m nenhuma hipótêse sêrá concêdido prazo para a apresentaÇão de documêntação e/ou substituição dos
envelopês ou de quafquer efênento exigido e não âpresentãdo na rêunião destinada â habilitação.
11.5.4 Comissão recêberá de cada representante os envetopes Documentação e Proposta de Prêçôs, e rubricará
j untamente com os participantes os fechos do segundo-
I1-5.PoÊtêriôrlllent€ abrirá c6 €nv€lopês Documentaçãô, rutricârá o seu conteúdo e 60licita!á dôs licitantes
que examinem a documentação neles contidas- Qualsquer impugnações Ievantãdas devêrão se-r comunicadas a

Conissão, que as consignará na Atà de rêunião.
ll.l.Prosseguindo os traba.Ihos, a Comissão arlafisará os documentos e as impugnâÇôes porventura formufadas
pelos licitantes, dando-lhes ciência, en seguida, do resultado dâ Fase de Habilitação. Entretanto, se
assim julgar nêcêssário, poderá divulqa.r o resultado -reunÍão, reqistrando-se na Ata, ou mediante
publicação na imprênsa oficiat ou ainda ernitlndo avisô por escrito, observada, nêstes casos' ê devida
antecedência nêcessárla - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas-
11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitàntes ao direito de reeorrer na gase dê Habilitação,
cônÍorrne prêvisto no Art. 43. III, da Lêi 8.665/93. ses§ão poderá haver a ab€rtura dos enveLôpes
propostas, caso contrário será marcada nova data, com observâflcia ao prazo recursâI estabelêcido na
legislação pertinentê.
11.9.O envelope P-ropostã de Preços, devidamente fechado e lacrado, será dêvolvido ao licitante
inabilitado, desde que não tenhâ hâvido recurso ou após sua denegação-
11.10-Encerrada a Ease de HabilitaÇão e observados os ditames deste instrumento, a Comissão procederá
então à aberiura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentês declarados habllitados, rubricará o seu
conteúdo e facultará o exame da documentação neles contidas a todos os participantes' os quais podêrão
efetuar impugnaçôes, devidamente consignadas na Ata de reunião, quando for o caso.
11.11.4 CoÍ{issão exarninará os elementos apresentados, as observações eventualmênte apontadas, declarando,
êm seguida, vêncedor o licitante que, atendidâs as exigências ê considêrados os critérios dêfinidôs nêste
instrumento, apresentar proposta mais vêntajosa para o oRc.
11.12.Da rêunÍão Lavrar:-se-á Ata circunstânciada, na quâl sêrão registradas todas as ocorrências e que, ao
final, será assinada pê14 Comissão e licitantês presentes.
11.13.Em deeorrência da Lei CoÍplementar 123/06, a comprovâção de regulaÍidadê fiscal e trabalhista das
microemprêsas e empIesas de pequeno porte sonentê sêrá exlqida para êfeito de assinaturâ do contrato,
obser:vando-se o seguintê p-rocedimento:
11.13-1-As microempresas e êmpresas de pequeno portê, por ocasião dâ participação nesta licitação, deverão
apresentar loda a docul{\entação exigida para comprovagáo de regularidade fÍscal e trabalhista, dentrê os
documêntos enumerados nestê instrumento para êfêito de Habilitação e integr:ântes do envêfope DocumentâÇão,
mesmo que êsta apresente alguma restrição;
11.13.2-Havendo alguma rêstrição na comprovaÇão da regularidadê fiscal ê trabalhista, será assegurâdo o
prazo de 05(cinco) dias úLeis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitantê for
declarado vencêdor, prorrogávêis por igual perlodo, a critériô do oRc, para a regularização da
documentaÇão. pagamento ou parcelamento do dêbito, e emÍssão da eventuais cêrtidõês negatiwas ou Positivas
com efello de certldão nêgativa,
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11-13.3.4 não-regularização da documentãção, no
contratação, sem prejuizo das sanÇões prevÍstas
convocar os licitantes remanescentês, na otdem de
licitação.

prázo acima previsto,
no Art- 81, da Lei

implicârá
a -666/ 93,

decadência

classificaçâo, parâ assinaturâ

12.O.DO CRITÉRIO DE ACEITÀBIL]DADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor ünitário superio-r ao estimado pelo ORC ou manifêstamente in
termos do Art. 48, 1I. dâ Lei 8.666/93, o mesmo será descons ider:ado - Esta ocorrência não
automaticamente a proposta, quândo for o caso, apenas o item correspondênte, refacionado
Termo de Referênciã -, na coluna código-
12.2.0 valor: estimado que o ORC sê propõe a pâgar pelo objeto ora licitado - Valor de Refer
indicado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXO I-

IíI}IU

pago ao Contratado enquânto pendênte de liquidação qualquer obriqação financeirã
em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensâda com o
que isso gere direito a acréscino de qualquer natureza-

est á

TÀ

l,e i
13.O.DOS REC1JRSOS

13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatórlo, caberão recursos nos termos do Art. 109 da
Federal n.o 8 -666/ 93 -
13.2.O recurso será dirigido à autoridade supêrior do oRCr por intermédio da Comissão, devendo
protocofizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:0O horâs, exclusivamente
sêguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, I23 - Centro - Mamanguape - PB-

MIIÍUTÀ
14. 0. DA HOi.ÍOLOGAçÁO E AD.TUDTCAÇÃO
14.1.ConcluÍdo o j ulgamento das propostas âpresentadas, à Conissão emitirá relatório concltlsivo dos
irabalhos desenvolvidos no certame. remêtendo-o a autoridade superior do oRC, juntamente com os êIêmentos
constitutivos do p.rocesso. necessários à Homofogação e Adjudicação da respectiva licitaÇão, quando for o

14.2.4 autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses dô ORC,
discordar e deixâr de homologar, totâ1 ou parcialme.rte, o resultado àpresentado pelâ ComÍssão, revogar ou
considerar nula a LicitaÇão, desdê quê apresente a d€vida fundamentação exigida pela legislação viqente,
resguã-rdãdos os direitos dos licitantes-

MIITUTÀ
15.0. DO CONTRÀTO
15.1.AF,ós a hoÍrôloqação pela Autoridade superior do oRc, o licitante vencedôr será notificado para, dentro
do prazo de 05 (cinco) d.ias consecutivos da data dê rêcêbimento da notificâÇão, àssinar o respectivo
contrato, quando fôr o caso, eLaborado em conformidad modalidades permitidas pela Lêi Eederãf n.o
A-666/93t podendo o mesmo sofreir alterâções na forma definida pela referÍda l-ei-
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo êstã dentro do prazo de va.IÍdade de
suâ proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da
1i cltaÇão.
15.3-É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não conparecêr pâra assinatura do contrato no prazo
e condiçôes estabelecidos, licitantes remanescente§, na ordem de classificação, pãra Íazê-]o
êm iqual prazo e nas mesmaB eondições do licitânte vêncedor, incLusi.ve quanto ao preço, ou rêvoqar a
presente Iicitação-
15.4.O contrato que eventuafmente venha a ser assinado pêlo licltantê vencedoi, poderá ser âlterado.
unllaterafnentê pelo Contratante ou por acordo entrê as partes, nos casos previstos no Art. 65 ê sêrá
rescindido. de pfeno direito, conforme o disposto nos Àrts. 11. 18 e 19 da Lei 8.666193.
15,5,O Contratado fica obrigadô a aceitãr nas mesmas condiçóes contratuais, os ac.rêscimos ou supressões
que sê fizerem necessários, até 253 {vinte e cinco por cênto) do vator iniciâI êtualizado do contrato-

rdIrII'TÀ
16. O. DAS SANÇÕES AD,íINISTRATI}?S
16.1.4 recusa intusla en deixa! de cunprir as obriqações assumidâs ê preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévía dêfêsa, às seguÍntes pênalidades previstas nos Arts. 86 ê 87 da Lei
8.666/93r a - advêrtência; b - multa de mora de 0,5* (zêro vlrgulâ cinco por cento) aplicada sobre o valor
do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execuÇão do objeto ora contratado; c _ multâ de
10* (dez por cento) sobre ô valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrâto; d - suspensão
temporárla de participãr em licitação e impedimento dê contratãr com a Àd&inistração, por pràzo de aLé A2

(dois) anos, e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Àdministração Púb]lca enquanto
perdlrraren os motivos determinantes da pLtnição ou até que sêja promovida sua reabilitaÇão pêrantê a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente. qualquer das penalidadês cabíveis
fusdaRêntadas §a Lei 4.666/93-
16.2.Se ô va.Lor da multa ou indenização devida não for recolhldo no prazo de 15 dias após à comunicação êo
Contratado, será automâticamente descontado dâ primeirâ parcela do Pagâmento a que o Conlratado vier a

fazer jus, acrêscido de ju-ros moratórios de 1t lum por cento) ao mês, ou, quando for o caso. cobrado
j udicialmentê -
16.3.Após a aplicação de quaisquêr das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão esc-rita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidadês de advertênciâ ê multâ de mora
quando for o caso, constando o fundàmento }êgal da puniÇão, informando ainda que o fato será registrado no
cadastro correspondênte.

XIITUTÀ
17.O.DO RECEBIMENTO OU COI,IPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1l-1.O recebimento ou a comprovação de êxecüção pelo ORC do objeto licitado, ôbservãdãs suâs
ca racteríst i cas, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão êspecífica
devidamênte desiqnados, após a vêrificação da quantidade, qualidade e outros ãspectos inerêntes nos termos
deste lnstrumênto, das normas técnicas e legislaÇão pertinentes, e consequente aceitação.

UIITUTÀ
18.0. DO PAGAMENTO
18,1.O pagamênto se-rá efetuaclo mêdiante processo reqular e em observância às normas e procedimentos
adorados pelo oRc, dà sequinre naneira: Para prazo de lri'ntà dias, contados do periodo de
adinrplemento -

do período, não será superior
quando for o caso, e sêmpre

vâlor do respectivo adiniplementoÍ de acordo com
conformidade com a drsponibilidade de recursos

18.2. o deseÍüoLso máximo
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o cronograma ap-rovado,

18,3. Nenhun valor será
que lhê for inrpôsta,
pagamento pendênte, sem



19.0. DO REÂJUSTAMENTO
19.1.Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os
5o e 6", da lei 8,666193-
19.2.ocorrêndo o desequilltrrio econôIltico-financeiro do coniralo, poderá ser
pârtes pactuaram inlcialmente, nos termos do Art- 65, Inciso II, Al1nea
comprovação documental e requerimento êxprêsso do Contratado.

casos previstos

restabelecida a
d, dâ Lêi I - 666l

l.í
20.0. DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
20.1.Não será devida aos pr:oponêntes pela etaboraÇão e/ou apresentação de documentação relativa ao
.ê-' áre, quãlguêr tlpo de inoenizâÇão.
20.2.Nenhuma pêssoa física, aÍnda que credenciada por procuraÇão legaf, poderá representar mais de uma
Licltante.
20.3-A presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogãda por razôês de interesse púb,1ico dêcorrênte dê
fato superveniente devidamente conprovado, ou anuladâ no todo ou em pàrte, por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devldanentê fundanentado.
20.4.Caso as datas previstàs para a reafização dos eventos da prêsente licitaÇão sejam dêclaradas ferladô,
ê não havendo r.âtificaÇão dâ convocação, ficarn transferidos automaticàmêntê parâ o prinêiro dia útjl
subsequente, no mesmo local e hora anteriorneote previstos-
20.5.Ocorrendô à supressão de serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e postos no lôcal
dê trabalho, os mesmos deverão ser pagos pefo ORC, pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde
que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
2C.6-os prêÇos unitários pãra a realização de novos seaviÇos surgidos durantê a execução do côntrator
serâo propostos pefo Contratado e su-bmetidos à apreciaÇão do ORC- À execução dos sêrviçôs não previstos
será reguladâ pelas condiÇôes e cláusulas do contrato originã1-
20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se resêrva no direito de paralisar a qualquêr tempo
a execução dos se.rviços, ciêDtificândo devidamente o Cont-ratado,
20.8.Decairá do direito de impugnar pe.rante o oRC nos termos do presente instrumento, âqlrele que, tendo-o
acêitado sem objeÇão, venha a apresentar, depoÍs do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram
hipótêsê em quê taf comunicâdo não terá efeitô dê rêcurso-
20.9.Nos vâlores apresentados pê1os licitantes, já dêverão estâr incluÍdos os custos com aquisição de
matêrial, mão-dê-obra utilizada, inpostos, encargos, fretes e outros quê vênham a incidir sobre os
respectivos p-reços.
20.10.Este instrumento convocâtório e todos os seus elementos constitutivos. estão disponibilizados em
meio magnético, podendo ser obtidos junto â Comissâo, observados os procedinentos definidos pelo ORC.
20.11.Às dúvidas .surgidas âpós a âp.resentâção das propostês e os casos orDissos neste instrunetto, ficàrãô
única e excfusivãmente sujeii:os a interpretâÇão da Comissão, sendo facultadâ ã auto-ridade
superior do ORC, em quafquer fase da licitação, a promoçâo de diligêncla destinadã a esclarecer ou a
complenentar a instrução do processo-
2A.12.Para dirimir contrové-rsias decorrentes deste ceftâme, excluído qualguer outro, o foro competênte ê o
da Comarca de Mamanguape, Estado da Paralba.

MIIIÚTÀ
Mamanguape - PB, .-.de.---.. de 2017.

I,{INUÍÀ

CIÁUDIO LEITE EILHO
Presidente da Comissão
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ESTADo DA PARÀÍBA
CÂMARÃ MUNICIPAI DE MÀMANGUAPE

COI.{ISSÃO PERMANENTE DE 1-ICTTAÇÃO
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ANEXO 1 - TOMADA DE PREÇOS N" 00003/2017

TER-l4o DE REFERÉNCrA - EspECt FtcAÇôEs

CLÁUDIo LEITE FILHo
Presidente da Comissão

}II}IUTÀ

MII{UTÀ

XIIÍUÍÀ
1.0.DO OB.TETO
1.1.Constitui objeto desta licltação: Aquisição pãrcelada de materiais de expediente diversos, destinados
as atividades dâ Cànara Municipal de l,lamanguape-

urxurÀ
2. O . JUSTI EICÀ?IVA
2.1.ConsÍderando as necessidades do oRC. têm o presente terno a finalidade de definir, técnica e
adequadamente, os procediÍnentos necessários para yiabilizar a contratação êrn tela. As caracterÍsticas e
êspecificaÇões do obieto ora licitado sâo:

rartaurÀ
cóDrco DTSCRIMTNAÇÃo INTDADE oUANTIDADE p.uNrrÁRro p. TorAl
1 ÀLf,toFADA PARÀ CARTMBO UND 15 5.58 83.10
2 ÀGENDÀ PER}íÀMENTE tND 40 26,40 1-056,00
3 BLOCO PARÀ RÀSCTTNHO ITND 1OO 4,52 452.00

Etc.. -.
Total 46 - 341 ,60

Total de itens: 48
UTTTUTÀ

3.0, OBRIGAÇÔES DO CONTRÀTAM
3.l.Responsabilizar-se por todo6 os ônus e obrígações concernêntês à lêgislação fiscat, civit, tributár:ia
e trabalhÍsta, bem coÍro por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer titulo, perante seus
fornê(rêdorês ou têr.treiroÊ êm razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, a.rcando com âs despesas dêcorrentes, os tnateriais ou serviços quê aprêsentarem alteraçôes,
dêterioraçôes, inrperfeições ou quaisquer irregufaridades discrepantes às exigências do instrumento de
ajuste pactuado. aindâ que constatados após o recebimento e/ou pagamento-
3.3.Não trênsferir â outrem, no todo ou em parte, o obj€to da contratação, salvo mediânte prévia e
expressa autorização do Contratante -
3.4,Mante-r, du-rante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em coÍpatibilidade con as
obrigaçôes assumidas, todâs as condições de habilitaÇão e quatificação exigidas no respectivo processo
licitatórlo, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado,
3.s.Emitir Nota Eiscã1 €rrêspondente à sede ou fi.tiat da emp.esa que aprêsentou a documentação na fasê dê
habilitaÇão.
3.6.Exêcutar todas as obrigaçóes assum.idâs com obsênvância a melhor técnica vigentê, enquadrando-sê,
rigorosamênte, dentro dos preceitos legais. normas ê êspecificaçôes técnicas correspondentês .

I{ItrUIJT
4.O.DO CR]TÉRfO DE ACEITABIL]DÃDE DE PREÇOS
4,1.Havendo proposta eom vafor unitário superior ao estimado pêlo ORC ou manifestamente inexeqü1ve] nos
têrmos do Art. 48, 1I, da Lei A-666/93, o mesrno será dêsconsiderâdo. Esta ocorrênciâ não descfassifica
âutomaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o iten correspondente. relacionado neste anexo, na
coluna código-
4.2,O valor estinado quê o oRC se propÕe â pagar pelo objeto o.a licitado - valor dê Referência -' está
âcima indicado.

UINUlÀ
5. O.MODELO DÀ PROPOSTA
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo o
ticitante aprêsentar a sua proposta no próprio nodelo fornecido, desde que seja devidâmente preenchido,
conforme faculta o instrumeflto convocatório - Anexo 01.

UIIÍUTÀ
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ESTADo DA PARÀÍBA

CÂMARÀ MUNICIPAI DE MÀMÀNGUAPE
cor4 t ssÀo PERMÂNENTL DE LlctrAÇAo

ANExo 01 Ao rERMo DE REEERÊNCrA - pRoposrA

TOMÀDA DE PREÇOS N' OOOO3/2017

PROPOSTA

REF.: TOI4ADA DE PREÇOS N" 00003/2017

UIIIUTA

UIIIUTÀ

OB.IETO: AqLrisiçâo parcelada
MLrnicipal de Mànanguape.

de mâteriais de expediente diversos. destinados as

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão êm epiqrafe, âprêsêntamos proposta conforme abâixo:

tí

u

u
atividades

l{

u

t{

M

INUTÀ

INUTÀ

I}IUTà
Ca aânara

IlIUTÀ

INUAÀ

I}IUTÀ

IT{UTÀ
P. TOTALCÓDIGo

1
2
3

DISCRIMINAÇÃo
ÀLMOEADA PÀf{A CARI},IBO
A';F]NDA PERMÀNEN?E

BLOCO PARÀ RÀSCUNHO

MARCÀ/ MODEIO UNIDADE
UND

t,ND

IJND

QUANTIDADE P. UNITÁRIo
15
40

100

UINUTÀ

I'ÍINUTA

IdI}IUTÀ
UI}IUTÀ

PRÂZO - Item 5-0:
PAGA'IENTO - Item 18-0:
VATIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:
ORIGÉM DAS MERCÃDORIÀS OÊERTÀDA-S .

Etc-.. .

VALOR TOTAI DA PROPOSTA _ R$

CNP.]

lten 9-0:

UINUTÀ

ResponsáveI

. CPL.
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1.0 - DECI-ARÂÇÃO dê cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso XXXIII, da CE
8.666/ 93.

ESTADO DA PARÀÍBA
CÂMÀÀÀ MUNICIPAI DE MÀMANGUAPE

cotíTssÃo PERMÀNENTE Dr Lt^ rAÇÀo

,qNEXO ]I TOMADA DE PREÇOS N" 00003/2011

MODELOA DE DECI,ARÀçÓES

REE. i TOMADA DE PREÇOS No 00003/2017
CÂMARÀ MUNICIPAI DE MAMÀNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

3.0 - DECLARÀÇÃO de
convocatório.

O proponênte acima qualificado decfara ter conhecimento e acêitar
instrumento convocatóri.o e subneter-se as condíções nele estipuladas-

O proponênte âcima qualificàdo, sob
Constituição Fede-ra1, I-êi 9-854, de
funcionárÍos menores de dezoito anos
anos, em qualquer trabâlho; podendo
lêgislação vigente-

I(INUTÀ
penas da lei e ern acatamento ao disposto no À.rt. 7o inciso XXXfIf da
27 de oulubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
em trabalho noturno, insalut're ou perigoso e nem menores de dezessels
êxistir menorês dê quatorze anos Da condiÇão de aprendiz nà forma da

}íINUTÀ
2.0 - DECIÀRÀçÃO de superveniência de fato impêditiyo no quê diz respeito a participaÇão na licitaçâo.

UTNUTÀ
Conforme exigência contldâ na Lei €.666/93, Art. 32. 52". o proponenle acima qualificado, declarâ não
haver, ãté a plesente data, fãto impeditivo no que diz respeito à habii i taçãolpart icipação na presente
Iicitação, não se encontrando em concordâta ou estado falimêntar, estando ciente da obriqato-riedade de
informar ocorrênciâs poster:iores- Ressatta, ainda, não êstar sofrêndo pênalidade de dêc1araÇão de
idoneidãde no àmbito da administÍação Federã1, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ârcando civil e
cri ninâ1Íerte pe1à presente àfirmdÇão-

IíIXOTÀ
Art. 27, Inciso V, da Lê1

UINUTÀ
todas as cláusulãs do respectivo

I,íINUTÀ

I{INUÍÀ

MINUTÀ

MI}IUTÀ

UINUTÀ

}ÍINUTà

UIT{UTÀ
submeter-sê a todas as cláusuLas e condições do coirrespondente instrumênto

Local e Data.

NOME/ASSINATURÀ/ CARGO
Reprêsentanle legal dô proponente-

OBSERVAÇÃO:
AS DECT,ARAÇÕES DE\GRÃO SER EI,ABORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO L]CITÀNTE. qUÀNDO ÊOR O CASO.
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ESTADo DA PÀRAÍBA

CFüARÂ MUNIC] PA]- DE MAMÀNGUAPE
cor.4 rssÃo PERMAÀr\1E DL I cr-AÇÃo

uÍ!ÍuTÀ
ÀNEXO II] TOMÂDA DE PREÇOS N" OOOO3/2O7t

Local e Data.

HoDELos ü) .lERlto DE RENúNCrA

REE.: ToMADA DE PREÇOS N" 00003/2017
CÂMARÀ MUNICIPA], DE MÀ]'iqNGUAPE

ITINUTÀ
PROPONENTE
CNPJ

IíIIÍI'TÀ
1.0 - TERMO DE RENÚNCIA cônforme prêvísto no Art. 43, Inciso III, da Lei A.666/93-

T{INUTÀ
O proponente acimâ qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lêi A.666/93, aceitar o
resultadô divulgâdo pela Comissão, quê ãnaLisou a documêntâÇãô preliÍrinar dô prôcesso em epigrêfe.
efetuada nos têrmos do respectivo instrumênto convocatório, desistindo, assin, expressamênte dê qualquer
interposiÇão de rêcurso previsto nã legislação vigente, bern com ao prazo correspondente e concordando,
po-rtanto, com o prossêguimênto do certame- Dec]âra ainda que. em havendo a ocorrência de qualquer
iguàldade de valores entre sua prôposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto nô Art. 3o,
§ 2o, da I-êi A.666/93t fica autoiizado a realização do sorteio para definição da respectiva classiflcação,
não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme prevlsto no Àrt. 44, S

2o. do referido diploma legal.

XTNUTÀ

NOME /ASSINATURA/ CARGO
Representante legal do proponente-

IdI}IUTÀ

},{INUTÀ
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oBsERvAÇÃo:
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ESTADo DA PARÀÍBA
cÂMÀRÀ MUNICIPÀL DE MÀMÀNGUAPE

CoI.{TSsÃo PERMANENTE DF -T 
-I IAÇÀo

CPL.o

I'íI}IUTÀ

ÀNEXO rV - TO}IÀDA DE PREÇOS Nô OOOA3/2O71

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NO: / 2071-CPL

TERHO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
PARA FORNECIMENTO

rOR}'A ABAIXO:

I{IIIUTÀ
CELEBRÀM A CÂMARA MUNICIPÀL DE MÂMÀNGUAPE E

CONFORME DISCR]MINADO NESTE INSTRI,'I,1ENTO NA

t{rttu?À
Pelo presente instrumento pârticular de contrato, de um lado Câmara Municipal de Mananguape - Rua Duque dê
Caxias, 123 -. Centro - Mamanguape - PB, CNPJ no 72-120-256/AO01-52, neste ato rep.resentada pelo Presidente
da Câmara João Fêrreira da Silva Eilho, Brasil"eiro, Divorciado, Comerciante, residente e domiciliado na
Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamânguape - PB, CPE n" 031.463-444-40, Carteira de Identidade n"
2.244-944 SSP-PB,. doravante simplesmênte CONTRATANTE, e do outro lado -...-..-.

- --., CNP.I n" ...-..--., nêste ato representado pôr --.. residênte e domiciliado
- -.-, CPF Cârtelra de Identidâde n'

doravante simplesmente CONTRÀTADO, dêcidiram as partes contratantes assinar o presente contrãto, o qual sê
reqerá pefas cfáusulas e condiçôes seguintes:

14 INUIÀ
cLÁusuLA pRrMErRÀ - Dos TUNDAMENToS Do coNTRATo:
Este contrato decorre da liqitação modalidade Tomadà de Preços n" OO0O3/2O17, procêssada nos
Federal n" A-666/93 e suas alteraÇões ê ã Lei Complementêr n" 123, de 14 de dezeÍibro de 2006,

têrmos da Lêi

IíTNUTÀ
cLÁusuLA SEGUNDA - Do oBJETo Do coNTRÀTo:
O presente contrato tem por objêto: AquÍsiÇãô parcefada de materiais de expediente diversos, destinados as
ativldades da Câmara Municipal de Mamanquapê-

O fornêcimento cleverá obedecer rigorosanente às condições expressâs
apresentada, Tomada de Preços no OOOO3/20L1 e instruções do Contratante,
fazendo partes integrantês do presênte contrato, independente de transclição.

xrrÍurÀ
nestê instirumento, proposta

documentos êsses quê fi.am

crÁusur,A TERCETRÀ - Do vAl,oR E pREÇos:
O valor total dêste contrato, a base do preço proposto, é de RS

CLÁUSUI,A QUARTA - Do REA.]USTAUENTo:
Os preÇos contratados são fixos pelo pêrÍodo de um ano, exceto para
60, da Lêi A -666/ 93-
ocorrendo o desequilÍbrlo econômi co- finâncel ro do contrato, poderá ser restabelêeida
partes pactuâram inicialmentê, nos termos do Art- 65. lnciso II, AIinea d, da Lei
comp.rovêção documental e requerimento êxpresso do Contratado-

a relaÇão quê as
8-666/93, medlante

ríINI'IÀ
ctÁusuIÁ ourNTA - DA DorAÇÂo:
As despêsas correrão por conta dâ seguinte dotâção, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal dê Mamanguape: 01-010 OI.031-0001,2001 33S0.35-00

CLÁUSUL\ SEXTA - Do PAGAMENTo:
o paga[,ento será efetuado na ?esourariã do Contratante, mediante processo
Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do perÍodo de adintplemênto-

cl-Áusul,À sÉTrMA - Dos PRÀzos:
O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora contrâtado, conformê suas

a.666/93, está abaixo indicado

UÍNUTÀ
(..-).

IÍIIIUTÀ

os casos previstos no Art- 65, §§ 5" e

üTNUTÀ
regular. da sêquinte mânej. râ:

MINUIÀ

características, e gue admite
será considerado a partlr daprorrogàção nos casos prêvistos pêla I-ei

emissão do Pedido de Compra:
Entregâ:5 ( cinco ) dias

o prazo de vigência do presente contrato
considerado da data de sua assinatu-ra-

será determinado: até o final do êxercíclo financelro de 2017,

MINUTÀ
ctÁusu]-A orrAVA - DÀs oBRTGAÇÕES Do CoNTRÀTANTE:
a - EfetLrar o pãgamênto relativo ao fornecinento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
.j iáusr i âs Go presênLê contrdto;
b - Proporcionar ao Contratâdo todos os meios necessários para o fiêf fornecimênto contratado,
c - Notlfica-r o Contratâdo sob-re qualguer irrêqufaridadê encontrada quanto à qualidadê dos produtos'
exercêndo a mais ampla ê completa fiscalização, o que não exime o Contrãtado de suas responsabi I idâdes
contratuais ê leqais -

14 I }II'TÀ
cl,Áusul,À NoNA - DAs oBRfGÀÇÕES Do coNTRÀTADo:
a - Éxecuta-r devidãmente o fornecimento descrito na c}áusula correspondente do prêsente cont-rato, dentro
dôs melhorês parânetros dê quafidade estabelecidos para o râmo de atividade relacionada ao objêto
contratual, con observância aos prazos êstipulados;

-s.\
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b Responsabi 1i zar:-se por todos os ónus e obrigações concernentes à fegislaÇão fiscal, civi ibutár
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer título,
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contrâtâdo,

ÀNE

fÊrrs.":-3ê_ "Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da êxêcuÇão do
rePreseste intregralnente eÍr todas os seus atos;
I Permitir e facilitar a fiscalizâção do Contratante devêndo prestar ôs informes

(
ô

e - Ser:á responsável pelos danos ca\rsados diretâmente ao Contratante ou a terceiros.
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilldad
o acompanhamento pelo órgão inte.essado,

o
e a flscali

f - Não cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o otjêto deste instrumento, sem
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante,
g - Mante-r, durante a vigêncÍâ do contrato, em conpatibi l i.dade com as obrigações assumidas, todas
condiçôe6 de hakilitação ê qualificàção êxlgidas nô respectivo procêssÕ licitatório, apr€§entando
Contratante os documêntos necessários, sempre que soticitado. 

U I II U T À
cúusuI-A DÉcrMÀ - DA ArrERÀÇÃo E REscrsÃo Do coNItRÀTo:
Este contfato poderá ser alterado, unifateralmente pefa Contratante ou por acordo
câsos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforrne o dispostô
79 da Lei 8.666/ 93 -
O Côntrataclo fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscirnos
fizêrem nêcêssários, até 25* (vinte e cÍnco por cento) do valor inicial atualizâdo do

E, por estarem
pelas partes e por

pfeno acordo, foi
duas testemunhas.

I{IITUTÀ
lavrado o presente contrato en 02(duas) vias, o qual vai assinâdo

Mananguape - PB,

PEI,O CONTRÀTÀNTE

MINUTÀ
. ... .. de 2011.

IíTNUTÀ

êntre as partes, nos
nos ArtÍgos 17, 18 e

ou supressões que se

}íI}IUTÀ
cúusuIÀ DÉclMA pRrMErRÀ - DÀi pENAr-r DADES:
À recusa injusta em deixar de cunprir as obrigaçôes assuridãs e preceltos legais, sujeitará o Contratado,
gar:antida â prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei A.666/93t a -
advêrtência, b - mu.Ita de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o vâlor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na exêcução do objeto ora contratador c - multa de 108 (dez por
cênto) sobrê o valor conttatado pela inexecuÇão total ou parcial do contrato, d - suspensão têmporária de
participar em licitação e intpedimento de contratar con a Adninistração, por prazo de até 02 (dois) anos; e
- dêcla-raÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos dêterRiRantes da puniçeo ou até que Eeja promôvida sua reabiLitação perante a própria autoridadê
que aplicou a penalidade; f - simultaneamênte, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei
0.666/93.

IÍINUTÀ
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - Do EoRo:
Para dirimir as questõe6 decor.entes deste contrato. as partes elegem o Eôro da Comarca de Mamanguape,
Estado da Paralba -

TE.qTEMLINHÀ.S

.,oÃo FERREIR.A DA SII\IA EILHo
Presidente da Cámara
031.463-444-40

!IINUTÀ

I'INUTÀ
PELO CONTRATADO
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ESIÀDO DA PÀRAÍBÀ
cÁ!4ARÀ UUNICIPÀJ, DE Iio!aNGIIAPE

ÀssEssoRrÀ ,lrgÍprce

Orig€o: TOI,ÍADA DE PREÇOS N.' 00003/2017
coMrssÀo PERTG,NENTE DE Lrc rrÀÇÀo

ÀasuEto:AguisiÇào parcêlada de matêri.ais de expedlente diversos,
dêstinados as atj-vidades da Cfunara Municipal de Mamanguape

ÀDero: Instru.Rênto Convocatólio correspondente e seus elementos,
inclusivê a einuta do respectivo contrato.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, e considerando o
teor dos documentos e informaçÕes apresentadas, êsta Àssessolia ,Jurldica considera regulâx o
.rêspêctivo instrumento convocatório e seus elementos constituti-vos lefelente ao processo êm
tela, os quais estão em consonância coB a legislação pertinente.

Mamânguapê - PB, 15 de Fevereiro dê 2017.
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ESAÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂTaR,A },I,NIC IPÀIJ DE !&!Â}IGUAPE
coMlssÃô PERrantEtÍIE DE LrCrTÀçÃO

EDfTÀL Licitação
PROCESSO ÀD.ÍIIÍI STRÀTIVO Nó 1?0214Íp00003
r,rcrrAçÃo !r". oooo3,/2017
UoDALIDADE: TOI,ÍADA DE PREÇos
rlPO: },ÍENOR PREÇO

O Órqão Reafizador do cextame acj-tna quatifícado, inscrito no CNPJ f2.72O.256/ OOOL-52,
doravante denoÍLinado simplesmente ORC, torna pú.b1ico para corürêcimento de quantos possam
intêrêssar quê fará realizar através da Comissâo PerEanente de LicitaÇão, doravante dênoÍLinada
simpl-esnente Conissão, as 11:00 horas do dia 13 de t{arço de 2O1-l no endêreÇo acima indicado,
licitaÇão na modalidade Tonada de PrêÇos n". OOOO3/2O1'7, tipo menor preço; tudo de acordo com
êstê instrumento e em observância a Lei Fêdêra1 n". 8.666. de 21 de jurho dê 1993 ê suas
alteraÇões postêriores e a Lei Coúp1êmentar n" 123, de 14 de dêzeÍibro dê 2006, alterada,
conformê os crltérios e procedimentos a seguir dêflnidos, obj etlvaÍrdo obter a melhor proposta
para; Aquisição parcelada de materiais dê expêdientê divêlsos -

1.0.DO OB.TETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisição parcelada de materiais de expêdiênte
diversos, destinados as atividadês da CânEra t{unicipal de Mamanguape.
1 . 2 -Às especificaÇôes do obj êto ora licitado, encontram-se devidamente dêtalhadas no
corrêspondêntê Íermo dê Rêfêrência - Anexo I destê Instrumento.
1.3.4 contrataÇào acima descrita, que será processada nos termoe deste anstrumento
convocatôrio, espêclficaÇôês técri-icas ê informÂçôês corq)lqoêntares que o acoq)anham, quando
for o caso, justifica-sê: Pela necessidade da devida efetivação de conpra para suprir demanda
especlfica - Aquisição parcelada de materials de expediente diversos -, considerada oportuna ê
imprescindível, bem como relevantê mêdlda de interêssê público; e ainda, pê1a necêssidâdê dê
desenvolvimento de aÇões continuâdas para a promoÇão dê atividades pertinentês, vj-sando à
maxinizaÇào dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrlzês ê
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Saliênta-sê quê na rêferida contratação, não sêrá concedido o trataDênto difêrênciado e
simplificado para as lllicroêmprêsâs ê Eq)resas de pequeno Porte, nos termos das disposiçÕes
contidas nos Arts. 4'l e 48, da Lei CoEplenentar n" 12312006, por êstarem p.resentes, isolada ou
simultaneamente, as situaÇões pre\.istas nos incisos II e III, do À!t. 49, do mêsmo diploma
l-ê9a1. Fica, no entanto, assegurado a üE e EPP o trata8ento diferencj"ado e sirnpllficado
previsto nos denai s Artigos do capitulo v, seÇão única, da,Í Í\" - 123/2006.

2.O.DO roc.Ar, E DÀrÀ E DÀ rt@@çÃO DO EDrrà!
2,1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habil"ltaÇão e a proposta de p.reços para
êxecução dô ôbjeto desta licitaçáo, deverão ser entrêgues à comissão até as 11100 horas do dia
13 de MarÇo de 2077, no endereço constante do preâDbulo deste instrumerto. Neste mêsmo local,
data e horário será realizada a sessão púbIica para abertura dos referidos envêlopês.
2,2.Informações ou esclareci-mentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normaj-s
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Qua1guer cidadão é parte legitina para iryugnar o ato convocatólio dêstê certame por
j-rrêgularidadê na aplicaÇão da Lei 8.666193 e legislâção pertinente, se manifestada pox
escrito ê dirigida a Comissão, protocolizando o original até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para realização da respectiva sêssão pública pala abertura dos envelopês de
habilitaÇão, nos horários de expediente aciúa indi.cado, êxclusivamente no seglrinte eÊdêreço:
Rua Duquê de Caxias. 123 - Centro - UaEal.rguape - PB.
2.4.caberâ à Conissão, auxiliada pel-os setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório ê seus anexos, decidir sobre a respectiva iryuqrração, respondêndo ao cidadão
interessado no prazo de até 03 (três) d-ias úteis, considerados da data em que foi
protocolizada a petiÇão.
2.5.Decairá do direi-to de inpuqnar as faltiãs ou irregr.rlaridades que vicialiam o ato
convocatório dêstê certame, o licitante que não o fizêr por escri-to e dirigida a Comissão,
protocolizando o oliginal alcé o 2" (se$lndo) dia útil que anteceder a abêrtura- dos ênvelopes
ào* "" 

p.oportas, nos horários de eipedieote acina indlcado, êxclusivamen!â no seguinte
enderêÇo: Rua Duque dê Câxias, 123 - Centro - uamÂnguapê - PB. \

\\

Ólgão Realizador do Certêlrê:
CÂ}GxÀ MUNICIPÃI DE I,ÍA},ÍANGUAPE
RUÀ DUoUE DE CÃXIAS, 123 - CENTRO - IAnG.NGUÀPE - pB,
CEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2'786.
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3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

DOS EúE@CTOS PÀRÀ IIICITÀçÃO
Àos pa.rticipantês, serão fornecidos os seguintes êlênentos:
1.ÀNEXO I _ TERMO DE REFERÊNCÍÀ - ESPECI FICAÇÔES,.
2.ANEXO ÍI - MODELOS DE DECI,ARÀÇÕES,.
3.ANEXO II] MODEIO DO TERMO DE RENÚNCIÀ;
4.ÀNEXO ÍV _ }ÍINIITÀ DO COMTRÀIO,. c.À. obtenção do instrumentô convocatório será fêita junto a conissão,

correspondêntê ao
e quando fo

mediante o rêcolhimento da quantia abaixo indicada,
qráfica dos êlêmentos: fornecldo gratuitamêntê -

custo de reproduÇâo

iI. O. DO SUPCATT IEGÀI
4.1-Esta licitação rêgêr-se-á pela Lei Federal n". 8-566 de 21 de ji.uüo de 1993, suas
alterações postêxiores e a Lei Complemêntar t" !23, de 14 de dêzembro de 2006, alterada e
legislaÇâo pêrtinente, que ficam fazendo partes iBteqrantes deste instnrmento, j-ndependente de
transcrição.

5. O.DO PRÀZO E DO4ÀçÃõ
5.1.O prazo máximo para a execuÇào do objeto ora licitado, confoEtre suas caracterlsticas ê âs
necessidades do ORC, e que afuitê prorrogação nos casos previstos pela Í,ei 8.666/93, êstá
abaixo indicado e será considêrado a partir da eej-ssão do Pedido dê Compra:

Entrega:5 (cinco) dias
5.2.o prazo de vigência do correspondênte contrato será determinado: até o final do êxêrclcio
financeíro de 2OL7, considerado da data de sua assinatura;
5.3.4s despesas decorrentês do objeto da presente licitação. coüerão por conta da seqTr.rinte
dotaÇâo:
Recu.sos Próprios da Câmara líunicipal de Mamanguape: 01.010 01.031.0001.2001 3390.35.00

6.o.DÀS CONDIçõES DE PÀRTTCIPÀçÁo
6.1.poderão participa! dêste certame, os licitâr:rtês dêyidaeente cadastrados no ORC ou quê
atêndêrem a todas as condições para cadastramênto até o terceiro dia antêrior à data plevista
para o recebimento das propostas, cuja reguLaridade será observada mêdiantê apresentação do
Cêrtaficado dê Inscrição de fornecedores e prestadores dê ServiÇos, ou equivalente na fonna da
1ei, fornecido pelo oRC. Os proponentes deverào entregar a Comissão dois ênvê1opes fechados
indicando, rêspectivamente, DOCUMENIÀÇÃO e PROPOSTÀ DE PREÇos, devidamêntê identj.ficados nos
têrmos dêfinidos neste instneento convocatório.
6.2.A participação neste certâme é aberta a quaisquêr interessados, incfusive as
Microenpresas, Erq)resas de Pequeno Porte ê Equiparâdos, nos termos da legislaÇào \r-igente.
6,3,Náo poderão participar os interessados quê sê encontrêm sob o legi-me falinentar, eÍ§)resas
estranqeiras quê não funcioneB no país, nettr aqueles que tenham sido decfarados inidôneos para
licj.tar ou contlatar com a À&Linistração Pública ou que estejam cuÍprindo a sanÇão de
suspensão do direito de licita! e contratar coltr o oRC.
6,4.Os licitantes quê desejarem errriar seus envelopes Docmentação e Proposta de PreÇos via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábi1 ao ênderêÇo
constante do preârDbulo deste instru.Eento, aos cuidados do Presidente da CoEissão - Cláudio
Lêitê Ei1ho. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os rêspêctivos
envelopes nào serão aceitos e o licitante, portanto, dêsconsiderado para êfêito dê
participaÇâo no cêrtamê.
6.5.0uando obsêrvada a ocorência da entrêqa apenas dos envelopes junto a Conissáo. sefi a
pêrmanência dê reprêsêntantê credenciado nâ rêspectiva sêssão púb1ica, é facultado ao
licitante, não sêndo condiÇão para sua habilitaÇáo, a inclusão ro envê1ope Docr.mêntaÇão, da
declaração expressa de renunciar ao direito de iDterpor recurso e ao prazo correspondente
.relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguiEento do certame, previsto no Art.
43, IIl, da Lei 8-656,/93, conforme eodelo - Ãnexo III-
6.6.É vedada à parLicipação em consórcio.

7.0.DÀ REPRESEXTÀçÃO E DO CREDEIICI,âüEIú§C
7.1.o licitantê dêvêrá se aprêsêntar, para credenciamerrto junto â Comissào, quando for o caso,
atxavés de un lepresentante. com os docuDêntos quê o credenciam a participar dêste
procedimento licitatório. Cada licitante credertciará apenas rm lepresentante que sêrá o único
adirlitido a intervir nas fases do certame rla forma prevista neste instrumento, podêndo sêr
substituldo posterj,oluêntê por ôutro devidãmente crêdênciado.
'1 .2.PaÍa o credênciamênto dêverâo sêr apresêntados os segiuintes docr.trnentos:
7. 2 . 1. ?ratando-se do rêpresentantê legal: o instrueento constitutivo da enpresa na folana da
lêi, quando for o caso, devidamerte registrado no órgão coq)etente, no qual estejam expressos
seus poderes para exêrcer direitos ê assutrir obriqaÇões em decorrência dê tal investidura;
7.2.2.aratando-se de procurador: a procuraÇão por instru.Eento público ôu particular da gual
constem os necessários poderes para, firtuar decl"araÇóês, dêsi.stir ou apresêntar as razõês de
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; aconparüada do correspondênte
instrumento de constituição da eryrêsa, quando for o caso, çF]e comprove os poderes do mandantê
para a outorga. caso a procuraçâo seja particular, deve!á ter firnÀ recoDltecida por cartôrio
competente.
7.2.3.0 representaDte leqal- e o procurador deverão identificar-se êxj-bi.rdo documênto oficial
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7.3.Estês docr-mentos devêrâo ser apresentados antes do inicio da sessâo p em
original, por qualquer processo de cópj.a autenticada por cartório competente
CoIILissão-
7.4.4 náo apresêntaÇâo ou ainda a incorleÇâo insar!áveI de qualquêr dos d
credenciâmênto irq)edirá a participação ativa do represêntante do l-icitante
certamê. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente. apenas perderá o direito a
se nas correspondentês fases do procêsso licitatólio. Para tanto, a CpL recêberá re
do rêferido concorrente sêus ênvelopes, declarações e outros eleeentos necêssários à
participaÇão no certame, desdê quê apresentados na folrna definida nêste instlmento.

8.0.DÀ EÀBII,ITÀçãO
8.1.os documêntos necessários à hâbilitação dos licitantes, deverão ser aprêsentados êm 01
(tma) via, dentro dê ênvelôpe Lacrado, contendo as segiuintes indicaçôes no anverso:

CÂ}ABA MUNICIPÀ], DB }A}aNGuÀPE
DOCUI'{EI'IIAÇÃO - TOITADÀ DE PREÇOS No -

NOI,ÍE PROPONENIE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ooo03/207'1

O EN\TELOPE DOCUT'ÍENIAÇÃO deverá contêr os sêgxlintes elementos:

equivalente nâ fortra da Ler.
B . 2. 4. Cory)rovaÇão de regularidade relativâ à sêguridade Socj-al INSS-CIÍD e do fundo de Garantia
por Tempo de ServiÇo EGTS-CRF, apresentaDdo as correspondentês cêrtidõês folrtecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro SociaL ê Caixa EconôEica Eederal, rêspêctiva&ênte.
8.2.5.Prova dê inexistência de dêbitos inadimpJ-idos per.rnte a JustiÇa do Trê.balho, mediante a
apresentaÇâo de Celtidão Negativa de Débitos Ira.balhistas CNDT, nos ternos do fitulo vII*À da
Consolidação das Leis do lrabalho. aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
I . 2. 6. DeclaraÇâo do licitante: de cuq)rimento do disposto no Àrt. 7", Inciso XXXIIÍ, da
Constltuiçâo Federal - Alt. 27, Inciso V, da ],ei 8.666,/93; de superveniência dê fato
impêditivo no que diz respeito à participação na licitaÇão,' ê de submetêr-sê a todas as
cláusulas e condiçôes do presente instrumento convocatório, confoEne modefo - Ànêxo II.
B.2.7.Termo de Renúnci-a, caso o participante ê riê apenas sêus ênvêlopes, sêm rêpresentantê
credenciado e desejar renrmciar ao dirêito de interpor rêclrrso ê ao prazo rêspêctivo relativo
à fase de fiabilitação, concordâldo com o prosseguimênto do cêrtame 11cj-tatório, conforme
modelo - Ânexo IÍI.
8.2.8.Certidão nêgativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distrlbuldor da sede do
licitante, no rnáximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertula das plopostas.
I . 2 . 9. CoÍprovaÇáo de capacidade de dese@erüo anterior satisfatôrio, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, fêita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de
dirêito público ou privado,

I . 3. Documentação específica:
8 . 3. 1. coq)rovaÇão de que o licitante se enquadra nos terEos do Àrt. 3" da Le! !23/06, se for o
caso, sêndo considêrada microerop.resa ou ê!!prêsâ dê pêquêno porte e recebendo, poatanto/
tratâmênto difêrenciado ê sirylificaldo na forna dêfinida pela 1êgis1ação vigente. Tal
comprovaçào poderá ser feita através da apreserttação de qualquer um dos seguintes docr,ulentos/
a critério do licitantê: a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área
contábj-I, dêvidamentê hábilitadô, b) certidão sirtrplificada êmitida pela junta comercial da
sede do licitante ou equivalente, na foroÂ dâ lêqislaÇão pêrtinêntê. À ausência da referj-da
declaração ou certidão sirplificada não é suflciente notivo parâ â inabilitaÇão do licltante,
apenas perderá, durante o presente certaBe, o dixeito ao tratãmento difêrênciado e
sinplificado dlspensado a uE ou EPP. prevlstos na Lêi 123106.

8.4.Os documentos de Habititação deverâo ser org;mizados na ordem descrita neste instrumento,
prêcedldos por um lndice corespondente, podêndo sêr apresentados em origtnal, por qualquêr
processo de cópia autenticada por cartório coryetente, eenbro da Comissão ou publicaÇâo em
órgão da iÍIl)rensa oficial, quando for o caso. Estartdo perfeitamente leq1veis, sem conter
boEôês, rasuras, emêndas ou entrellnhas, dêntro do prâzo de vafidade, e encerlados en
ênvêlope devidaaente lacrado e indevassável. Por ser apênas u!trã forlEalidade que visa facilltar
os trabalhos, a ausência do lndice de que trata êste itêu, não inabilitará o Licltante.
8.5.À falta de qualquer documento exigido, o seu vencirrênto, a ausência das cópias devidamentê
autenticadas ou das vias olj-giinais para autênticação pela Cortrissão ou da publicãção em órgão
na imprensa oficial, a apresentação de docuraêntos dê habilitação fora do envelope especlfj.co,
tornará o respectivo licitante j.nãbilitado. Quando o docr.&ento for obtido via Internet sua
Iegalidade será coryrovada nos endereços elêtrônicos correspondentes. Poderão ser utilj-zados,
a critério da Comj-ssão os docr-rmentos cadastrais dê fornêcêdores / constantes dos arquivos do
ORC, para cotq)rovação da autentj.cidade de elementos apresentados pelos lj.citantês, quando for
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8.2. PESSOA JÚRÍDICA:
I .2. 1. CoÍrprovação de cadastramento nos têrmos do iteB 6.1 deste instrutrento.
I .2.2. Regula.ridade para com a Fazenda Federal - cêrtidão conjunta negativa de débitos
relativos a Iributos r'ederais ê à Dlrrida Àtiva da U[ião.
8.2.3.Certidões negativas das Fazendas Estadual e ltuniclpat da sede do licitantê ou out.ro
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9.0.DÀ PBOPOSTÀ DE PEEçOS
9.1.4 proposta deverá ser apresentada en 01(una) via, dentro de envelope lacrado,
seguintes indicaÇõês no anverso:

CÂ}fl,RA MUNICIPÀI DE }AIG.NGUAPE
pRoposrÀ DE pREÇos - ToMÀDÀ DE PREÇOS N". 00003,/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO B CNPJ DO PROPONBNTB

t
\(
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. CPL. o

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os sequintes êlêrnentos:

g.2.Proposta elaborada em consonância com as egpeciflcaçôes constantes deste instrtmento e
seus êIementos - Ànexo Í -, em papel tiDbrado da êDpresa quando fo! o caso, devidamente
assinada por seu representérnte, contendo no correspotrdente item cotado: discriEinaçâo, narca
e/ou modelo e outras caracterlsticas se necessálio, o quantitativo e os valores unitárÍo e
total expressos em algtarisEos.
9.3.será cotado r.u úrrico preço, mÀrca, Eodelo para cada item, cdtr a utilizaçáo de duas casas
decinais. lndicaçõês em contrário estão sujeitas a correÇões observando-se os sêgui-ntes
critérios:
9.3.1-,Fa1ta de digitos: serão acrescidos zeros,'
9.3.2.Excesso de dlgltos: gendo o priEelro dlglto excedente Eenor que 5, todo o excesso será
suprinido, caso contrário haverá o arredondaEento do dígito aDterior pâra mãis e os detnaj.I
itens excedentes supri midos.
9.4.No caso de aquisiÇáo de bens, a quantidade nlnibâ de rmidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 1008 da egtj.r[âtiva detalhada no correspondente Termo de Referência -
Ànexo f. DispogiÇão ero contrário não descl"assifica autoDãticãmente a proposta apenas o
respêctivo item será desconsiderado -

9.5.4 proposta deverá ser redigida êm língua portuguesa e eru moeda nacional, elaboradâ com
clareza, sem altêrnativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. suas folhas rubricadas e a
ú1timà datada e assinada pelo responsáveI, com indicaÇão: do valor total da proposta em
alqarisnog, dos prazos de entrega ou execuçâo, das condições de pagâmento, da sua validade quê
não poderá ser inferio! a 60 dias, e outras inforDâções e observaÇôes pertinentes que o
Licitantê juf gar necessárias.
9.6.Existindo discrepância entrê o prêço unitárj.o e o valor totaI, resultado da Íü1tip1icação
do preÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
g-?.Fica estãbelecido que havendo di.vêrgência de preÇos unitários pala um Besmo prcduto ou
serviço, p.revalecerá o de uenor valor.
9. I . No caso de alterações necessárias da proposta fej.tas pela C@Lissão, decorrentes
exclusivamente de incolreÇões na wúdade de Eedida utilizada, observada a devida
ploporcionafidade, bem como na mrltiplicação e/ou scma de valores, prevâlecerá o valo!
corrigido.
9.9.4 não lndicaÇão na ploposta dos prazos de entrega ou execução, das condi.Ções de pagamento
ou de sua valj-dade, ficará subentendj-do que o licitante aceitou integlal.nente as disposiÇôes
do instrumento convocatório e. portanto. serão consideradas as deter4inações nele contidas
para as referidas exigências não gendo suficiente Eotivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
9.10,É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próplio Dodelo fornêcido peLo oRc,
desde que egteja devidamente preenchido.
9.11.Nas licitaÇões para aquisição de mercadorj.as o participante indicará a origem dos
plodutos ofertados. À êventual falta da referida indi-cação não desclassificará o licitante.
9.12.serão desclasgificadas ae propostas que deixarem de atender as disposições deste
instr.rmento.

10 . O.DO CRITÍJRIO PÀRÀ JI'IGÀIIEíIO
1O.1.Será declârado vencedor dêste certaDe o licitante que, atendidas todas as exigências do
presente instrutrênto, âpresentar proposta coú mênor valor unitário no coEespondênte iten
cotado, rêlacionado no Ànexo I - Terl0o dê Referência-
1o.2.Iíavendo igualdade de valores entre duas ou nais propostas, e após obedecj.do o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei conptemer.tar. 723/06 e no À!t. 3', §2", da Lei Federal 8-666/93, a
classificação se fará através de sortêio.
10.3.Na presente licltaÇão eerá assegurada, coÍ[o critério de desêmpate, pleferência de
contratação para as nicroeryresas e e[Ípresas de pequeno porte-
10.4.para efeito do disposto neste instrumento. entende-se por eryate aquelas situações em que
as plopostas apresentadas pelas Eicroeryresas e etqpresas de pequeno porte sejam iguaig ou até
1Ot (dez por cênto) superiores à proposta nâis bem classj.ficada.
lO.5.ocorrendo a si.tuaÇáo de empate corúorme acira dêfiÂ1da, procêdêr-se-á da seguintê forma:
10.5.L.À microempresa ou empresa de pequeno portê Eaj-s bem classificada poderá aprêsentar
proposta de pleço inferior àque1a considerada vêncedora do certame, situaÇâo êm que sêrá
adjudicado e!tr seu favor o objeto licitado;
10.5.2,Não ocôrrendo a contlatação da Bicroêq)resa ou eq)resâ de pequeno porte, na fornâ do
item anterio!, serão convocadas as demais reEãnescentes que por ventula se enquadre& na
situação de empate acina definida, na orderl de cl-assificação, para exe.clcio do mesloo direito,'
10.5.3.No cago de equivalência dê valores apresentados pêlas microeluple3as e enpregas de
pêqueno porte quê se encontrêm no intervalo estabefecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primêiro poderá aprêsentar
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10,6.Na hipótese de não-contxataÇão nos tenDos acitrla prev-istos, em que foi
situaÇão dê empate e assêgurado o trataDento difeienciado a Eicloêmpresa ê empre
porte, o objeto licitado sêrá adjudlcado eu favor da proposta originalmentê
certaunê.
10.7.4 situaÇâo de eÍpate, na formâ aciEâ definida, somente sê aplicará quando a
inicial não tiver sido aprêsêntâda por microempresa ou êmpresâ dê pêqueno porte.

13.0.DO§ RECTTR.SOS

13.1.Dos atos decorrentes deste procêdi!Âento licitatório, caberão rêcurs
109 da lei rederal n." 8.666/93-
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11 . O . DÀ ONDEU DOS BÀBÀI,f,OS
11.1.Para o recebimento dos envêlopes ê iniclo dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quj-nze) ninutos após o horário fixado. Encerrado o piazo para recebimento dos ênvelopês,
nênhum outro será acêito -

11.2.Dec1arada abe.rta à sessão púb1ica pê1o Presidente, será efetuado o devido credencj-amento
dos interessados. Somente parti-cipará ativamêntê da reurliáo un representantê dê cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se inte.ressar.
11.3.O náo comparêcimento do representante de qualquer dos licitantes náo ilnpedirá a
efetivação da rêrlni-ão, sendo que, a siEples participação neste certaEe inlplica na total
aceitaÇão de todas as condiçôês estabelecidas neste InstniEento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhlma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentaÇão ê/ou
substituiÇâo dos envelopes ou de quafquer êlemento exigido e nào apresêntado na rêunláo
destinada à habi litaÇâo.
11.5.4 CoÍLissào rêcêberá de cada representante os envelopes Doc\roentaçáo e Proposta de Preços,
e rubricará j rlntamente com os participântês os fêchos do sequrtdo.
11, 6. Posteriormentê abrirá os êrrvelopes Docr.rmelrtação, rubricará o sêu contêúdo e eolicitará
dos licitantes quê exâmj,nettr a docuüentação BeLes contidas. Ouaisquê! i!ç,ugnações levantadas
deverâo ser corunicadas a Conissão, quê as consignârá na Ata de rermião.
11- 7. Prosseguindo os trabalhos, a Comissão aralisará os doclmentos e as impugnaÇôes porventura
formuladas pêlos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resul-tado da Fase de
Habilitaçâo. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá dlvulgar o resultado numa nova
reuniâo, registrando-sê na Ata, ou mediante publicação na irprensa oficial ou ainda enj-tindo
aviso por escrito, observada, nêstes casos, a devida antêcêdêncj-a necessária - não inferior a
48 (quarenta e oito) horÀs.
11.8.Ocorrendo à deslstência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habilitaçâo, conforme previsto no Àrt. 43, I1I, da Lei 8.666/93, na mesrna sessão poderá havêr
a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário sêrá Dãrcada nova data, com observância âo
prazo recursal êstabelecj-do na legislação pertinente.
11.9.0 ênvê1ope Ploposta de Preços, devidaeente fechado e lacrado, será devolvido ao licitantê
inabilitado, dêsdê que nâo tenha havido recurso ou após sua deneqação.
11.1o.Encerrada a f'ase dê Habilitação e observados os ditames deste instrutrento, a Conissào
prôcederá entáo à abertura dos ênvêlopes Proposta de Prêços dos proponêntes dêclarados
habifitados. nüricará o seu contêúdo ê facultará o exame da documêntaÇão neles contidas â
todos os particlpantes, os quais poderão efetuar itrpuqrrações, de\ridamente consigrradas na Ata
de rêuniâo, quando for o caso.
11.11.4 CoÍLissão êxaninará os êlellentos apresentâdos, as observaÇõês êvêntualmentê apontadas,
declarando, êm sêguida, vencedor o llcitante quê, atendidas as exigências ê considerados os
cxitérios defini.dos neste instrumento, ap.esentar proposta rlais vantajosa para o ORC.
11.12.Da reuniáo lavrar-se-á Ata circunstanciada. na qual serão reqistradas todas as
ocorrências e quê/ ao final, sêrá assi.nadâ pela Cc'missâo e licitantes presêntes.
11.13.En dêcorrência da têi Cotrp1e&e^Lar L23/06, a coDprovação de reguLaridade fiscal e
tra.balhista das rlicroeq)resas e e.&presas de pêquêno portê somentê sêrá êxigida para êfeito de
assj-natuxa do cortrato, observando-se o seguintê procêdinento:
11.13.1.4s microenpresas e emprêsas dê pequeno porte, por ocasião da participaÇáo nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhj-sta, dentre os docr.uuentos enumerados neste instnntrento para efeito de
HabilitaÇão e integrantes do envelope Docr.Bentação, mesrtro que esta apresente a1gutra restrlção;
11.13.2.Havêndo algunâ restrição na corq)rovação da regilrlaridade fiscal e tra.balhista, será
assegurado o prazo dê 05 {cinco} dias úteis, cujo termo iLicial corresponderá ao momento em que
o Licitante for decla.rado vencedor, prorrogáveis por igual pêriodo, a critério do oRc, para a
regulalização da docr.imerttaÇão, pagaEeDto ou parcêlamento do débito, e êrÍLissão da êventuais
cêrtidôes negativas ou positivas com êfêito de certidão negativa.'
11.13.3.4 não-regiLrlari zaÇão da docr.rEentaÇão, no prazo aciEa previsto. iÍplicará decadência do
dirêito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no Aat- 81, da Lêi 8.666/93, sendo
Íacultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para
assinatura do contrato, ou revoqar a licitação.

12.O.DO CRrÍÉRrO DE ÀCErtÀBrLrDÀDE DE rAAçOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário supêrior ao estir0âdo pelo oRC ou manifestanentê
j.nexegüÍvel nos termos do Ar:t- 48, II, da l,êi e.666/93, o Itresmo será desconsiderado, Esta
ocorrência não desclassiflca autoEatj-camênte a proposta, quando for o caso, apenas o iten
correspôldente, lelacionado no ÀIrêxo I - Termo de Rêfêrência -, na coluna c&igo.
12.2.o valor estimado que ô oRc se plopôe â pagar pelo objeto ora licitado - valo! de
Rêfêrência -, êstá indicado no rêspêctivo eleeento deste instrumento - AIIEXO I-

os têrmôs do Àrt -

v\
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13.2 . o recurso será
ser protocolizado o

dirlgido à autoridade superior do oRc, por intemédio da comi deve
origlnal, nos horários nornais de expediente das 08:00 as :0

exclusivamente no seguinte endereço: Rua Duque de caxias, 123 - Centro - FL

0 horas,
?8.3?

o

À'
14. 0.DÀ HOrórpGÀçÃO E ÀDirIrDrCÀçÃO
14 - 1-Concluldo o julgamento das

l')
propostas aprêsêntadas, a Comissão etrritirá

conclusivo dos trabalhos desênvolvidos no certane, remetendo-o a autoridade superj-or ô oRc/
iuntamente com os êIêEêntos constitutivos do processo, rtecessários à Ho|trologação e ÀdjudicaÇão
da lespectiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.4 autoridade superior poderá, no êntanto, tendo em vista seryre a defesa dos intere3seg
do ORC, discordar e deixar de ho|trologar, total ou pârcialmente, o resultado apresentado pela
Conissão, revogar ou congiderar nula a Licitação, desdê que apresente a devida fundamêntação
exigida pela leqlslaÇão vigente, resguardados os direitos dos licitanteg-

15.0.DO COI|IBÀIO
L5.1.Após a homologação pela Àutoridade superior do ORC, o Licitânte vencedor será notj-ficado
pa!a, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇáo,
assinar o respectj"vo contrato, quândo for o caso, e1àborado ee conformidade com as modalidades
perrlitj"das pela Lei Federal n." A.666/93, podendo o üresmo sofrer alteraÇões na forna deflnida
pela refelida Lei.
15.2.Não atendendo à convocaçâo para assinar o contrato, e ocorrendo e3ta dentro do prazo de
validade dê gua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vênÇedor da l-icitação,
15.3.É pernitido ao oRC, no caso do licitante vencedor náo coryarecer para assinatura do
contlato no prazo e condiçõeg e9tâbelecidos, convocar os licitàntes reEanescentes, na ordem de
cl-assificaÇâo, para fazê-10 en igual prazo e nas rtresEas condiÇões do liclt lte vencedor,
inclusive quanto ao preÇo, ou revogar a presente licitaÇão.
15.4.0 Çontrato que eventualtEente verüa a ser assinado pelo 1j-cj.tantê vencedor, pode!á ser
alterado, unllateralmertte pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, confolEe o disposto nos Àrts. 1-lt 78 e 19 da
Lei 8.666/ 93 .

15.5.0 Contratado fica obriqado a aceitar nas mesnls condiÇões contlatuaj.s, os acréscimos ou
supressões que se fizelem necessários, até 25* (\rinte e cinco por cento) do vaLor inicial
atualizado do contrato.

16.O.DÀIt SÀÍçõES ÀDrmrrsm.lErYxl
16.1.À recusa injusta em deixar de cLuprir as obrigaçóes assl@idas e prêceitos leqaj-s,
sujeitará o Contratado, galantida a prévia defesa, às seg:uÍntes pênalidades plevistâs nos
Arts. B6 e 87 da Leí 8.666/931 â - advêrtência,' b - m:lta de mora dê 0,53 (zero vlrgula cinco
por cênto) aplicada sobre o valor do contrato por dj-a de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado,. c - oulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecuÇáo total ou parci"al do contrato; d - suspeneeo teDporária de paltic.ipar en
licitação e impedidento de contratar com a À(hinj-straÇão, por prazo de até 02 (dôis) anos,' e -
declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar coiu a ÀdministraÇâo Púb1ica enquanto
perdurarêm os motivog detêminantes da purrição ou até que seja pr@ovida sua reabj.litaÇâo
perante a própria autori-dade que aplicou a pênalidade; f - silElltaneamente, qualquer das
penalidades cablveis fundamentadas na Lei 8.666193.
1.6.2.Se o valor da multa ou indenizaçâo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comDicaÇão ao Contratado, será autonatica.nente dêscontado da priEêira parcela do pagamento a

gue o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicial4ente-
16.3.Àpós a apticaçâo de quaigguer das penalidadês previstas, realiza!-3e-á cotr&lnicação
escrita ao contratado, e pubLicado na jJprensa oficial, excluídas a5 penalidadeg de
advertência e mtlta de morâ quando for o caso, constando o fundaeento legal da punição,
anformando ainda que o fato será regÍistrado no cadastro correspondente.

17.O.DO RECEBTüENTO @ CcrlEAOçIçãO DE r?tCIrçãO Ix) OB.rtDO
1?.1-o recebimento ou a coryrovaÇão de execução pelo ORC do objeto lj-cltado, observadas suas
caractellsticas, se fará nediante recibo ou equivalente eEi-tldo por funcionário ou conissão
específica devidamente designados, após a veriricaÇão da quantidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos têrnos destê instn@ento, das nornas técnicas e LêgislaÇão pertinentes,
e consequente aceitação.

18.0.DO pÀGât EúTO
18.1.O pagamento será efetuado mediante procesSo regular e êm observância às noimas e

procedimentos adotados pêIo ORC, da seguinte toaDeira: Pala ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adirq)Iêmento.
18.2-0 dêseEbolso náximo do perlodo, Dão será supê-rior ao valor do respectivo adiryfemento, de
acordo com o cronograma aprovado. quaDdo for o cago, e seEpre em confornidade com a

digponibilidade de rêcr-trsos financêiros.
18.3.Nênhr.m valor sêrá pago ao Contratado enquanto pendente de liqrridação qualquêr obrigação
financeira que the for irpoeta, êm virtude de penalidâdê ou inadiÍplência, a qual poderá ser
compênsada com o pagamento pendêntê, sen çnre isso gere direito a acrés
natureza.

de qualque!

\\
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19.O.DO REàiIUSTÀ!íENTo
19.1.Os prêÇos coDtratados são fixos pelo periodo de r,rE ano, excêto para os casos
Art. 55, §S 5" e 6", da lêi 8.666/93.
19.2.Ocoüendo o deseguilibrio econôEico-f inancêiro do contrato, podêrá sêr re
!e1aÇão que as paltes pactuaram inicialúente, nos termos do Àrt. 65, Inciso fI,

FL:
lecida a el

nêa d,
Lei 8.666/93, mediante comprovaÇáo docr,mental e requêrimênto êxpresso do Contratado oc. cPr. o
20. 0.DÀs DISPOSIçÕES CBÀrS
20.1.Nâo será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou âpresêntaÇão de documentaÇão
rêlativa ao certame, qualguer tipo de indenização.
20.2.Nenhuna pessoa fisica, ainda que credenciada poi procuração 1egal, poderá reprêsentâ-r
mais dê uma Licitante.
20,3.4 presente licitação somerte poderá vir a ser revograda por lazões de interesse público
decorrente dê fâto super,'eniente devidamênte cory)iovadô, ou anulada no todo ou em parte, por
alegalidadê, dê oficio ou por provocaÇão dê têrcêilos, eediante parecer êscrito ê devidâmente
fundamentado.
20.4.Caso as datas prêvistas para a realizaÇão dos êventos da prêsênte licitaÇão sejam
declêradas feriado. e não havêndo ratificação da convocaÇão, ficam transferidos
automaticamente para o primeiro dia úti1 subsequente, no mesrno loca1 e hora antêriormente
previstos.
20.5,Ocor.rendo a supressào de serviÇos, se o Contratado já houver adquirido os matêriais e
postos no local de tlabalho, os mesmos deverão ser paqos pefo ORC, pêlo preço de aquisição
rêgularmentê comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pel-a fiscalizâção.
20.6.os preÇos unitários para a realização de novos sêrriÇos surgldog dulante a execuÇáo do
contxato, serão propostos pelo Contratado e submêtj.dos à apreciaçâo do ORC- A execuçáo dos
serviços nào previstos sêrá -regulada pelas condiÇôes e cláusulas do contrato original.
20.7.0 oRC por conveniência adninistrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execuÇão dos serviÇos, cientificando dêvidâmentê o Contratado.
20.8.Deca1.rá do direito de ills)ugTlar perante o oRc nos têrmos do prêsênte instrumento, aquele
que, tendo-o acei-tado sen obj eção, venha a apresentar, depois do julgamento, fâlhas ou
ir.regulâridadês que o rziciaram hipótese ero que ta1 com.uricado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluidos os custos com
aquisiÇão dê matêrial, não-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outlos que venham a
incidi.r sobre os respectivos prêÇos.
20.10.Estê instrunento convocatório e todos os seus ele&entos constitutivos, êstâo
di sponibilj-zados em meio nagDético, podendo ser obtidos jwtto a Col[rissâo, observados os
procedimentos definidos pelo oRC .
20,LL.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumênto, ficarâo única ê excLusivâmêntê sujêitos â interprêtação da CoxÍLissão, sendo
facultada a mêsma ôu a autoridade superior do oRc, êm qualquer fasê da licitâÇào, â promoÇào
de diligência dêstinada a esclarecer ou a cotrq)lemênta! a instruÇão do procêsso.
20.12.Pa\a dixlnir controvérslas decorreates deste certame, excl-uido qualquer outro, o fo.ro
competente é o da Comârca dê uêmanguapê, stado da Paraiba.

Mainanguape - PB; 15 Eêvêrei.ro de 2017.
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ESTA.DO DÀ PÀXÀÍBÀ
CÂT,TARÀ ut,NÍcIPÀ! DE I4ralIcUÀPE

co}ÍrssÀo PERlÂlrEl[rE DE J,ICITAçÃo

À§txo I - ToÀõDÀ DE PREçOS lÍo OOOOI/2OL?

TERMO DE REEERÊNCIA ESPECT FICAÇõES

1.O.DO OEIiTETO

1,1,Constitui objeto dêsta licitaÇão: ÀquisiÇão parcelada de nateriais de expediente divêrsos,
destinados as atividadês da Câmêra Municipaf de Mamanguape.

2 - O. WSTIT'ICÀTn A
2. 1. considelando as necessidadês do oRC, tem o presêntê têrmo a finalidade de dêfinir, técnica
e adequadamente, os procedinrentos necessários para via.biliza.r a contrataÇão ên têla. As
características e êspêcifj-caÇôes do objeto ora lj,cltado são:

c/ 12

CODIGO Drselr,naÀçÀo
A-LMOFADA PARÀ CARIMBO
AGENDA PSRHANENTE

BLOCO PARÀ RASCI'NHO

BORRACIiÀ BRÀNCÀ

c]-lps 3/o
CLTPS 2/O
CLIPS O

CANETA ESFEROGRÁFICA CX. C/5O
CÀTXÃ PÀRÀ CORRESPONDÊNCIA EM ÀCRII,ICO TRIPIÀ
CARTUCHO HP 21 PRETO

CARTUCHO HP 21 COLOR

CARTUCHO HP 60 PRETO

CÀRTUCHO HP 60 COI-OR

CÀRTUCHO HP 74 PRETO

CARTUCHO HP 122 COLOR

CÀRTUCHO HP 122 PRETO

CD-R
ENVEI.OPF, À4 MADF,TRA 229 X 324
EN\IF,T,OPE METO OT'ÍCTO 1'16 X 25C)

EXTRÃTOR DE GRÀMPO TIPO ESPÁTUIÀ ZINCÀM CX.
EITA DIJREX 12 X 30
EITA DUREX 12 X 10
GRÀMP:ADOR 206 2616
GRÀMPO 2616
GRÀMPO TRILHO PúSTICO C/50
IÁPIS GRAI-ITE C/ I44
LIVRO ATA C/1OO ELS
LÍVRO DE PONTO ] ÀSSINÀTURÀ C/1OO ELS

IÁPIS MARCÀ TExTo
CAfXA ARQUIVO MORTÔ POI,I O},I DAS

PAPEL IEMBRETE C/ ADESIVO 102 X ]6 lOO EOI,HAS

PAPE]- OFÍCIO A4 CX C/10 RESMAS

PPSTA AZ LOI'íBO LÀRGO

PASTA C/ TRILHO PVC

PASTA C/ ABA PTáSTICA N. O

PASTA PVC C/ ABA E]-ÁSTICO N6 2

PASTA PVC C/ ABA EIÁSTICO NO 3
PASTA SANFONÀDA C/12 DIVISóRIAS
PASTA SUSPENSA MAR}IORI ZÀDA C/5O
PERzuRADOS MÉDIO

QUADRO DE À\.rSO El.Í MÀDEIRA 1,20 X 0,90
I,IVRO DE PROTOCOLO 1/4
RÉGUA PlÁsTIcA 30 C}{

IÁPIS HlDRocoR c/ 12
CORRETIVO LÍQUIDO CI12
EITA DUPI,A EÀCE 12 X 30
PAPF,], MADEÍRA

TINTA PARA CAR]MBO 40 ML AZULIPRÊTO CX. C/3

q(DTÍIIDÀDE
15
40

100
40

200
100
100
100

15
26
26
26
26
26
26
26
50

800
800

5
15
15
20
50
20

5
20
20

100
30
50
6A
60
60
60

100
60
60
15
10

5

30
60
60
50
50

100
3

5,58
26.40
4,52

2,10
2,10
2,70

44,20
50,00
9t,20

120,50
7 4,90

172.20
92,44
70r50
64.40

ot 99
0,50
o,40
9,20
1,06
0,60

26, AA

4,24
8,90

26,24
13,14
12,20
rt 40
8.90
'7t54

199,00
ro,9a
a,49

2,94
5,54

ta.20
95,30
26,90

122, AO

9,00
0,60
8,90

11, 90

0,85
12,50
TôIEI

ux )ÀD!
UND

l.IND

UND

UND

CX

CX

CX

CX
T,IND

UND

UND

UND

UND

UND

t,ND

UND

UND

TJND

UND

UND

T'ND

UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

T,IND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

TJND

tJND

UND

UND

cx
UND

UND

CX

P.UNITARIO P . T(yIÀL
83,70

1 . 056.00
452.00

14.OO
42AtOO
210.00
2lo,oo

4 .82O, OO

7 50t OO

2-3'1t|20
3.133. oo
1-94',7 | 40
2-971 t20
2 - 442t 4A

1.833,00
1- 6't 4,44

49t 5A

400r oo
320,00

46,4A
t-5,90

9,00
537, 60
210, o o

178.00
t-31, 00
2',7 4, AA

244, AA

_140,00
261 . OO

375,00
11. 94 o, oo

654.00
89,40

147, OA

294tOA
332t 4A

1-O92, AO

1-429,50
2 69, 00
610,00
21O.AO
36,00

534, 00
895,00
187,50

85,01)
37,50

46.34'7 ,60

1

2
3
4

5

6
1

I
9

10
11
12
13
14
15
16
1'7

18
19
20
2\
22
23
24
25
26
21
2A
29
30
31
32
33
34

36
31

38
39
40
41
42

43
44
45
46
41
48
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. 0. oBaIGÀçÕÊS DO CO!{TRÀtrADo

. 1. Responsabili zar- sê por todos os ônus e obrigâÇóes concernentes à legislaÇão f
ributária e trabalhista, bem como por todas as despesâs ê coaplomissos assuÍLido

título, pêrante seus fornêcedores ou têrceiros em razão da execuçâo do ôbjeto cont
3.2.substj.tuir, arcardo com as despesas decorrentês, os Eateriais ou selv-iços que
alteraçôes, deterioraÇões, irq)erfêiÇôês ou quaisquer irregularj.dades disc
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento ê/ou
pagamento.
3.3.Não transfêrir a outrem, nô todo ou em partê, o objeto da contrataÇão, salvo mediântê
prévia e êxpressa autorizaÇáo do Contratante.
3.4.Manter, durêntê a vlqência do contratô ou instrumentos equj-valentê, em compatibilidadê com
as obrigaÇões assunidas, todas as condiÇões de ha-bilitação e qualificaÇão êxigidas no
respectivo proceggo licitatório, se for o caso, aprêsentando ao Contratàntê os documentos
nêcêssário§, sempre que soticitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondêntê à sede ou filial da erq)resa que aprêsêntou a
documentaÇâo na fase de habifitâção.
3.6.Executar todas as obrigaÇôes assr.eidas com observância a melhor técnica vigÍente,
enquadrando-se. rj-gorosamentê, dentro dos precei-tos legais, normas e êspêcificações técnicas
correspondentês .

4.O.DO CRITÉB,IO DE ÀGTTÀBIúIDÀDE DE PRE@S
4.1.Havendo proposta com valo! unitário superior ao estj$ado pêlo oRc ou hârlifestarBente
inexêqüivef nos têrmos do Art. 48, II, da Leí A.666/93, o mêsmo será desconsiderado. Esta
ocorrência não dêsclassifica autor[âticamente a proposta, quândô for o câso, apenas o j-tem
corrêspondêntê, lel.acionado neste anexo, na coluna código.
4.2.o valor estinado que o oRC sê propõe a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de
Referência -, está acirnâ lndicado-

corres
dêsde quê

êntê, podendo o
eja d damente

destê Termo de Referência o Bodelo de proposta de prêços
licitante apresentar a sua proposta no próprio modêlo fornecidor
preenchido, confoEtrê faculta o instntroênto cqrvocatórj"o - Anexo 01.

C IO LEITE EI
Prêsrdêntê dâ CoÍLi ssâo

a'.. é*àt.
a cnralquel
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o (
oo

o

Á-NEv-à\

5. o.r,ODEI]O DÀ PROPOSIA
5 . 1. É parte integrantê
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EsaAI,o DÀ PÀRÀÍBÀ
câralÀ rduNrcrPÀr DE lalaÀG{rApE

col.ÍssÃo PEnIÂNElrrE DE LrcrrÀçÀo

ÀIrEr(o 01 Ào rBBr@ DE RErmÀrcrA - rRopogtÀ

TOMADA DE PREÇOS No OOOO3/20],-7

PROPOSTÀ

REtr.: IOIBDjA DE PREços No 00003/2017

oBJETO: AquisiÇão parcelada dê mãtêriais de êxpêdiênte diversos, destinados as atividades da
Câmara Muicj-pa1 de Mamanguape.

PROPONEN?E:

Prezados sênl.orês,

Nos termos da 1j-citação en epígirafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cóDrGo DrscRÍxrNÀçÀo
AIMOEADA PARÀ CARIMBO
AGSNDÀ PÊRHANENTE

BL@O PARÀ RÀSCUNHO

MÀRcÀ/H@Bra lrlr )ÀDE euÀlrrrDÀDB p. rrNrrÁRro
UND 15
UND 4A
UND 1OO

P. TOTÀI
1

2
3

Etc, - .

PRÀZO - Itêm 5-O:
PAC.AMENTO - Item 18.0:
VÀIIDADE DÀ PROPOSTÀ - Item 9.0:
ORIGEM DÀ.s MERCÀ.DORIÀS OFERTÀDÀS _ Item 9.0:

vÀIoR ToTAT DÀ PRoPoSTA - R$

Rêsponsávê1

.:ii- áÁ-NE\
À

/dede
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EsrÀDo DÀ pÀRnig.a.

cÂríÀRÀ Mt tücrpÀt DE rqrarcrrAl|E
colflssÂo PERTGITENTE DE LrcrrÀçÃo

ÀITEXO rr - TO|{ÀDÀ DE PREçOS Xo 00003,/2017

MoDELoS DE DEcIÀxÀÇÕEs

REF.: loI'G.DA DE PREÇOS N" 00003,/2017
CÂ}G.RÀ MUNIC IPA]L DE I,ÍAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÂRAÇÃo de culxrpxijnento do dlsposto no Àrt, 7", Inciso KÕ(IÍI. da CF - Àrt. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O pxoponente acima qualificado. sob pênas da Lei e em acatamento ao disposto no Ã-rt. 7o inciso
XXXIÍI da ConstituiÇão Eêdera1, Lêi 9,854, dê 27 dê outr.üro dê 1999, dêc1ara nào possuir em
seu quadro de pessoal, funcionáxios rÍrênorês dê dêzoito anos em trabalho noturno, ingalubrê ou
perigoso ê nêm mênorês de dezesseis aúros, êrtr qualquer trabalho; podendo existir menores de
quàtorzê anos na condiçâo de aprendiz na fo.rloa da legislaçáo yigente.

2.0 - DEcl,ARÀÇÃo de superveniência dê fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitaÇão.

conforme exlgência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, S2", o ploponente aêina gualificado,
declara não have-r, até a presente data, fato iq)editivo no que díz lespeito à
habilitaÇão/participaÇão na presente licitaÇào, rlão se encontrando em concoldata ou estado
falimêntar, êstando ciênte da obrigâtoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, náo estar sofreDdo penalidade de declaração de idonêidadê no âr0bito da administraÇào
Fêdêra1, Estadual, Municipal ou do Distrito Fedêra1, arcando civil ê crjjltinalmêntê pêl4
presente afirmaÇão -

3.0 - DECIÀXAÇÃO de sutmeter-se a todas as cláusulas e condiÇões do coüespondente instrumento
convocatório.

O proponente aciEE qualj.ficado declara têr corüêcimênto e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instn-rmento convocatório e submêtêr-sê as condiÇões nele estipuladas.

Local e Data.

NoI"E /As S Í NAU,RÀ/ CARGo
Representante legal do p-roponêntê.

oBsERvAçÃo:
As DEcrÀBÀÇÕEs DEvERÀo sER Er,ÀBoRADÀs EÍ pÀpEr TTMBRADo Do r,rcrrÀNrE, euANDo EoR o cASo-
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E8AADO DÀ PÀRAIBÀ
C TÃRA MI'NICIPÀT DE I TAÀGUÀPE

COMI SSÃO PEnI4}IENTE DE LICITAçÃO

ÀNtxo rrr - ToüBDÀ DE PnEços tío 00003/2017

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA

REE.: ToIADA DE pREÇos N" 00003/2017
CÂ},ÍARÀ MUNICIPÀI DE IA},ÍANGUAPE

PROPONENIE
CNPJ

1.0 - TERMo DE RENÚNCIA ao lecllrso conformê prêvisto no À!t, 43, Inciso III, da Lei 8.665193.

o proponente acúna qualificado, declara, na forna do dj'sposto no Àrt. 43, III, da Lei
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela CoEissão, que anali.sou a documentaÇão preliminar
do processo em epigrafe, efetuada no3 terttrog do respectivo instruoento convocatório,
desistindô, assim, exprêssâmente de quatquer interposiÇão de reculso pre'\.isto na leqislaÇão
vigente/ bem com ao prazo corrêspondente e concordando, portanto, cortr o progsêlruj.Sento do
certâme. Declara ainda que. em hâvendo a ocorrência de quâlquer igxraldâde de valores entre sua
ploposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Àrt. 3", S 2", da Lei
A.666/93, fica autorizado a real-izaÇão do sorteio para definiÇão da respectiva classificaçáo,
não sendo nêcessálio a sua convocaÇáo para o coEesportdentê ato público, conforne p!êvisto no
Àrt. 44, § 2o, do leferido diplolna legal.

Local e Data.

NOME /AS S INÀIUFÀ/ CÀR@
Reprêsêntante legaL do proponente.

oBSERVÀÇÀO:
o TERMo DE RENÚNCIA DEVERÁ sER EI,ÀBoRÀDo E}í PÀPEL TIHBRÀDO DO LICIÍÀNTE, QUÀNDO FOR O CÀSO.
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EST,ÀDO DÀ PÀRÀiBÀ
cÂTaRÀ MI,}ÍICIPÀ! DE T'GT,0}IGUÀIE

COMI SSÃO PERI,BNENTE DE LICITÀçÃO

Alltxo rv - TciaDÀ DE PREçIS xô 00003/2017

MINUTÀ DO COMIRÀTO

coNTRATo N"'t .... /2OL?-SEL

CÂ}a.RÀ MI]NICÍPÀI, DE
CONIORI,.IE DISCRIMINADO

doravante sj-q)lesmente CONTBÀIÀDO, decidj"rau as partes contlat.rntes assinar o plesente
contrato, o qual. 9e regerá pelas cIáu5uLas e condições seguintes:

TBR!íO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI{ À
MÀ}GNGIIÀPE E , PÀRA FORNECI}'ENTO
NESTE INSTRUT'ÍENTO NÀ FORIG. ÀBÀIXO:

pê1o presente lnstrueento particular de contrato, de uD lado câmara l,lunicipal dê MarÉngr.rape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Uamânguape - pB, CNP.I \o 12.120.256/ 0001-52, neste ato
representada pelo Presidente da CâDara João Eêrreira da Silva filho, Brasileiro, Divorciado,
Comerciante, residente e doúicil-iado na Rua severino victor, 45 - Planalto - lÍaEanguapê - PB,

CpF no 031.453.444-40, carteila de Identidade a" 2.288.944 SSP-PB., doravante siltrplesmênte
CoNTRATANrE, ê do outro lado - ..., CNPJ n"

neste ato reprêsêntado por .... residentê e domiciliado hâ .. ..,
..., CPF n" carteira de Identidade n" -. . .,

CIÀUSUIÀ PRI}IEIRÀ - DOS tr'T'NDÀüENMS
Este contrato dêcorre da lj.citação
têrmos da Í,ei Fedêral n" 8.566193
dêzêmbro de 2006, a1têrada.

IX) COIÍIR trO:

modalidadê Tomada
e suas altelaçôes

de Prêços a" OOOO3/2O17,
e a Lei Coryfementar no

proceSsada
123, de 14

nos
dê

cr,iiusun gEE0NDÀ - Do oBirElo Do @tt1\À1\o:
O presentê contrâto tem po! objeto: Àquj.siÇão parcelada de materiais de expediente diversos,
dêstinados as atividades da cânára l,lunicipal dê NarDãnguape '

O fornecimento deverá obedecer rigorosa.Eente àg condições expressas nêste instrL&ênto,
proposta apresêntada, ToEada de PreÇos rro OOOO3/2O|'| ê instruçôes do Contlatantê, documentos
esses que ficam fazêndo partes integrantes do presente contrâto, independente de tlanscriÇão.

CIÁU$'IÀ TERCEIRÀ - DO VÀIPR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do pleÇo proposto, é de R§

CI,ÁI'SI,IÀ QIIARTÀ - IX) NBÀ;'USIIüE|IO:
os pleÇos contratados são fixos pelo perlodo de um ano, exceto para og casos prel/istos
65, §§ 5' e 6o, da Í,ei B-666193.
ocorrendo o desequj.llbrio econômj-co-fi-naIlceiro do contrato, poderá 5er restabêlêcida a
que as partes pactuarêm inicialeente, nos temos do À.rt. 65, Inciso II, ÀIlnea d,
g.Aee/gZ, mediante conprovação docr-eental ê requerinento explesgo do contratado.

cr,áusulÀ Qrrrr*xÀ - DÀ DoÍÀção:
As despesas co$êrâo por conta da seguinte dotaçeo,
Recursos P!óprios da Câmara lrunicipal de Maeanguape:

constante do orçaeento viqente:
01.010 01.031-0001,2001 3390.35.00

no Art -

CI,iíU9I'IÀ SETEÀ - DO PàGàIGITIO:
o pagamênto será êfetuado na Tesouraria do contratânte,
maneira: Para ocor!êr no plazo de trintâ dias, contados

cr.iíu8rrr.À sÉll}{a - Dos PRÀzog:
o prazo máximo para a execuÇão
adnite plorroqação nos casos
congiderado a partir da emissão

Entlega:5 (cinco) dias
o prazo de viqência do Prêsente
de 201-l , considerado da data de

relaÇão
da Lei

nediante processo requl-ar, da segui-nte
do pêllodo dê adirylêrBento.

quê
sera

do objeto ola contratado, conforEe suas caracteristicas, e
previstos pêIa Lei 8.666/93, está a-baixo indicado e

do Pedido de coryra:

contrato será dêterEinado: até o final do exêrcicio financêiro
sua assinaturâ.

cúÁu$IIÀ orTÀvÀ - DÀs @RrcÀçôBs Do @NüIRÀlàürE:
a - Bfêtuar o paganênto rel-ativo ao forneciDento efêtivaEênte
respectivas cl-áu9ul-as do presente contratoi
b - Proporciona! ao contratado todos os rreios necessários para o

realizado, dê acordo com as

fiel forneciEênF contratado;
I
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c - Notificar o contratado sobre qualquer irrêgularidade encontrada quanto
produtos, exerceDdo a toaj.s âDpla e coq)leta fiscalização, o que não exime o C

responsabilidades contratuais e legais. F

crÁrsuÀ. NorÀ - DÀs oBRrGàçÕEs Do @NtRAràDo:
a - Executar devidaaente o íorneciEento desclito na c1áusu1a corlespondentê pre s
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade esta-belecj-dos para o ramo de
relacionada ao objeto contratual, com obeervãncia aos prazos estipulados;

i\rid

CIiíUSUIÀ DÉED.À ERN@TRÀ - DÀS PEMIIDADEg:
A recusa injustâ êm deixar de crq)rir as obrigações assuEidas e preceitos feqais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penal-idades previstas nos Arts. 86 e 87 dâ

tei 8.665/93: a - advertência; b - mllta de mora de 0,59 (ze!o virgxrla cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no irtício ou na execuÇão do

otl.to o.a contlatado; c - eultâ de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pêIa
rnàxecução total ou parcial do contrato; d - suspênsào tesporália de participar em licitação e

inpedimento de contratar com a Àfuinistração, por prazo dê até 02 (dois) .rnos; e - declalaçâo
de j-nidoneidade para licitar ou contlatar com a Àd&inistraçáo Públj-ca enquanto perdurarem os

motivos deterrlinantes da punição ou até que seja ploeovida sua rea.bilj-tação per.rnte a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - siEultaneaDente, qualquer das penalidedes câbivêis
fundamentadas na Lei 8.666193.

cr,ÁugurÀ DÉicn4, gE@rúÀ - Do roRo:
Paxa dirirLi! as questões dêcorrentes dêste
Marnãnguape, Estado da Paraiba.

contrato, as partes elêgeE o Foro da Conarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato eD 02(dua3) rrias, o qual vai
assj-nado pelas partes e po! duas testem.urhas.

de 2017.

tr
a

on

a
o

XaEangx.râpe - PB, .

PEIO CO}ITR.I|:IÀI,I'[E

de

TESTEMIJN}IAS

JOÃO FERRtsTRÀ DÀ SIL\TÀ FILHO
Presidentê da câDârâ
031. 463. 44 4*40

PELO COIüTRÀTÀDO

b - Responsabilizar-se por todog os ônus e obriqaçõeg conceErêntes à legislaÇão fiscal, clvil,
tributária e trabalhista, beo coEo por todag as despeeas e cc{q)rodlissos asslrnidos, a qualque!
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros err razão da execução do objeto contratado;
c - Marter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatantê, quando da execução do
contrato, çÍue o represente integralmente eE todos o5 seus atos.'
d - permiti-r e facilitar a fiscalizaÇão do Contratantê devendo ple9tar os infornes e

esclarêci$êntos solicitados ;
ê - Será responsávêl pelos danos causados direta.Eente ao Contratante ou a terceirog,
decorrentes de sua culpa ou dolo nâ execuÇáo do contrato, náo exclr"l.indo ou leduzindo egsa
responsabitidade a ÍiscalizaÇão ou o acoryarütaúento pelo órgão interêssado,'
f - Não ceder, transferir ou srü-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o contlecimento e a devida autorização expressa do Contratante,'
g - l4anter, durante a vigência do contrato, em coryatj-bilidade com as obrj-qaÇões assuraidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licltatóIio,
apresentardo ao Contratante os docuDentos necessários, seryre que sollcitado,

cü(ugrrrÀ DÉlcna - DÀ Àr,Bnàção a RBscrsão m cGrtÀÍÍ):
Bste contrato poderá ser alterado, unilateralEente pela Contratante ou por ácôrdô entrê as
partes, nos casos previgtos no Àrtigo 65 e será rescindido, de plero direi.to, conforme o

disposto nos Àltj.gos 11 , '18 e 79 da I-êi 8-666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesD;rs condiÇõês contratuais, os acréscimos ou
supressÕes que se fizerem necêssários, até 258 (1rinte e cinco po! cento) do valôr inicial
atualizado do contrato.

I

§\



46

que vaiarnnadâ por min. FÉí.hcôÂud.ir6 fÉnklin de Olivei.! é os dehais úembros da Comissâo
Pemâienle de Licit çà0. Divulsrêse o resulrado

PREFEITURA Mt]NICtPAL DE JERTCó

A] A DÁ COMISSÂO PERMA-\.'ENTE D[: LICITAÇÃO PARÂJULGÂME:ITO
DAS PROPOSTAS DE SRECOS DÂTOi}IÁDÂDE PREÇOS N" OOOOS/2OIó.

\os qulnz. dics do mas dc tcLcr.nô do aio dc dois milc dczcsrclcàsqullot2c hoÉs. nâs dcn.ídéncirs
di P!cÍci!!ú Municipâl dc Jcric(t PB, vôxôü a * rcuín a Comissaô Prntuncnr. dc Lictuçiô. scn I
I'Icscnç. dos roprlrcntln§s d,s.mprcsas hâbilibd*, prc.dcDos com ! *ssâô rúblicâ d.]ulgancnrô
.io conrcüdo dos prôpostas dc tEÇos. A Comissáo Pcmancnlc dc Licilaçâo concluiü ô anál,sc das
p«,port.s dc pleços das cmprcsas: CONSTRUTOÍIA J. GALDINO EIRELI -EPP, quc +rcscntou
ptupost! no \.lor R§ 2i10.733,0?. COMPÂ§SO EMPREENDII'IENTO§ LTDA-ME quc aPrcscn-
rou pruposra no valor R! 241.996,81 c SETEA CONSTRUçÓES E SEIVIçOS LTDÀ- EPP, quc
ltNsonrou poÍ{sra no valoÍ R5 2a3.I07,81.1o8oàFôs 3 snulisrdos contcúdos da propo§ras aprcscn-
udas. raíiN dcsckss,6.adas âr EmFrcss COTiSTRUIORÁ J. C^LDINO EIRELI -ÉPP, p.r óàô
Jpr.$nr!rr.ompo5içàodosprcçorunánoscrigidosnoitm6l.2.ldocdibl..aEnrp.§aSETHÀ
CoNSTRUçÓllS E SERVIçOS LTDÀ- EPR po. apÍ.*nta c.ía píoposa dc pÍcçor divcrycnr. da
planllha o4rnrrúia. por nào âpÍ.*nlar â conrposiçio dG prcços úiiuiri(N cxigidos no irch 6 L2.1
do cJiÉI. Êíando co l a proposk Jc prcço dcprcçodràrórdôcônrNcligênciàsdocditâi.Eupr.sa
COI'Í}ÀSSO EMPREEiTDIMENTO§ LIDÁ Mf, qu. aprc*ôrou pNpost! no râlor R§ 2.11.996,81.

S.ndo.ohidcÍrdr vcn.cdoi, do ocnJhc. po. r.Í cuúprido rodls cxigôncús cdrtáliciÀ. DnrdGs. o
prrzo de 05 (cinN) di$ú(.is aos interesradosíos rermordor{í( 109 d! L.i 8.666/9l.p.râ 8prts
s.nl.+ãod€ r(ursô dmiíiilr.tivo, Íraíquc,ído d.sdeji o a.esso irrdrrito.or irt .essôdoí dc
rôdâ á docüm.ít çno do pro.ers de li.it ção Tom.dá d. Pr4os 00005/2017. Findo cstc pEzo,
scm quc rcnhâ $do aprcscntadô ncnhum rucudo, â prôposr. clasi6c&la pâsará p42 â tâsc dc adlu'
üicrçào c homolollcào. Nada nris hlvcrdo a ldta( cnúcíou-scà rcuniào.lavírído sc a prcscrrc ala
qlc vrirssinãda por mim, FÍancisco^udrns F6nklin 

'.lc 
Olivcna c os dcma§ ocmb@s daComissào

Pcdan.nlc üc Li.nasào Dilulgúc-su o r.sullldo

PREFEITURÁ M( N'CtPÀL DE JERICó

CA)'{CELAMENTO DE PREGÀO PRESENCIALOOOOS/20I7
Oblelo: Aquirçàodc Male!úi de uJo Médico Ilospirâlarpaô alenderas n€.essidades da Rede Munl

Em viíudê de eEos nâs pesqúisas de preços, dese fonna não sndo posivel g€É€íimâde pEço pan

trancis.o Áudâircs Frrnklitr d. Olilcin
Prcgoêiro

Gâmara Munlclpal
do MamanEluape

cÂNrÁRA MUNrcrPAl, Dr MÂuANcuÂ?e

Aytso DE LtctTAÇÂo
TOTTADA DE PREÇOS }]'000012017

Tomr púhl(o qu! Íàri ulizrâftNés da Comi$âo Pcmrncnlc dc Licitaçâo. scdúia óa RDâ Duquc dc
Cr\iN.lll-Ccrúo l-{anr3trguâp.. PB. às09:00ho6dodia ll drmarçodcl0ll,licilàçiomodílidad.
Tornldr dc P.eços. do ripo menorprêço, paÍd: AquisiÇào r.rcelad, d. mareriâis d.limpcz. c n'gicne.
ropos ücr( tuiv.is. igua Di..ral. etiig.Ênb,.sté, Àçúcãr c bis.ono divcÊG. Rsu!$sr Púprios d2
(ilmrd Munrcipdldc VâmJDSurpc. prcvistosnoorçdmcúo viscnlc. Fundamcflto lcgrl;Lqr Fcdcãlr"
N 666,S1e suas alteruçôesposlerior.s. lnlúmaçõesr.o hoiirio das 0lií0 À( I2:00 hoBs dos dias úteis,

ro urd§cço srip ciüdo Íllcfonc:(08:1) 129l-2786.

clÁloro LErrE #iii"dsDnp' 
PB r 5 d' rcv'Ícno dc r0 17'

Prctidênrê d. cômi3sao

aiNtÂRÂ MltNlctPAt DÊ MAMA\cL4PE

avlso DE LrcrTAçÃo
TOMADA DE PREÇOS t'00003/20t?

Tomr públi(. qlc tàrà ÍclliznÍlrdvús ü Conrisào P.úrancnlc dc Licir.çâo. scdirda nâ Ru Duquo dc
Clriú-l2l-Cetrtô-Mâmr1g@pê-PB.Nll:00horsdodialldemúçôdc20l7.liciraçõomodalidÀde
'tomada de k€ços. do ulro menor pr€ço. Í)aÉ: Aquisiçào fôrceladà de mâr.riais dc .xp€di.it dilesos.
R..urios: tróprior d! Câniaô Múnicipdl dc Mam.nsua!.. prcyislos no orçamcnro vigcnrc. FundnmcDlo
lccnl: Leil:edeÍiln lt.666/91 e rlar lhêrdÇô€s posleriÕres. ,nfom.Çô.s: nôhoúrio das0llr)0as l?i00
h.ns dosdias útê$. no end«eço ruprâcúado. T.l.foíà (083) 129l-2786.

Mamaoguap! - PA. I 5 dc fcvcrcto dc 2017.
cLÁUDIo LEITE FILHo

PRLSIT,)E\IE DÂCOMISSÀO

PÍefeituÍa Municipal
de São Josó de Piranhas

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÁO JOSE DÊ PIRANHAS

HoMoLoca(:Ào
PRECÃO PRESENCIÀ L NO OOOI3/2O I 
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João PEo. - Sexta-Íoira, 17 d€ FevoÍeiÍo de 2Of

roferntc ao Prcgão Prcslnciâl 1'00013/20 I 7, quc objcdv!: Âquisição dd frula c vüdu.a: HOMOLOOO
o coÍespôndente procediúenlo licir2rór,o em favoÍ der Ànroíio ltÍeim dos Ranos - RS 146 ll I.00.

SãoJosédcPituhas-PB, l6dcFcvcÉtodc20,?.
FRATCI§CO MENDES CAMPOS

PREFEITO

HoMoLocÁCÁo
PllEcÀo PttEsENcraL N' oool4/2017

Nos nrúos do rclalónô li,al aprceírado p.lo Prcgocirô Oâcsl c obsctuádo parcc.r da 
^§scsoíiaJundica. Efcrcnlc.o Prcgâo ,rusúcpl n'00014/2017. qu. obj(!ivà: Aquisisão dr Cás Liqucflno d§

P.F5leo(CLP): HOMOLOOC o.oftsrónd.nl€ proúdimenro licit rónôem favor de: D.Érilo de G,t§
niranhcnsc-L!dâ R6 17.600-()0.

Sào Josi dc Piánhâs - PB. l6dc Fcvcrcnôdc 201?
FRANCTSCO MENDES CAMPOS

PREFEITO

PREFEITI]R{ MTIrlICIPÂL DÊ SÁOJOSÉ DE PIRANHAS

pREFEiTL I lA \tLN I ct pÂL DE sÃo JosÉ DE prRA \H rs-pB

Prefeitura Murricipal
dê SeÍtãozinho

pREtrItruRA MUNtctp^t- DI stiRTÀozr\Ho

PrefeltuÍa Municipal
dê MontêiÍo

PREÍfITURA MUIICIPÀL DE MONTEIRO

AVISO DECÂNCEI,AMENTO
PREcÀo PREsETctAL N" 00006/20t7

A lÍcgdna Ofi.ialeonrunicâ o cânoclànenb da scssio públi.â dás 09:00hs do diâ 24 d. Fcvcrsno d!
20 I 7, deslinâda ao recebimônr ) dus propoíâs Éladv6 no Prceàô Plernciil n" 000'0ó/:01 7, que obj.tivâ:
Exêcuç3ode swiços de traíÍpones dnrtsos: plolissiôn.is que ôrurm nn Seretãrias deÍe muíi.ipio
c rânspoíc dc Rcsiduos Sólnos:lixo uóáno. com ot3s divcBasr Scdo(nunicipio), zoôâ RúÍll c adja-
cênciasdohunicipio,conforreiiineánocoEespoÍdente..rústiÍicativa:RÀzô6deinicrcssc!úbii€o:O
refendô P.@6so LÉiratónô ra môdâlidade PREGAO PRESENCIÂL i" 0Gl0l7. *nt CANCELADO
por motivo dc nrodii.açô6/.ltcôçôcs n, Planilh. dc Di$lrin,inâçào dos irc6 r scrco Conhtados.
visaido â vrbilidade da coit,âlação e econÕnicidâde pa6 À Adminklaçào Públt!.. Infomaçôs: no
hon,nô das 08:00 as I 2 «r hor as dôí dias útêis. no segLrnte e.deÍcÇô - Rua Drlvrn AndÍade. I 03 - ( en

Tcl.ronc. (081)3ó85-10?3. Enâil: ImscnaoTinhoq)uol com,br
Scniôzihhô PB. l5 dc F&crcirô dc 2017

Sli,rONY PEREIRA FREITAS FERNANDES
PREGODIR{ OTICIAL

tloMoLoc^ÇÁo
PR[cÀo PRESENcIÁL N' ooo r 5/20 t 7

Nos lcnros do Íclrtório nn.lâpNs.niádo pllo PrcgocnoOficill c obscúrdo plrccd dÀ As5cssorir JuÍi-
dicÀ Êf.Éire ao Preeào Pres€ncirln"000l5/20l?,queobjetivâ: AquisiÇào de Márêriais. Équipâméntos

clétricos: HOMOLOCO o cor'cspodente proccdinlcnro licilalóro cm favor dc: ElcúoluzComércio dc
Mrlcrian Eiôn.os Eirclll,lE - R$ 2]4.012.70i Esr!çro da Coísnuçao Comórcio Encli R$??01.50

Sio Jósé d€ PiÊnhâs - PB. l6 de FeveÍeim de 2017.

FRANCISCO MENDES CÂYPOS
PREFETTO

EXTR/iTO Df, RÂItF|CÀÇÀO E HOMOLOGAÇÃO
PR'ICESSo ADYITISIRaTM N'. 010/201?
Dl t?8.\_§,{ DE LTCITÀÇÀO N". I.ó.007/2017

TERNo DE &aflrtcaÇÃo I HoMolocÂÇÃo
O PÉaê odo Municipiode lvlonr.iro. Eshdo da PâÉibâ, o u$d. suâs akjbuiçôês legais que lhe são
conlcridâs. pelÀ Lli F.dúâl t,666/91 ê su.s àlt«ações. Co.sideÉndo o alendim.nb âs fomlidãdes
lcgân pcdincntcs,càinüdcaiordocomorclatórioap.lscnbdo pcla Conissào tsmâíonlc ílc Licirâeào
e PãÊcer da Assessori. Juridi:a üo Muiicipio. opindido pela lelalidad. do f.no,
RECO-\HECER ê RATIFIT:ÀR por cÍe t.mo, a Disp.nsâ de Lici$çâo í". 1.6-00720t7, quê rem
por objcto AquisiÇào dc §aco de Cinrcnrô c HOMOLOGO cn irvor ds BR OISTtu AU I DORÀ Df,
CIMENTO LTDAEPP- Cl\ PJ:2519-l l9H/0001-15, no v.lo. global de iS 40.30O,0O (Qúdná mil.
ortocêntôs reâis). tndô coho .nbàs,mento l.gal no An 24. Inci$ lV da L€i n. '. 8.666/91 e alrenções
poslcíiotus. c àindà dc &oÍd( coú o rulalório apícscnudo pela Comissào rcínancntc dc Li.it çâo c
Ídi6cdrlo pelo Pàrcc.r d, Ass*soriâ Jundia do Muricipro
TêndôoPrcc.ssoAdministár vo sido reâlizãd. .igoms.nmre nos temos dâ LêisupÉciad.. dêlmirc
âo *lorcompct Írc quc sclan' pn{cdtlos os uicÍos núcusários paà ! conrraraçÀo
DêciênciaâosiNer€ssadose..reminoquesejaconvoc ooconlraladoe lavrâdo ô rcspeclivo Comnlo
adn:in,srârivô e a cx,nçâo d ,§ EsÍ'edr6 emDenhos de des,e:;]ffl5;: 

::i:?:1"";,.. ." , , ,
Àr\Â LoRE\ { DÉ Í iRras t !,rrE \ôBREca

PREFEITÀ CONSTITT]CIÔNAL
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Tribunal de Contas do Estado da paraíba
TRAIVITA - Sistema de TramitaÇáo de processos e Oocumentos

RECIBO DE PROTOGOLO

o Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certiÍica que em 2110212017 às 17:31:28 foi protocolizado o documento
sob o No 09239/17 do Aviso da Licitação n' 00003/2017 referente ao exercício de , exercício 201 7, referente a(o)
Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informaçÕes/arquirot 

"i"iránião. "ncaminhadospor Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara l\4unicipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00003/2017
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 46.387,60
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos
Data do Ato: 1710212017
Data e Hora do Certame: 1310312017 11:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

NFORIVAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Sim
IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI No de Dias Fora do prazo: 

1

João Pessoa, 21 de Fevereiro de 20í7

Assinado Eletronicamente
.on,o@ LC 16193..lrisradà pelâ LC 9112t(r9 c

pêlo Rôgimenlo l'Íeíno. arterádo pela
RA TC l8/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

2

o
D

ENA

o
CPL.

Certidão de Recibo Protocolo. Doc. 09239/'17. Inserido poÍ Trâmita (gerado automatica mente) em 21lOZl2O17 17 .3,1.rmn.^..À6^-^r-iiÀi^r^irôtrirÀ^^É.1t^.t.^11 .i7'rr '\/ôri.{^^Â^ E\'r^ Áoao naoa oãoi ÀÀió ÀÀôr.;Ã^.) traa/-
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ESTÀDO DÀ PÀRÀiBÀ
cÂTíÀRÀ !.{IJNICTPÀI DE !4AI,Í{Nq,ÀPE

coMrssÀo PERr,ÀNENTE DE LrCrrÀÇ.ãO

TO!{ÀDÀ DE PREÇOS No OOOOS/2}L7

COMPROVÀNTE DE ENTREGA

INTERESSÀDO: DISPEL Comér:cio Varejista dê Artigos de Papêfaria Eireli

CNPJ: 26. 464.593/0001-30

ENDEREÇO: Av- Minas Gerais, 62

BAIRRO: Estados

CIDADE: João Pessoa

ESTADO: PB

DECLAP"AÇÀO:

O INTERESSÀDO ÀC]MÀ QUALIEICÀDO DECI,ARÂ I1ÂVER RECEBIDO O RESPECTÍVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIo E
TODOS OS ET,EMENTOS NECESSÁRIOS A PÀRTICIPÀÇÃO NESTÀ LIC]TAÇÀO, BEM coMo ToMADo CoNHECIMENTO
DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DÂ MESMA.

RECEBIDO EM: 06l 3/20L1

ASSINATURÀ
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DISPEL

MARIA ',OSITENE OTIVEIRA BARROS

CNPF ne 014.988.244-04
lrlr ne ? Á34.859 SSP/PB!tursd rhbr.m{úMhi:rí inú tt r{te ürlri rrí

5'

OutoT8ante: DTSPEL COMÉRCTO VAREJTSTA DE ARTIGOS DE PAPELARTA EIRELI EPP, CNPJ nE

26.+64.593 /0007-30, situada a Avenida Minas Gerais nq 62, Bairro dos Estados,,oão Pessoa - Paraíba,
através de seu representante legal a SÉ MARIA JOSILENE OLIVEIRÁ BÂRROS, brasileira, solteira,
comerciante, inscrita no CNPF ne 014.988.244-04 e no RC ne 3.634.859, residente e domiciliada à Rua Iraci
Cardoso dos Santos S/Na, casa 02, Portal do Poço, Cabedelo, ParaÍba.

Outorgado: Sr. FRÂNKJ,IN RICARDO DA SILVA CARDOSO, brasileiro, casado, gerente de vendas,
residente a Rua Mar da lrlanda ne 527, ApL 301, bairro de Intermares, município de Cabedelo, estado da
Paraíba, portador do RC nq 1,.715.94L SSP/PB, inscrito no CNPF/MF sob no 981.469.984-53, a quem lhe
confere plenos poderes, inclusive os dâs cláusulas "AD JUDICIA" e "AD NEGOTIA", para o Foro em geral,
representá-la junto a Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Receita Federal, Cartórios,
Tabeliães e Registro de lmóveis, Consórcios, SERASA, SPC, órgãos particulares, Bolsas de Valores,
DETRANs, INSS, Justiça Eleitoral, Empresas Telefônicas, audiências, Juízo, Instância ou Tribunal receber
citações, notificações e intimaçôes, requerer, retirar, âssinar e apresentar documentos, alegar e prestar
declarâções e informações, mover ações iudiciais, constituir advogado, defender seus direitos e interesses,
resolver e assinar tudo que for referente a heranças, inventários e partilha de bens, receber benefícios,
renovar/atualizar/regularizar/recadastrar CNPI , comprar/vender/negociar/transferir ações no mercado
de ações, comprar, vender, transferir e alugar quaisquer bens móveis e imóveis, semoventes, inclusive
veículos, assinar, receber e outorgar quaisquer escrituras de compra e venda e cessão inerentes, e

documentos de transferência, guias- administrar bens, assinâr contrâtos, adjudicar, concordar, discordar,
desistir, transigir, contratar, âssinar e ratificar quaisquer termos e compromissos, receber e dar quitaçào,
bem como representá-la em quaisquer estâbelecimentos bancários, para abrir, movimentar e encerrar
contas, emitir, endossar, descontar e assinar cheques, fazer depósitos, retiradas, transferências e

aplicações, solicitar extratos de contas e talões de cheques, reconhecer, verificar e ou contestar saldos,
solicitar/trocar/cadastrar senha e cartão magnético, solicitar senha para acesso a contas via internet,
enfim, praticar todos os atos legais necessários ao Íiel cumprimento do presente mandato.

foão Pessoa,06 de fevereiro de 2017.

F-r@ hicfi l'íi]rir i' rüh, iNúmr
r.ifi!ú ,í ki rll rn rà Dlurrl,r
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cNPJ N" 26.464.593/0001-30 tNSC. ESTADUAL No 16.283.276-1
AVENIDA N4INAS GERAIS NO62 _ SALA 06 _ EAIRRO DOS ESTADOS _ JOÃO PESSOA PERAIBA

cEP.58.030-090
Fone: (83) 3224-2939

E-MAIL: disnelcomercio(i!Rmail.conr

ÀoíeÉentido. -Er
Jom PÊssoà{!

rudi$a & l'liràÍda :nr 0.qr tm

\

ROr

-

flí]-;
l,tjPb.iuç,br

Ãfr h tu;\

ío
ãrr
lo
\.2

Procurscão

<§PL')2

Yi\
êr

4"Á
r+

)lll)))ltt



fNA

z-

E

o
o

(
LF

tPco

ATO CONSTITUTTVO DE EMPRESA INDTVIDUAL DE RXSPONSABILIDA-DE
LI]VIITADA. EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Ildividual de Responsabilidade

Limitada:

MAzuA JOSILENE OLwEIRA DE BARROS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o

número 0i498824404, nacionalidade brasileira, trâtural de João Pessoa - PB, solteiro(a),

nascido(a) em 1910111996, EMPRESARIA, carteira de identidade: 3634859 SSP-PB, residente e

domiciliado na(o) RUA IRACI CARDOSO DOS SANTOS, n' SN, CASA 02, PORTAL DO

POCO, Cabedelo,PB, CEP 581060M.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabiüdade Limitada - EIRELI Bos termos

do inciso Vl do an. 44, combinado com aí. 980-A e seus panigrafos do Código Civil - Iei n'
lO.4O6t20O7-, acrescidos pela Lei n' 12.2141, de I I de julho de 201 1, mediante as condições e

cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIÂIS

CLÁUSULA PRIMETRA- A empresa girará sob o Dome emprcsâÍial DISPEL COMERCIO

VAREJISTA DE ÂRTICOS DE PAPELARIÂ EIRELI e terá sedc na AVENIDA MINAS

GERAIS,62, SALA 06, ESTADOS, João Pessoa, PB, CEP 58030090 podendo, todavia

estzbelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do terriório nacional ou fora dele

mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGLJNDA. A empresa reú o seguinte objeto social: COMERCIO VAREJISTA

DE ARTIGOS DE PA}ELARIA.

I - Atividade Principal: Cometcio varejista de artigos de papelaria' CNAE 47ól-0103

DO PRAZO OU pXa..,tÇÃo

CLÁUSULA TERCEIRÂ. A empresa iniciará suas atiüdades na data do arquivamenb deste

ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA eUAKfA. O capital social será de R$ 100.000,00 ( cem mil reais ) sendo

totâlmente integralizado neste âto em moeda corrente nacional.

,.( A

JUtÍtÀ coMERcrÀ! Do EstÀDo DÀ PÀaÀiBÀ _ SEDE

CERTIEICO O REGISTRO É.Í 01/11/2016 15r48 soB No 256000{5961
pRorocorr: 150316448 DE 20lr1/2016- CóDrC,O OE \,'ERrErC}çÀO:
11502351188. NIRE: 25500045961.
DISPEI, COMERCTO VÀREJ!§TÀ DE ÀTTÍGOS DE PÀIELÀRIÀ EIRELI

,s,
Mãriã dê Fátiea Vênturà Venâncio

sECR.EEÁRrÀ- cEFÀ,
JoÃo PEssoÀ, o!/!t/2016
ffi. rêct€sia.pb. qov -br

{

À v.lidade destê docuêÍtto, sê iDp!ê3so, fica suj€ito à conprovaÇáo dê sue aulentici.dâdê nos !êsPeclivos poltars
IDfoEândo sêus EêsPectivos códigos .tê vêrificàção

v
JTJCEP
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DA ADMINISTRÁÇÃO

CLÁUSUI-A QLJINTÀ. A administração da emprcsa serâ exercida isoladamente por seu titular
MARIA JOSILENE OLIVEIRA DE BARROS, que ficaná i.ocrrmbido de exercer rodos os alos
peíinentes e necesúrios ao exercício,l"s atiüdades ora assumidas, bem como, de representá-la
judicial e extra-judicialmeBte, adva e passivarnente perante todas as repartições e instituigões
financeiras, vedado, no entaÍrto, o uso do nome empresarial eÍrr atividades estranhas ao interesse
social.

DO EXERCÍCIO SOCIÁL, BALANÇO PATRIMONIÀL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA. Ao término de cada exercÍcio social, em 3 I de dezembro, o
administrador procedeÉ à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA SÉTtr\TA. O tifuIaÍ MÂRIA JOSILENE OLTVEIRA DE BARRoS declara, sob as
penas dâ Lei, não possür ou ter sob sua tin-rlaridade, nenhuma ouEa empresa nos moldes de
EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA . O AdMiNiStTAdOT MARIA JOSILENE OLryEtRA DE BARROS
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exerccr a administração da empresa, por lei
especial ou em virtude de condenação criminal oupor se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peitâ ou subomo, concussão peculato, ou contra a economia populaÍ, conka o
sistema financeiro nacional, cotrtra normas de defesa da concorrência, contrâ as relações de
consumo, fé pública ou à propriedade

João Pessoa, ./ í a"afl-dezo,/Á

MARIA JOSILENE OLryEIRA DE BARROS
Titular

: P*t-u@ I thE kr(,

rde. Srntr RitrfD 0ól10z0ló 0r: l1r 5Á

IlâRIA

dà ve.d

írrl à

- E5(re,,en te
AfiPEriRi 0;2s FIIJ:Rt ti70

àütarlicidÀd e eo http://selodigital.t.jPb..)

@' U

JL'CEP

À valiatrd. delt€ doêrnênto, sê iüp!êsso, fica sujallo à coúploeâçào d. !uà âutenticidàdê no! rêspêctivo. porlais
t.fo!@ndo sêus r.lpoctivos códigos de vorific.ÇÀo

/ql

',
JuNtÀ coMERcrÀ! Do EsrÀ.Do DÀ pÀrÀiBÀ - §EDE

CERTIFICO O REGISTÀO EM 91,/lL/2O1,6 15:44 SOB N' 256000{5961.
pRorocoro: 16031611118 DE 20/:.0/2016. CóDIGO DE VEÀrarCÀçÀO I
116023s1188. NIRE: 25600045961.
DISPEI, CO!'EACIO VÀREJ'S'À DE ÀR']GOS DE PÀPELÀRIÀ ETREI,I

U.rir clê FáliM Vêntu!à Vênáncio
sEcÀltÁRrÀ-cEFÀr.

Joio PEssoÀ, oa/a1,/2oao
}Ií, rêdêsiú.pb. Eov.bÉ

{..1-/-
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CERTIFICÀDO DE TNSCRIçÃO DE EORNECEDORES E PRESTÀDORES DE SERVIçOS

NOIúEr DISPEL Cotit. VnRrltSrÀ DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI EPP

LOGRAOOURO

AV .MINAS GERAIS

gA RRO

DOS ESTADOS

NU[4ERO

62

CO IV] P LE I\,1E NTO

SALA 06

INSCRI ÊSTADUAL

OEJET VO

LIVRARIA E PAPELARIA

ElOIS
10.03.20,17

VAL DADE

60 (sessenta) dias

C UD]O LE]T F]LHO
Presidênte da Comi s são

§

truirEFo DE r.rscnlÇAo -_1

126464593000130 ]

ffi.*-l ffiE
16 .2A3.27 6-'l

,M
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161.!z§17 CoínpÍovante de lnscrição e de Situação Cadastral " lmpíessão

- Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
.\ANE t$!I

e
o .56 (_

o
À:

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação
RFB a sua atualização cadastral.

a
o.

o !)
da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junt

,íl^r
§,ÉüJ,í\w/

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO OE INSCR ÇÁO
26.464.593/0001.30
MATRIZ

CoMPROVANTE DE tNSCRtçÃO E DE
stTUAçAO CAOASTRAL

OAÍAOEABERTURA

01t11t2016

NOME EMPRESARIAL

OISPEL CO[,lERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP

T TI]LO OO ESTAAELECIMENTO (NOME DE'ANÍASIA)

GOE DESCR Ç OA AT VIOAOE EÇON

47.6',-0-03 - Comércio va ista de a os de pa elaria

COO GO E DESCR Ç

Nào informada
DASATIVOADES ECON ICAS SECUNO ]AS

TGoEoESCRTÇ DA NATI]REZAJUR
230-5 - Em sa lndividual de Res onsabilidade Limitada (de Nâtureza Em resan

LOCRr'OOURO

AV MINAS GERAIS
C OIM PLEM EN TO

SALA 06

CEP

58.030-090
AAIRRO/OISTRITO

ESTADOS
MUNICIPIO

JOAO PESSOA PB

ENDEREÇO ELETR co
WLADYF HOTIVAIL.COIM

ÍELEFONE
(83 8 8 53 -5931

ENÍÊ ÉÊDERAÍ VO RF VEL (EFR)

§ITU OAÍA DA SITUAÇÃO CADASÍRA!
01 /'t I /20't 6

r'/OTiVO OE

srÍuaÇÁo EsPEc rAr oATA DA srÍuAÇÃo ÉsPEcrAr

o
62

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1610212017 às 10:46:24 (data e hora de Brasília). Página: 'llí
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MtNtsrÉRto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

c, CPL-o

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a cráditos tributános adminislrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E À D|VIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: DISPEL COMERCIO VAREJISTA DE ART|GOS DE PAPELARTA EtRELt - Epp
CNPJ: 26.464.593/0001 -30

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 9.21?, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.bÊ ou <http://www. pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nq 1.751, de OZ1Ot2O14.
Emitida às 17.44:45 do dia?710112017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2610712017 .

Código de controle da certidão: DC5E.1683.7757.4fD2
Qualquer íasura ou emenda invalidara este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER

CODIGO: 05Cí.4469.A4D4.8543 Emitida no dia0610312017 às 15:'14:35

ó(
a
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CERTIDÃO c CPL.o

Nome Empresarial:
DISPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP

Endereço: Número:
MINAS GERAIS 62

Bairro: Município:
ESTADOS JOAO PESSOA

lnscr. Estadual: Situaçâo Cadastral: CNPJ/CPF:
16.283.276-1 ATIVO 26.464.s93/000í -30

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situaçáo
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

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

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www. receita. pb.gov. br.

Certidáo de Débito emitida via'lnternet'.

@,
N/

Complemento:
SALA 06

CEP:
58030.090

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÁO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURAOORIA GERAL OO MUNICiPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidáo

2017t013733

No de Controle de AutenticaÇâo

596.604.593.568

C,N,P,J-lC,P.F,

26464593000130

Nome do Contribuinte

DISPEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA EIRELI-EPP

EndereÇo

AVENIDA MINAS GERAIS

Número

62

Apto/Sala Bloco Complemento

06 SALA 06.

Bairro

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030090

Cidade UF

ad o d re 1o d az d ê Pú b câ t\t c pê nç s crev e q sq Lle d cAS q Íe a s!â a PU d as c rt Í cado q e a te a
p d tâ o co s I do q e n te acl q UA Í ca d p endê c as a tl s à S re c la s p c a d t I
I but a âo I scI la 5 u n ã R s t d a D d J I a do N4 Í1 ic a

INSCRIçÕES VINCULADAS AO REOUERENTE

IúERCANTIS

IMOBILIÁRIAS

OBSERVAçÓES

Esta certidáo é validâ por 60 (sessenta) dias, confo
[4unicipal).

rrne o art go 138, §1o, dã Lei Complemênlar no 53, de 23 de dezembro de 2OO8 (Código ÍributáÍio

A açêilação desta certidáo e§lá condicionadâ à inexistêncra de êmendas ou rasuras, bem como à veriíicação de sua autenlicidade na lnteroet, no
endereÇo hllpr//www.loaopessoa.pb.gov.br.
Cerlidào err lida ratuilarnente em 03/031201 7 1 0:24: 18

ü3ú
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IDENTIFICAçÃO DO REQUERENTE
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cAtxA ECoNóMtcA FEoERAL

Certificado de Regularidatle do FGTS - CRF

26464 59 3/0001-30
DISPEL COT4 VARE] ART PAPELAÜA EIRELI

AV N,IINAS GERAIS 62 SL O6 / ESTADOS / JOAO PESSOA / PB / 58030.
090

Inscrição:
Razáo Social:
Endereço:

A Calxa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima 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: 08/03/2017 a O6/Oa/2017

Certif icação Número: 201703080401396L42tL04

Informação obtida em O8lO3l2Ol7, às 13:55:54.

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

,d

,9) L

https://www.sifge.caixa.gov.bílEmpresâ/Cí/CríFgecFSlmprimirPapel asp?VARPessoaMalriz=41764707&VARPessoa=417 707&VARUÊPBEVARlnsc.. 111
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITos TRÀBÀIHISTÀS

COMERCIO VARE.]ISTA DE ART]GOS DE PAPELARIA EIRELINome: DI S PEL
EPP

(MÀTRI Z E FILIA]S)
CNP,I: 26.464.593/0001-30
Certidão n" : 125679064/201,7
Expedição: 09/03/2017, às 15:56:17
Vafidade: 04/09/2017 - 180 (cento e oj-tenta) dias, contados d.a datade sua expediçáo.

CEIIifica-Se que DISPEL coMERcIo VARE!,ISTÀ DE ARTIGoS DE PÀPEIÀRIÀEIREIJI-EPP
(!,ÍATRIZ E FILIÀrS), inscrito (a) no CNpJ sob ono 26.464.593/0001-30, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de DevedoresTrabalhistas.

certldão emitida com base no art , 642-A da consoridaÇão das Leis doTrabalho, acrescentado peta Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2Ut-1, ena ResoluÇão ÀdministraLiva no l47o/2orr do Tribunaf superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabt.lidade dosTribunais do Trabalho e estão atuafizados aLé 2 (dois) dj-asanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus es tabelecimento s, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condíciona_se à veriflcação de suaautenticidade no porta.l- do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http: / /www. t.st. j us. br) .

Certidão emi-tida gratuitamente.

INEORMÀÇÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabarhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimpJ-entes perante a JustiÇa do Trabal-ho guanto às obrigaçÕesestabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabal-histas, lnclusive no concernente aosreco Ih imentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas/ aemofumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei,. ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Min.istério públrco doTrabalho ou Comissão de ConciLiação prévia.
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DECTA RAcôEs

PROPONENTE: DISPEL COMERCTO VARE.JTSTA DE ARTTGOS DE pApELAR|A EtRELt - Epp
ENoEREÇO: AVENIDA MTNAS GERATS Ne 62 - SAIA 06 - BATRRO DOS ESTADOS - JoÃo
PESSOA/PB.

cNPJ Ne 26.464.593/0001-30

1,0 DECLARAçÃO de cumprimento do disposto no Art. 7e, tnciso XXX|ll, da CF - Art. 27, tnciso
V, da Lei 8.666/93.

o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art,7e
inciso xxxlll da constituição Federal, Lei 9.954, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir
em seu quadro de pessoal, funcionário menores de dezoito anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabarho; podendo
existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 DECLARAçÃo de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação na
Licitação.

conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Art. 32, s 2e, proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato lmpeditivo no que diz respeito à

habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda nâo estar sofrendo penalidades de declaração de idoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e

criminalmente pela presente afirmação.

3.0 DECLARAçÃo de submeter-se a todas as clausulas e condições do correspondente
instrumento convocatório.

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas às clausulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipulados.

João Pessoa, 13 de março de 2017.

ria Josilene Oliveíra de Barros
ldt ne 3.634.859 55P/PB
CNPF ne 014.988.244-04

5ócia Proprietária

('It,.t Na 2 6.4 íj4..a)g ll.1)tio t_3o tNSc.t:sIÀt)trÀl_ \., t{j
.{\'1.\lD..t \llNÀS (i!;]L{lS \,,rj:t SAt_À Urj ttstRRr) DOS lisIAl)OS
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REF. TOMADA DE PREçOS Ne 0003/20L7 .

CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
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PODER JUDICIARTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARA|BA

TELEJUDICIARIo - CEI.I]RAL DE CERTIDÔES
FONE: (83)3621_15S1

N.. 170127004.368_60
PAG: 1

3010112017,14h16min

cERTIDÃO DE DtSTRtBUtÇÃo
FALÊNC h/RECU PERAÇÃO .l u'olcral e

coNcoRDATA/REC U PERAÇÃO EXTRAJ U DtCtAL

CERTIFICO QUE, EM PESQUISA REALIZADA NOS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOSATIVOS NOS CARTÓRI6Ú &OMUNS E/OU EóÉEC.IALIZADOS, ANTERIORES A DATA DE3OIO1I2O17, EIV TODAS AS COMARCAS OO ÉSTNOO, QUE NADA CONSTA CONTRA:

XL .{r.
DISPEL COMERCIO VAREJISÍA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
CN PJ: 26.464.593/0001 -30

OBS ERVAÇOES:
1 

pEslâ 
cerl d3o Ior expedrdê gratuitamente, através da internet. côm base nâ ResoluÇão no 1i,/2010. da presrdênciâ clo

2- o no do dr)cunlento constante-nesta certidâo foi informado pelo pÍóprio solicitante.suâ autenticidade deverá serconferida peto inleressado conÍrotando com o documento *,gin"f 1"", Cartão do CNPJ).3- Esta Certidão nâo teÍá validede para fins de lnstruÇâo O" pio"-à""o. Judiciais.

:;:|,3:to"'t' 
ê restrita aos dados fornecidos peto soticirante. iLando ressatvados os registros cadastÍadcs de ,orma

5- F'6p 6v61r16,,s desta certidãsbs ôrbcessos no ámbito do processo Judiciar Eretrônico - pJE.

A autenticid lde oesta certiá:ã poderà ser confirmiãa pela institu içáo que a soricitou, caso entenda neces sáriono endereço httF:i/www.tjpb.jus.br por um prazo máximo de gC dias.

JOAO PESSOA, 30 DE JANEIRO DE 2017

ENDEREÇO:
Prãça Venâncio Neiva, SiN, Centro, João pêssoa - pB

CilJ,

\
I

$
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cNPJ. 24.238.8s6/0001-68 tNSC. EsT. 16.267.393-0
RUA FREDERICO CHOPIN N9 267

JOÃO PESSOA - PARAIBA

c8P.58.020-120

ATESTADO DE CAPACI|ACÃO TÉCNICA

ATESTAMOS PARA 05 DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA DISPEL COMERCIO VARE.,ISTA DE

ARTIGOS DE PAPELARIA ELREI.I EPP- CNPJ N9 26.464.593/0001-30, NOS FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO

E SP ECIF ICADOS:

Itent E snec i fi cocão das M e rco do rias Un!,l. Ouulrr

0l Agenda índice teleÍônico com 96 folha

02 Alfinete aço niquelado tipo 29 cxc/50g,

03 Cartão colorset 48 x 66 VM com 20 Pct

0'l Cartão colorset 48x66 AZ ES com 20 Pct

05 Cartão colorset 48x66 VD BD com 20 Pct

06 Cartão colorset 48x66 RS corn 20 Pct

07 Cartão colorset 48x66 PT com 20 Pct

08 Cartão guache 48 x66 2709, pctcom20AZES

09 Cartão guache 48 x 66 2709, pct com 20 AM

l0 Cartão guache 48 x66 2709. pct com 20 VM

I I Cartolina escolar 50x66 BR conr 100 unidades

12 Canolina laminada 49x59 OU com 20 unidades

Unid

Cx

Pct

Pct

Pct

Pct

PcI

Pct

Pct

Pct

Pct

Pct
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cNPJ. 24.238.8s6/0001-68 rNSC. EST. 16.267.393-0
RUA FREDERICO CHOPIN N9 267

JOÃO PESSOA - PARAIBA

cEP.58.020-120

Pct

Unid

Unid

Unid

Unid.

Unid

Unid

05

L2

50

60

30

20

21-

s0

05

05

01

10

30

08

05

Il3

t4

t1

t5

l6

Pasta plástica c/aba fina Oftransparente crista om l0
unidades

Pasta registradora AZ Of LL

Pasta plástica canaletâ A4 tÍansparente

Pasta suspensa marmorizada

Pasta polionda media AM

Pasta polionda larga VD

Arquivo morto polionda VD

Perfurador rnetal I lcm 2F pl20 f1s

Caneta esferográfica Molin Plus com 50 unidades

Disco Opt Cravavel com 100 unidades

Pasta catalogo com 50 com visor

Pasta polionda estreita VM

Almofada para carimbo 0.5 x 9,5cm "

Carbono maquina com 100 Íls

Pasta classificadora com grampo plástica

r

I8

t9

20 Papel A4 {210x279)mm, ecológico, resma com 500 fls Resmas

2l
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João Pessoa, 13 de fevereiro de 2017
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Sc_crctaria da Micro c Pc4ut a &nprcsa
SecÍEtsria ds RacioDalirÀÉo e SilÚplificrçio
Dc?aíomcnlo dc Rcgistro Emprssarial c Intcgr!çâo
]uff, Comercial do Estrdo da pâralbs - JUCEP
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A Empresa DISPEL coMERcIo VAREJISTA DE ARTIcos Dtr p ?Er^Rt^ EIRELI ,estabelecido(a) na AVENIDA MINAS GERAIS,62 SALA 06, ESTADOS, João pessoa - pS, CUp, i80lG
090, requer a Vos-sa Senhoria o arquivamento do presente instÍumento e declara, sob * p*"la.iai, qr" *
enquadra na condição de EMPRESA DE pEet,'ENO pORTE, nos termos da t-ci Co_ptc.enàr r; f 

j:, a.t4n2/2006.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRÁMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da paraiba _ JUCEp

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEeUENO pORTE

João Pessoa - PB, 19109/20t6

J. CPL.o

e

Rag .P8

MARIA JOSÍLENE OLTVEIRA DE BARROS
Titular/Administrador

' Fttc dotu"t..'oloi g.ado no po,t l R.dctia pB
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JUNrÀ coMERcrÀ! Do EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ - SEDE

çllllllco o REGt§rRo Eu 01111/2016 15;48 SoB No 20160316430
ll9To-coro, 160316430 DE 2o/to/20\6. coDrcó DE venrrjcaõÀó,'11502351170. NrRE: 2560004s961
DÍSPEL COMERCIO VÀREJISTÀ DE ÀÀTIGOS DE PÀPEI.ÀRIÀ EIRELI

liaali,â dê Eátrmâ vênrura vênáncro
SECREÍÀA IÀ-GERÀI,

.roÀo pEssoÀ, or, /tr / 2ot6Íw. rêalê§j.a. pb. gov . br

J(JCEP

2, 
'rríüc 0r ltolAs.Rtcryno oi rNôvtrs

rx : M'rr|roB it ú,ü! t \!mr,t Ertúro! |qa

À validaclê.!ê.!ê doêlrenlo, 
.ficà Bujêito a coEprovàçÁo clê sua au!êDtrcrctàde nôs rêspecrrvosrnfomando sêu5 !êspoctivos có<lrgos clê ver!Íicàcào
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ASTECGOM - ASSESSoRIA
r;oNrÁnrl

BONALDO GUEDES ALVES
c.P.F. 202.8s0.434-04 TCRC/PB - 3004

RUA MARCoS BARBoSA. N"2s - cENTRo -.loÃo pESSoA - pB
FONE/FAX(83) 3222-7 046 I 8815-7 046

TERMO DE RESPONSABILIDADE

t: U, BONALDO GUEDE.S AL\/ES^ brasileiro,
divorciado, contador. com escritório à Rua Marcos Barbosa, 25, centro, .loão Pessoa -
Paraíba, portador da cédula de identidade 543.425 SSP/PB e C.l.C. 202.850.1-:4-04 e

Registro no CRC-PB n" 3004, declara para os devidos fins que a partir dc dia 16 de

Novembro de 2016 passa a ser Conlador da empresa DISPEL - COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRtil.l - EPP. estabelecida a Avenida Minas Gerais - no

62 Sala B - Bairro dos Estados - C'ep. 58030-090 - João Pessoa - Paraibii. pet"ante os

órgâos Federais. Estaduais c Municipais. inscrita no C.N.P.J. sob o n" 26.4ó4.59-11()001-30.

Insc.Estadual | 6.283.27 6- l.
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL OE CONTABILIDADE - pnRaíel certiÍlca que o(a)
profissional identiíicado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICA Ão Do REGISTRO

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou inÍrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsiÍicação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: JOÃO PESSOA ,24.02.2017 as 17:0532.
Válido até: 25.05.2017.
Código de Controle: 147139.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB

ev,

§

N OME..........
REGISTRO...
CATEGORIA.
cPF..............

BONALDO GUEDES ALVES
PB-003004/o-1
TECN ICO EM CONTABILIDADE
202.850.$4q4

htlp:/^,vww3.cíc.org.ú/scri pts/sql_coísúltavo3PB.dU,4ogiÍ# 1t1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAíBA
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C.Pü4ÀRÀ MUNICIPÀI DE MAMANGUÀPE

PROPOSTÀ DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS No 0003/2017

PROPONENTE: DISPEL COúRCIO VÀREJISTÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPETÀRIÀ EIRELI EPP
ENDEREÇO: ÀVENIDÀ MINÀS GERAIS NO 62 - SÀI.A 06 - BÀIRRO DOS ESTÀDOS - JOÃO PESSOÀ/PB
cNpJ Nô 26 .464 .593 / OOOL-3O

ITEM DISCR]MINÀÇÂO UNÍDÀDE QUÀNTIDÀDE MARCA P. UNITÀRIO
l ALMOFADA PARA CAR]MBO UND 15 RÀDEX 5,58 83,70

ÀGENDA PERMÀNEI]TE UND 4A POMBO 26, 1A 056,00
tsLOCO PARA RASCU§'HC UND 100 452,04
BOR3.ACHÀ BRÀNCA UND 40 MERCUR 0,35 14,00

CX 200 BACCH I 2,ta 42C,00
a CI BACCI] ] 2,ta 274 , ti

CLI PS O CX 100 BACCHI 2,10 21A , 0A
CÀNETA
c/5a

ESFEROGRAFICA CX
CX MOLIM 4.820, !0

,
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA
EM ACRÍLICO TRI PLA UND 15 hTALEU 50,00 750,00

i0 CARTUCHO HP 21 PRETO UND 26 2.31i,2C
CÃRTUarlO HP 21 COLOR UND 26 HP 720 , 5A 3.133,00
CARTUCHO HP 60 PRETO UND 26 HP '14,94 I .941 , 4A

1-i CÀRTUCHO HP 60 COLOR UND 26 HP t!2 , 2A 2 .91, ,- , 20

26 HP 92,44 2 . 442, 40
i5 CARTUCHO HP 122 COLOR UN.D 26 ilP 70,50 1.813, C!
t6 CARTUCHO HP 122 PRETO U:!D 26 ilP 64,44 7.6i4,44

.L]-R 'JND 50 0,99 49,50

18
ENVELOPE A4 MÀDEIRA 229 X
324 Ttnli'r 800 ROMITEC 0,50 40c,0c

I9
:I.']VELOPE MEIO OFÍC]O 176 X
250 UND 800 ROMITEC 0,40 320,00

2t
EXTRATOR DE GRÀMPO
ESPÁTULA ZINCADO CX.

TIPO
c/12 CX CIS 9,2C 4 6, C0

2l T-TÀ DUREX 12 X -10 IrID 15 t5,9C
FlTÀ DUREX 12 X )"0 UND 15 ADELBRAS 0,60 9, Lro

23 GRÀI.IPEADOR 2A6 26 / 6 UND 20 CIS 531,6C
21 GRAI4PA 26/6 ax 50 GRÀMP LI NE 4,24 210,00

À - PÀíiÁ IIJ,d
lct{P.r'
btrr'
L'l"
t.

L ew

P. TOTAI

ADERE

CLT PS 3/O

CLI PS 2/O 100

100
I

AP

11

12

IcARTUCHo HP 74 pRETo
UN D

1r- ELGIM

ADELBRÀS 7,06
22

26, BB
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GRAMPO

c/50
TRILHO PLÁSTICO

UND 20 DELLO 8, 90

(QUARENTA E SEIS M]L TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60
EDITÀI,.

(SESSENTA) DIAS. (CONFORME ITEM 9.0) DO PRESENTE

(:NP.t \e 26.4ô 4.593..,0001 -iio INSC. ESTA )IIAL Ne I (i.2É3.2 76,1
À\'ET]IDA \,IINAS (iE8]qIS NA 62 SAI"A OO - BAIRRO DOS E.STÀDOS . J()ÀO PESS()À PÀRÀIIIA

CEP.5Ú.03O-O90
roNt:> (831 3224-2939

E-MAIL: DtSPUI.COMtrR(ll0@1G MÀ tL.C0Il

26 LÁPIS GRÀFITE C/144 CX 5 HAPPY.TlME 26,24 131,00
21 LIVRO ATA C/ 1OO FLS UND 20 S PI RÀL 13,7C 21 4,40

28
ILIVRO DE PONTO

ASSINATURÀ C/1OO FLS UND 2A SPI RÀL 244, AA

2,) LÁPIS MÀRCA TEXTO UND 100 CIS :

30
MORTOCAIXA AROUIVO

POLIONDAS UND 30 POL I BRAS 8,90 261 , 0A

31
PAPEL
102 X

LEMBRETE C/ ADES IVO
76 1OO FOLHAS UND 50 ADERE l, 50 315,XA

32
PAPEL OFÍCIO A4 CX C/10
RESMAS CX 60 RI PAX 199,00 11.94C,00

33 PASTA AZ LOMBO LARGO L]\D 10,90 654,00
PASTA C/ TRILHO PVC 60 POL J BRÀS 7, 49 89, 4A

35 PASTA C/ ABÀ PLÁST]CA NO O UND 60 POL I BRÀS 2,35 141,00

36
PASTA PVC C/ ABA ELÁSTICO
N" 2 UND 100 POLIBRAS 2,94 294,00

3l
PASTA PVC C/ ABA ELÁSTICO
N" 3 60 332, 4A

38
c/),2PASTA SANFONADA

D I VI SÓR]ÀS U\D 60 !.íALEU r8,20

)t) CX i5 DELLO 95,30

AA PERFURADOS MÉD]O 10 26,90 269 , 0A

41
QUADRO DE AVISO EM MÀDEIRÀ
1,20 X 0,90 5 CORTIART 722 , A0

42 LIVRO DE PROTOCOLO 1,/ 4 UND 30 S PI RÀL 9,00 214 , 0A

43 RÉGUA PLÁSTICA 30 cM UND 6C WALEU 0,60

44 LAPIS HIDROCOR C/ 12 JN] 6A
TABBER
CÀSTEL

8,90 534,00

45 CORRETIVO LÍQUIDO C/12 CX 50 OFT'ICE 1r,90
46 FITA DUPLA EACE 12 X 30 50 ADERE

4t PAPEL MÀDEI RÀ UND 100 EMBRAPEL 0,85 85,00

4P,
T]NTÀ PARÀ CARIMBO 4O ML
AZUL,/ PRETO CX. C/3 CX 3 12,5Q 3i,50

VÀIOR TOTÀT DÀ PRXSENTE PROPOSTÀ 46.387,60

l§1.r e1 3a . a r,s?llg1P.lfl
?ji r"x ;.; l,: : ;â :i,",I# 

i
. .,rô!0.090 I

t- ---.itctot'P8 -)

dm\
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DISPE]-
PRÂZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05
ITEM 5.0)DO PRESENTE EDITÀI,.

(CINCO) DIAS APÓS EMISSAO PEDIDO DE COMPRA (CONFORME

PRÀZO DE VIGENCIA: ATÉ O F]NAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2AI1 , CONSIDERADO DÀ DATÀ
DE SUA ASSINATURA. (CONT'ORME ITEM 5.0)DO PRESENTE ED]TÀ.T.

PAGAMENTO: PÀRA OCORRER NO PRAZO DE TRINTA DIÀS, CONTADOS DO PERÍODO DE
ADlTIPLEMENTO. (CONFORME ITEM 18.0)DO PRESENTE EDITÀI.

OBS: NOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS,FRETE E DEMÀIS ENCÀRGOS QUE
PORVENTUBÀ INCIDAM SOBRE OS PREÇOS DAS MERCADORIAS.

ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DÀDOS BANCARIO r

BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA NO 1061 - CONTA CORRENTE N' 0.003.454-1

JOÀO PESSOA , 13 DE MARÇO DE 2017.

Ma a losilene Oliveira de Bârros

ldt ne 3.634.859 55P/PB
CNPF ne 014.988.244-04

Sócia Proprietária

(:),iP.J )'la 26.404.593..',000r-ito INSC. IjS rÃD UÀt. Na I0.283.2 7ô'1

ÀVI,l]IDA MINAS (iI..RÀIS N9 O2 SÁI-A OO _ I}AIRRO DOS [.§I.ADOS _ JOÀO PLSS(,A . I,AIIAIIjÀ
cEP.5E.O30-O9O

r-'oNr]> (Ú3) 3 224-293!)
ti-MÂll.; l) tSI'lil.COll'lER (ll(xô(iM Â Il..COll
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂr'nna r,gxrcrpar. DE uÀMANGtlÀpE

co,rrssÀo PERTaIIENTE os r.:crrà,ÇÀo

ÀrÀ 001 - ToüaDà DE PREçOS No OOOO3/2OL1

Ata dos trabalhos da Comissão Permanêntê de l,icitação, encarrêgada de atuaa nos procedimentos
refativos à licitaÇão acimâ indicada, quê objetiva: AquisiÇão parcê1ada de materiais de
expediente diversos, destinados as atividades da Câmara Municipaf dê Mamanguape. Foi dada a
devida publicidade ao certaae, em observância a legistaÇâo pertinênte, utilizando-se do
seguinte meio de divufgaÇão: Jornal A união - l'l /02/2011 ; Diário oficiar do Estado -
L7/02/201'1 . LlcitaÊtê cadastrado nestê processo: DIsPEL Comércio Varejista de Àrt.igos de
Paperaria Eirê1i - CNPJr 26-464.593/0001 30. Às 11:00 horas do dia t3/03/2oj,j, reuniu-se a
Comissão Permânente de LicitaÇâo, designada pêfa portaria 

^õ OO2/2Alj de A2/Ol/2O1,j. composta
PêlOS SETVidOIêS: CIÁUDIO LEITE FILHO - PTêSidENtE; MARIA JOSE GOMES MEM]CrO; SEVERTNÀ DE
AQUINO COSTA FERNANDES - Medcro- Inicialmentê, conforme as disposiÇões contidas no instrumento
convocatório, o Prêsidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos intêressados.
Licitante qualificado â par.ticipar dêsta reunião: DISPEL Comércio Varejista dê Àrtigos de
Papelaria Eir:e1i - Reprêsêntante: Frankifin Ricardo da silva Cardosô. Em sêguida foram
idêntificadôs os envelopês contendo â propôsta e os documentos dê habilitaÇão do licitântê
devidamente qualificado, abrindo-se o envêfopê DocumentaÇão o gual teve seu conteúdo rubricado
pelo pLesente' Confêridos os êlêmêntos aprêsentados, passou â informar: o licitantê fôi
consideradô habilitado- Após a divufgaÇãô do resultado da fase habilitaÇão, obsêrvado o prazo
recursal ou r:êqisttaada a desistência expressa do ticitante dê apresêntar qualquer intêrposiÇão
dê recurso, foi aberto o ênvêlope contendo a proposta de prêÇos do proponêntê habilitado, o
qual têve seu contêúdo devidamente rubricado. Analisada a proposta o Presidente passou a
infoÍmar: o licitantê apresentou proposta, no aspêcto formal, em consonância com as exigências
do instrumênto convocatório. Considerado o valor ofêrtado pêlo ploponenter devidamente
registrado no correspondentê Histórico da Ata, as observações apontadas durante o processo ê
os critérios definidos no instrumento convocatório, ao fina-I da sessão, produziu-sê o seguinte
resultado: Licitantê vencedor e respectivo valoi total da contrataÇão: DISPEL Comércio
varejista dê Artiqos dê Papelaria Eiiê1i - valor: Rg 46.38't,60- os valores unitários
constantes da proposta aprêsenlada, bêm como o resultado do certame com a devida
classificaÇão, êstão demonstrados no respectivo Mapa de ÀpuraÇãô, que fica fazêndo parte
integrante desta Àta, indêpendente de transcriÇão. Eacultada a palavl:a: nenhuma observaÇão foi
fêita. ConsidêraÇões da Comissão: presente a sêssão pública o sr- Marcelo dê Souza pêrêira da
êmprêsa GPÀ Gestão e Pfanejamento Àdministr:ativo Ltda., consultor técnlco desta Câmara
Municipal, assessor do os abalhos da comissão. Nada mais havêndo a constar, lavrou-se a
presente Ata, que de is d-- ida e achada conforme, vai devidêmente assinadâ-

IÀ JOS GOMES

Áb-
SEVERINA DE AQUINO COSTÀ FERNANDES DISPEL Comé rc1 arejista dê Artigos de

Papelar:ia Ei rêIi

cLAUDTo LETTE r\truo
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrrARÀ MrNrcrPÀr DE t{At{ÀlrG{rÀPE

cor.EssÀo eERI{ANENTE or r.rcrreçÀo

g:súnrco DA ÀrÀ oo1 - Tor'GDÀ DE pREÇos No oooo3/201?

ÍIistórico da Ata dos tlabalhos da Comissão Permanente de LicitaÇãô, êncarrêgados de atuar nos
procedimentos ielativos à licitação acima indicada, gue objetiva:

AquisiÇão parceladâ de mateliais de expedientê diversos, destinados as atividades da Câmar:a
Municipal de Mamanquape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Considerados os valores apresentados
p.ocesso ê os critérios definidos
produziu_se o sêguinte lesultado:

por
no

cada licitante, as observaÇões apontadas durante o
instrlunento convocatório, ao final desta sessão,

- DISPEL Comércio Varejistâ de Àrtigos
Item(s): l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - B

20 -21 -22-23-24-25
39-40-41 - 42- 43- 44
valor: R§ 46.38'l ,60

26
45

21
46

-9-10-t7-12
28-29-30-31
4'7 - 48.

13
32

15
34

16
35

1-t
36

L9
3B

de Papelaria Eireli.

DO ÍRÀTÀi,íENTO DIFEREIICIÀDO PÀN.A ME ê EPP FÀSE PROPOSTÀ

Não há regj. str

C UDIO LEI FILHO

L4
33

18
3'l

2.O

errE'
DISPEL Comérc

Papelaria Eireli
ei ista dê Artigos de

7?.,FL

. CPL'c o
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SEVERTNA DE ÀQUTNO COSTÂ FERNÀNDES
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EsEÀDo DÀ paRÀÍaÀ

cir,ÀRÀ urrNrcrPÀr DE lGtanÍclrÀPE
coicssÃo PERTqNENTE DE LrcrrÀçÃo

oqÀDRo @xpànàrrvo Dog PREços ÀPRBSBIt!ÀDoS - rqPÀ DB ÀPURàCfu - rlOODI D! EREçOS No OOOO3/2O17

PattlclPeDtes tnLd. CEant. lZI. Irr,-1t. lzL - TotàI C1ã53' Obt'

DISPEL Comérciô Varej ista de Artlgos de Pãpelarià UND t5 5,58 tl3,ií) L
Eireli

DISPEL Comércio
Ei rel i

DISPEL Comércio
El rel i

DISPEL Comércio
Ei rel i

DISPCL Comércio
Ei rel i

DISPEL comércio
Eirêli

DISPEI- Comércio
Ei re 1i

DISPEL Comércio
Eireli

DISPEL Comércio
Eire] i

DISPEL ComéTCiO
Eireli

DISPEL Comérciô
Eireli

DISPEL Comércio
E irêl i

DISPEL comércio
Eirel i

DISPEL Comérclo
Eireli

DISPEL comércio
Eirel i

DISPEL Comércio
Eirel i

DISPEL Comércio
EireI i

DISPEL Comércio
Eireli

DISPEL Comérclo YareJ ista de Artigos de Pãpelaria uND
Ei.ê1i

DISPEL comércio vãrejista de Artigos de Papelâria 
UND

varei ista de Àrtigos de Fâpelaria 
uND

Va.ej istâ de Àrtigos de Pâpelaria 
UND

Varej istã de Artigos de Papelaria uND

Varejista de Artigôs de Papêlar1a cX

Vãrelista de Artigos de PapêIaria Cx

vareJ ista de Àrtigos de PaPelaria 
CX

varej Ísta de Artigos de Papelàriâ 
CX

Varellsta de Artigos de Pêpelaria 
UND

Varejista de Artigos de Papelaria 
UND

Varel ista de Artigos de Papelaria 
UND

Varejista de Artigos cle Papelaria 
UND

Varejista de Àrtigos de Papelâria 
UND

valei ista dê Artigos de PaPelaria 
UND

VareJ lstà d€ Aitigos de Papelaria 
UND

Varej ista de Artlgos de Papelaria 
UND

Vareiista de Artigos de Papelaria uND

Varejista de Artlgos de Papelaria 
CX

varejlstã de ÀrtÍgos de Papelaria uND

40

I00

40

200

100

100

100

15

26

26

26

26

26

26

50

800

800

26,40 1- 056,00 1

452, AA 1

0,35 14, O0 I

2, ta 420tO0 1

2, to 2to, ao 1

2,1ii 21o, oo 1

4A,2O 4 .820, 00 1

50, cro 150,00 I

97,20 2-31t,24 I

120, s0 3.133,00 1

14,90 l-94T,40 1

172t2O 2-9r-t.2O 1

92,40 2.402,40 1

70,50 1.833,00 1

64,4A 1.614,44 1

ot 99 49,54 r

4 00, o0 I

l),{i) 320,00 1

46,00 I5

DISPEL comércio
Eireli

15 tt06 15, 90 1

,6úÁ*\



DISPEL Comércio
Eireli

DISPEL Comércio
Eireli

DISPEL Conêrcio
Eirel i

DISPEL ComêTciO
Eirêli

DISPEL Comérci.o
EireIi

DISPEL Comêrciô
Ei re) i

DISPEL comércio
Eiret i

DlSPEL Comércio
EireIi

DISPEL Comércio
Ei rel i

DISPEL Comérciô
E.irel i

DISPEL Comércio
Ei-rêI i

DISPEL ConÉrcio Varei ista
EireIi

DISPEL Comércio Varêj ista
Ei reli

DISPEL Comércio Vãreiista
EireI i

DISPEL Comércio varej ista
Ei rel i

DISPEL Comércio Varêi i§ta
Eirel i

Vareiista de Àrtigos de Papelaria 
UND

varej ista de Artigos de Papelaria 
UND

Varejista de Artiqos de Papelaria 
CX

varejista de Artigos de Papelariâ 
uND

Varêj ista de Artiqos de Pâpelàriâ 
CX

varej ista de Artigos de Pâpelaria 
UND

varej ista dê Artigos de Papelaria 
UND

Vareiista de Artigos de PâpeIarÍa uND

Varej ista de ArtÍgos de Papelaria 
UND

Varej istâ de A-rtigos de Papelaria 
UND

varej j.sta de Artigos de Papelaria (x

vãrejista de Àrtigos de Pâpelaria ltND

15 0,60 9

20 26,88 531,

50 4.24 21A,04 1

20 8,90 178,00 1

26,24 131,00 1

20 13,70 2',7 4. OO I

20 t2,24 244 tAA 1

1,40 140,00 1

30 8,90 261,04 r

50 1 ,50 375,00 t

60 199, O0 11.940,00 1

60 I0,9a.r 654, 00 1

60 1,49 89,40 1

60 2,35 141,00 1

100 2,94 294,04 1

332,40 1

DÍSPEL Comércio
Eiret i

DISPEL Comércio Vareiistâ de Artigos
Eire I l

DISPEL comércio varejista de Artigos
Eirel i

DISPEL comércj.o Vareiistã de Artigos
Ei.el i

DISPEL cômércio varejistâ de Artlgos
Êirel i

OTSPAL Comérclo Varelista dê À-rtlgos
Eirel i

DISPEL ComércÍo Varejista dê Artigos
Eii:e 1i

DISPÊL Comércio Vareiista de Artlgos
Eirel i

DISPEL Comércio Vôrejista de Artigos
EireIl

Artigos

Artigos

Artigos

Artigos

Papelaria

Papelaria

Papelâr-ia

Papelaria

Papelaria

Papelar:ia

Papelaria

Papelaria

Papelaria

Papelarla

Papelaria

Papelaria

Papelaria

Papelãria

de

de

de

de

dê

de

de

UND
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DISPEL comêrclo và!elista
Eirê-ti
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DISPEL Comércio
Eirel i

41 - 48.
valo!: R§ 46.341 ,60

Vareiista de Artj.gos de Papelaria 
CX 12,50

10 I LHO

SEVERINÀ DE

3 31 ,

Mamanguape - PB, 1"3 de UarÇo dê 2017

RESI'LIADO ETXIÍ,:

- DISPEI Comércio varejj-sta de Àrtigos de Papelaria
Eireli.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - I - 9 - 10 - Ll - L2

- 13 - L4 - 15 -- 16 - 17 - 1.8 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23'
24 - 25 - 26 - 2-l - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35

C

-36-37-38-39-40-41 - 42- 43- 44- 45 - 46 - ÚÀRrÀ JOS

\_\-l :.-., ?;7.- r
COSTA EERNANDES
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RESULTADO FASE PROPO§TA - TOIIADA DE PREçOS N' m003Í1017
OBJETO: Aquisiçáo paÍcelada de materiais de expediente divers6.
LICITANTE DECIÂRADO VENCEDOR e re§pectivo valortotal da cor rataçáo:
DISPEL Comércio Vaêista de Artigos dê Papelaria Eireli - valor RS 216.387,60.

Dos ato6 decorÍentes do píocedimento licitatóÍio, caberão recursos Ílo§ termc do Art.

109. da Lei FedeGl no.8.66ô/93 e §{ürs atêÍaçôes. Maio.€s info(maçõês Poderáo se.
obtidas junlo a Comissáo PeÍmanênte de Licitação, Rua OWue de Caxias, 123 - Cêntro -
Mamanguape - PB, no hoÍário das 08:m as'12:00 hoÍas dG dias úteis.

TeleÍone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 13 de Março de 2017
cúuDlo LEITE FILHO - Presidente dâ comissão

órgao
no QUADRO DE
data.

ESTAOO DA PARÀAA
CÂMARA MUNICIPÂL T)E MAMAiIGUÂPE

Publicado mediante alixação
DIVULGAçÃO dESiE

13.0 .17

Presidente da
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ESTADO DÀ PÀ8ÀÍBÀ
CâIORÀ UUIIICIPÀT DE UA}NNG{'APE

CGÍISSÀO PERI,B}IENIE DE LTCITÀçÃO

RET,ATóRrO - TOT'fi.DÀ DE PREÇOS N" 00003/2017

1.0 - DO OBTBTTVO:
Tem o presente relatório o objetivo de descaever os procedj-lEntos da Cottrissão PermaneDte de
Licitaçáo, dolavante denominada si[{)lesmente Conissào, encarregada de atuar no processo
licitatório acirDa indicado, que objetiva: Àguisição parcelada de nateriais de expediente
diversos, destinados as atividades da Câmara }íunicipal de Mamànguape.

2.0 - DÀ PI'BIJTCIDàDE:
Eoi dada â dêvidâ publicidade âo certéutre,
se do sequj-nte mei.o de divuLgaÇâo:
Diário oficial do Estado - !-l /02/2ol'7;
Jornal A u^i eo - 11/o2/2oI1 .

em obsêrvância a legislação pertinente, utilizando-

3.0 - DOs ngBESSàDOtt;
Licitantes cadastrados neste proceseo: DISPEL CoEércio varejista de Àrtigos de Papelaria

{.0 . DÀ HÀBII,ITÀçÃO:
No dia e hora malcados forê.u recebidos os envelopes contendo as propostas e ôs docuoentos de
habifitaÇão dos interessados, â-brindo-se eo seguida os envelopes DocumentaÇão. Licitantes
qualificados a partlclpar do cêrtà.loê:
DISPE! Comércio Varejista de Àlti-gos de Papelalia E1!e1i.

Ànalisados os el-ementos aplegentados e as exiqências constantes do instrulento convocatório
coEespondente, a conissão informou: Todos os lj.citantes foram consi.derados ha.bilitados.

5.O - DÀ PROPOSTA DE PREçOS
Àpós a divulgação do resultado da fase hâbilitaÇáo, observado o prazo recursal ou registrada a
desistência êxpressa dos licitantes de apresentaren qualquer interposiçáo de recurso, foram
abertos os envelopes proposta de Preços dos proponentes habllitados. Àna1j.gadas as propostas a

comissão informou: Todos os lj-citantês apresentalaD propostag, no aspecto formal, êÍn

consonância com a3 exlgências do instrr-Elento convôcatório.

6.0 - DÀ COICr,U3.ãO
Considêrando o9 valores ofertados por cada proponente, ag obsêrvàções apontadas durante o
plocê§so e os crj.tério5 definidos no instnBento convocatório, chegou-se a conclusão de que a

proposta do licitante abaixo relacionado, aplesenta-sê vantaj osa para a AdministraÇão.
Licitante decLarado vencedor e lespectivo valor total da contlataÇão:
DIspEL Conércio va!êjista de Àrtigos dê PaPelaria Eireli - valor: R§ 46.3A'7,60.

Salienta-se que os valoles unitários constantes das propostas apresêntadas, bem cômo o
lesultado do cettaaê com a devida classificaçâo dos licitantes, estão demonstrados no
regpectj.vo Mapa de Àpuraçâo, que fica fazendo parte i-ntegrante deste relatólio, independente
de transcrição. face ao expogto/ esta Coaissão, representada neste âto pelo seu Presidente,
sugere ao serüo! Prêsidente da câEara, a homologaÇão da presente licitaçào em favor do
referido proponente.

q
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É o rê1atório

MananguaAe 21 de MarÇo de 201'7.,(

C IO LEITE LHO
Presidênte da CoÍLi ssào
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂ!,íARA TíUNICIPÀT DE }0IGNGIIÀPE

ÀsssssoRtÀ ,rIrRÍDrcÀ

. CPL.

origeo: TOIG.DA DE PREçOS N." 00003,/2017
COMÍ SSÃO PERIG.NENIE DE LICITAÇÃO

Àssu.Dto:ÀquisiÇão parcelada de matê.riais de êxpêdientê diversos,
dêstinados as atividades da Câmala Hunicipal de Mamánguape

ÀEêxo: Processo licitatório correspondente.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lei fedêral n' 8-666/93 e suas alterações, e considerando o
teor dos docurnentos ê informaÇões apresentadas, esta Àssessoria Jurldica considêra req.ular o
procêsso em te1a, o qual- está em consolráIrcia coE a legislaÇáo pertinente.

lta&anguapê - PBt 22 de MarÇo de 2ol'l .

FLrA í

Àssessor Ju.ldico
otB-PB 22 .67'7

VIRGINI.À DO }IASCIMETTIO RODruq'ES PESSOÀ E'ÀI.C,ÀO
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ESTÀDO DA PÀ8AIBÀ
cÂtor.A r.flrlrrc rpÀr DE tatatÍcIrÀpp

GÀBTNETE Do pREsrDEIrrE ol cÂrqnn

. CPL.

Hâmanguape - PBt 22 de Março de 2017.
PORIÀRIÀ IÍO D OOOO3/2017

o PRESTDENTE DÀ CÂMARÀ DÀ cÂlaRÀ líuNrcr pÃr DE !,ÀlrANGtrÀpE, EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBA, no uso dê
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HoMoLOGÀR o resuj.tado da lj-citaçáo, modalidade Tooâda de Preços n" 00003,/20U, que
objetiva: Aquisição parcelada de matêriais dê expediente diversos, destinados a9 ativi.dades da
Câmara Municipal de Mamanguape; co!tr base nos elemêntos constantes do processo corespondente,
os quais apontam como proponente (s) vencedor(es):

- DISPEL Comércio varejista de Àrtigos de Papela.ia Eirê1i.
26 .464 .593 / OOOI-30
Valori RS 46.38'1 ,60
Publique-sê e cumpra-se.

JoÃo RÀ DA S ILlIÀ FILHO
sadente da Câmara

{c t:



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂT,ftnÀ MUIICIPÀL DE IOI.,ANGUÀPE

GÀBINEIE DO PRESIDEMIE DÀ CÂT,íAXÀ

Mananquape - PB, 22 de líarço de 2017.
PoRAÀRrÀ Lo 1? 00003/2017-01

O PRESIDENTB DA CÂI{4RÀ DÀ CÀ,'ARÀ }IUNICIPÀI DE }GI'ANGI'ÀPE, ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ, NO lrSO dE

suas atlibuições legals,

-i-

IRÀ DA SILVA EILHO
residente da Ctunara

R E S O t V E:

ÀDJUDICÀR o ôbjêto da licitação, modalidade Tonada de PreÇos no 00003/2017: Àquisiçào
palcelada de nateriais de expediente diversos, destinados as ativ'idades da Cámara Municlpal de

Matnanguape; com base nos eleDentos constantes do processo cor.re spondent e , a:

- DISPET Comércio Varejista de Àltigos de Papêlaria Eireli.
26 - 464 .593 /OOOI-3,
valor: R§ 46.38"1 ,60
Publigue-se e cuq)ra-sê.
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ESTÀDO DÀ PÀTAIBÀ
CÂIÃRÀ UTJNICIPÀI DE T.fiT,ÍÀNGT,ÀPE

coMrssÀo PERT4NENTE DE LrCITÀçÃO

TOi&DiA DE PREços Xo oooo3l2otT

DEC]ÀRÀÇÃO - PUBLICAÇÃO

DECLÀRÀÇÀO

Declaro pa!â o5 devidos fing dê direito, qlrê uua cópia do3 termos de Honologação e Àdjudicação
corlespondentês ao processo Iicitatôrio modalidadê Touada de Preços n' 00003/201'7/ foram
dêvidamente afixadas no Ouadro de Divu.lgaçáo dêste órgâo, nesta data, em Ôt'servância as

disposiçóes da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraçôes posterj-ores'

Marnanguape - PB, 22 de ltarço de 2017.

E SOU PAIVÀ
chefe de Gabinete
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ESTÀDO DÀ PIXEÍAÀ

cÂrane nurtcrplr, DE l.GlrlNcüÀPE
cotÍIssÃo PERT0NENIE DE r,rcrTÀçÃo

TO!{ÀDÀ DE PREçOS }r" OOOO3/ZOLI

DEcrÀÀÀÇÀo - puBÍ,rcÀÇÃo

DECLÀRÀÇÃO

Dêc1aro para os dêvidos fins de dirêito, (truê uma cópia dos termos de Homol-ogaÇâo e Àdjudicação
correspondentes ao processo licitatório modalidade Tomada de Preços n" OO0O3/2017, foram
devidamêntê afixadas no Ouadlo dê Divulgação deste órgào, nesta dâtâ, em observância as
disposiÇôês da Lei f'ederal n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteri-ores.

Maránguapê -pB 22 de YÍatÇo de 2077.

C IO I,EIT E
Presldente da Com-i s são
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CONIRÀIO N": 00007/2017-CPL

TERMO DE CONTRA?O QUE ENTRE 51 CELEBRÀM A CÂMARÀ
MÀMÃNGUÀPE E DISPEL COMÉRCIO VÃREJISTA DE ARTÍGOS
EIRELI, PARÀ FORNECTMENTO CONFORME DISCRT!4INADO NEST
NA FOR}4À ABAIXO:

CIÁUSUI.À PRI}IE IRA - DOS FUTDÀI,IPNTOS DO COTi!8,ATO :

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de PrêÇos no OOOO3/20L'1 'termos da Lei Eêderal D" 8.666/93 e sua§ alteraÇôes e a Lei complementar n"
de ze[üro de 2006, a]terada.

DE

§

C1

TRUMENTO

{. CPL.o

no Art.

Pêlo presente instrumento paiticular de contrato. de um lado Câmara Municipal de
Rua Duque de caxias, 123 - ceotro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 12.'120 .256 / 0001-52, nê§te ato
representada pelo Plesidênte da Câmara João Eelreira da Silva Eitho, Biasileiro, Divorciado,
comerciante, residente e domiciliado na Rua Sêvêrino victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,

CPF oo 031.463.444-40, cartêira de Identidâdê n" 2.288,944 ssP-PB,, doravante simple§mênte
CONTRÀTÀNTE, e do out.o lado DISPEL Comércio Varejista de ÀÍtiqos de Papêlaria Eile1i - Av.
Minas cerais, 62 - Estados - João Pessoa - PB, CNPJ \o 26.464.593/ 0001-30, doravante
simp.Iêsmente CONTRÀTADO, dêcidiram as partes contratantes assinar o presênte contrato, o qual
se rêgerá pela§ cIáusulas e condiçÔes seguintes:

procêssada aos
12 3, de 14 de

CLÁUSU,À SEGI'NDÀ - DO OBJETO DO CONTRJÀÍO:

O prêsente contrato tem por objeto: AquisiÇão parcelada de materiais de expediente diversos,
destinados as atlvldades da Cânara Municipal dê Mamanguapê.

O fornecimento deverá obêdêcer rigorosamentê às condiÇões expressa§ neste instrumento,
proposta apresentada, Tomada de PreÇos n" 00003/2017 e instruÇões do Contratante, documentos
L""es qr. ficam fazêndo partes integlantes do presente contrato, indêpendente de transcriÇâo.

CIÁO$'I.À TERCEIR,A - DO \,AIOR B PREçOS:

o valor total deste contrâto. a base do preÇo proposto. é de R§ 46.38?,60 (QUARENTA B SEIS MIL
TREZENTOS E OITENTA E SETE RÊAIS E SESSENTA CENTAVOS) .

Cüfu'SI'LÀ QIIÀRTÀ - DO REÀT'USTÂMBNTO:

os pieços contratados são fixos pelo perlodo de um ano, excêto para os casos previstos
65, SS 5" e 6", dâ Lei a.666/93.
ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser lestabelecida a

que as partes pactuaram iniciafmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, ÀIínea d,
8.666/93, mediante comprovaçâo documêntal e requerimento exples§o do Contratado'

relaÇão
da Lei

ê que
será

CIJ{US(,I,À QT'INAA - DÀ DOIÀÇÀO:
As dêspesas correráo por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursàs Pióprios da Câmara Municipal de Mâmanguape: 01.010 01.031.0001'2001 3390-35'00

CIÁU$,IÀ SEXTÀ - DO PÀGÀ}íENIO:
O pagamento seiá efetuado na Tesoularia do Contratante, mêdiante processo rêgular, da seguintê
maneira: Para ocotrer no prazo dê trinta diasr contados do período de adimplemento'

crÁusuÀ sÉTÍr,À - Dos PRÀzos:
O ptazo máximo pâra a execuÇão do objêto ora contratado, coDforme suas características,
admitê prorrogaçâo nos casos plêvistos pêla Lei 8.666/93, está abaixo indicado ê

considerado a par:tir da emi§sâo do Pedido de compra:
Entreqa: 5 (cinco) dias

O prazo de vigência do presente contrato será deterÍninado: até o final do exercíeio financeixo
de 201?. considerado da data de aua as§inatura.

crÁrr$Í,À orÍÀvÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do cotrlRÀrÀrrEE:
a - Efetuar o pagamênto relativo ao fornecuento efetivamente realizado, de acÔrdo com a§

respectivas c1áusulas do presentê contrato;
b - propor:cionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimentÔ contratado;
c - Noiificar o Contratado sobre guatquêr irrêgular:idade encontrada quanto à qualidade dos

produtos, êxelcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇáo, o quê não exime o Contr:atado de suas
rêsponsabilidades contratuais e legais -

cufursurÀ NoNÀ - DÀs oBRreÀçõEs Do coNTtlÀrÀDo:
a - Executar devidamentê o fornecimentô descrito na C1áusula corlêspondênte do presentê
contrato, dentro dos mêlhore§ parâmettos de qualidade êstabelêcidos para o !ãmÔ dê atividade
reLacionada ao objêto contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Rêsponsabi 1i zar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concêrnentes à legisIâção fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despêsas e compromissos a§sumidos, a qualquel
título, per:ante seus fornecedorês ou terceiros êm razão da êxecuÇão do objêto contlatado;
c - Manter preposto capacitado e idÔneo, acêito pelo contlatante, qrlando da êxecuÇâo do

contrato, quê o aepresênte lntêglâlmente em todos os seus atosi
d - permitir ê facilitar a fiscalizaÇâo do Contratante dêvendo prêstar os informes e

esclarecimentos soLicitados,

DEí
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e - será responsáve1 pe-ro6 danos ca,sados dirêtamentê ao contratante oudecorrentes de sua culpa ou dolo na exêcuÇão do contrato, não excluindo ourêsponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompaDhâmento pêlo órgrAo intêressado;f - Não cêder, transfêrir ou sub-contratar, no todo ou em pa.te, o obiêto dest
sem o conhecimênto ê a devida autorização exprêssa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em compatibifidade com as obr:igaÇtodas as condições dê habilitação ê gualificação êxigidas no respectiwo procáss
apresentando ao contratantê os documentos necessários, sempre que soricitado.

nzL]]
FL:

inst rLrmentc

assumi
o1

PB, 22 de Março de 2011.

üs""

cu(usuÍ,À DÉcrMÀ - DÀ Àr,TtsRAÇÃo n nrscrsÀo Do coNTRÀTo:
Estê contrato poderá ser alterado. unilâtêralmente pela Contratante ou por acordo entre aspartês, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, dê prêno dirêito, conforme odisposto nos Artigos '7'7, 1B e 79 dâ Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas côndiÇões contratuais, os acréscimos ousupressões quê §e fizêrem nêcessários, até 253 (vinte e cinco por cento) do vator inicialatualizado do contrato -

CLÀUSULÀ DECITíÀ PRIUEIRÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cumprir. as obrigaÇõês assumidas ê preceitos legais, sujêitará oContratado. garantida a prévia dêfesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts- e6 ê 87 daLei 8.666/93.. a - advertência; b multa de mora dê 0,58 (zero virgura cinco por cento)apficada sobre o vêlor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no início ou na execuÇão doobjêto ora contratado; c - multa de 10? (dêz por cento) sobrê o valor conttatado pela
inexêcuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensáo temporária dê participar em IicitaÇão e
impêdimento dê contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) a.ràs; e - dêcraraÇão
de inidoneidadê para ficitar ou contratar com a AdministraÇão púbIica ênquanto perdurarem osmotivos determinantes da puniÇão ou até que sêja promovida sua rêabilitaÇâo perantê a prôpria
autoridadê que aplicou a penalidadê; f - simuftanêamente, qualquei das pênalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666193.

cLnrrsrrr,À oÉcua ssclnloÀ, - Do FoRo;
Para dirimir as questôês decorrêntes destê contrato, as partes elegêm o Foro da Comarca de
Mamanquape, Estado da Paraíba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partês e por duas testêmunhas.

TESTEMUNHÀS

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

Mamanquape

PE],O CONTRÀTANTE

a IRÀ DÀ sILvÀ F]LHÔ
Presidente da Cârara
437 . 463 . 444- 40

PET,O CONTRÀTÀDO

DISPEL CoEércio Va!êjj.sta dê Àftigos dê
Pape]-ariâ Eireli
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HOi|OLOGAçÂO E ÂIXTUDICAçÃO - TOMADA DE PREçOS il' 0ú0312017
Nos termos do relatôÍo ftnal apÍesentado pêla Comissão Permaoente de Lic'ltaçáo e

observado o parecer da Assessoria Juridica. referenle a Tomada de Preços no

OO0O3/2017, que objetiva. Aqui§çáo paÍcelada de materiais de expediente diverso§,

HOMOLOGO o coÍr6pondente procedimêrúo licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:

D,SPEt CoÍnércio Varêiista de Aíigos de Papeiaria Eire,j - R$ 46.387'60.
Mamanguape - PB, 22 de Março de 20í7

JOÁO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENtE dA CâMATA

ESTÂOO OA PARAíBA
CÁMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PUBLICAR

- Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certeme - 22'03'17

§ ,., 8a ;l

"y
w^.{{rgy



87 'aL:

q
o

FÍh
ú

. CPL.o
ESTADO DA PARAiBA

GÂMARA MUI.IICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE COiITRÂTO
OÊJETO: Aqu-Ehão parcetada de mateóais de expediente divers6.
FUNOAMENTO LEGAL: Tomada de Preç06 no 00003V20'17.
DoTAÇÃO: RecursG Própíic da câmara Municipal de M8manguape: 0'1.010
01 031 m0í.2mí $90.35.00
vlGÊNcn: até o fnal do e\ercicto Ímarr,e]Ío de 2017
PARTES CONTRATANTESj CâmaÍa Municipal de Mamanguape e:

CÍ N' cÍJf,O72017 - 2..03.17 - DISPEL Comércio vaÍqiga de Artigc de Papelaria Eireli
- RS 46.387,m

PUBLICAR

i-r - Quadro de Divulgação do Óção Reelizador do Certame - 22'03'17
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MAMANGUAPE . PB
Sexta feira, 31 de março de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo
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rMpREsso soB A REspoNSABILtDADE DA CÂMARA MUNtcrpAl DE MAMANGUAPE Y.) . ,.,.,
tMpRENSA oFtcrAL Do pooER LEGrsLATrvo cRTADA pELA LEt MUNtctpAL N.o 6r'r/2009, DE 28 DE ouÍuBRo DE)ooL-:

E REGULAMENTADA pELA RESoLUÇÃo N.o o2z2oo9, oE 29 DE DEZEMBRoDE 2009, DA CÂMÀRA MUNIcIPAL.

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

HoMoLocAçÃo E AoJUDtcAçÃo - ToMAoA DE PREços No 00002/2017
Nos termos do relatôrio final aprêsenlado pela Comissão Permanente dê LicitaÉo e observado o
parecer da Assessoria Juridica, referente a Tomada de Preços no 0000212017 , que obietiva: AquisiÉo
parcelada de materiais de limpeza e higiene, copos descartáveis, água mineral, refrigêÍante, café,

açúcar e biscoitos diversos; HOITIOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o
seu objeto a: Hildete Caxias da Silva - R$ 27.743,55.

lvlamanguape - P8,22 de MaÍço de 2017
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTR,ATO DE CONTRATO

oBJETO: AquisiÉo parcelada de matêriais de limpeza e higienê, copos descartáveis, água minêral,

refrigeranle, caÍÀ, açúcar e biscoitos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços no

OOOO212O'17. OOTAÇÃO: Recursos PrÓprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010

01.O31.OOO1.2OO1 3á90.30.00. V|GÊNCIA: até o Íinal do êxercício Íinanceiro de 2017. PARTES

CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No 00006/20'17 - 22.03.17 - Hildele

Caxias da Silva - R$ 27.743,55.

HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO - TOMADA DE PREçOS No 00003/20í7

Nos termos do relatório íinal apresentado pela comissáo Permanenle de Licitaçáo e observado o

parecer da Assessoria Juridicã, referente a Tomada de Preços n" 00003/2017, que objetiva: AquisiÉo
parcelada de mateÍiais de expediente diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório

e ADJUDTCO o seu objeto a: DISPEL Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Eireli - R$ 46.387-,60
MamanguaPe - PB, 22 de Março de 2017

JoÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ESTADO DA PARAíBA
cÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO OE CONTRATO

oBJETO: AquisiÉo parceladâ de materiais de expediente diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada

de Preços n" OóoOglZOtz. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape:

O1 .O1O 
'01 

.O31.OOO t.2OO1 3390.35.ô0. VlcÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES

CONTRATANTES: Cámara Municipal de Mamanguape e: CT No 00007/20'17 - 22'0317 - DISPEL

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Eireli - RS 46.387,60.
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RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOGUMENTOS/INFORMAçÕES

O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certiÍica que em 1OtO4l2O17 às 16:í 8:18 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o No 0g23g/17.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00003/2017
Data de Publicação: 1710212017
Orgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologaçào: 2210312017
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
I\íodalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 46.387,60
Valor: R$ 46.387,60
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisiçáo parcelada de materiais de expediente diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: RS 46.387,60
PTOPOSTA 1 - PTOPONENTE PESSOA JUrídiCA (NOME): DISPEL - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA - EIRELI EPP
Proposta í - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 26.464.593/0001-30
Proposta 1 - SituaÇão: Vencedora

IINFORMAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Não

PDFI Edital da Licitação Sim 7e949b907fâb1 d67a1 6631 bfâc742êOe

João Pessoa, 10 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
conlome LC 1&93 aileÍâda perâ LC 912009ê

pêlo Reqifronlo hle,^o, àlteràdo oeta
RA lC 1€i/2009

Sistema dê Processo Eletrônico do TCE-PB

certidão de Alteração D-ocumentos/informações,. Doc. 09]39117 .lnserido por Tramita (gerado automaticamente) em 1oto4l2}17 16larõ^.^.ô^^^rr\lâiiii^l ^ilÀ tirA^ôr 1^l^/rl.r^1'7 lÂ.rô \/^ti,{-^^;.or,atr^^E;rEtrCDEa\EEE^ôÃÃEI^7aD7Âoon
17

17

Tribunal de Contas do Estado da paraíba
TRAMIIA - Sistema de Tramítação de processos e Documentos - Ú )
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 1Olo4l2O17 às 16:22:41foi protocolizado o documento
sob.oNo 22232117 da subcategoria Contratos , exercício 2017, referente a(o) camara trilinicúàt de Mamanguape,
mediante o recebimento de informaÇões/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Êilho.

Número do Contrato: 000072017
Data da Assinatura: 2210312011
Data Final do Contrato: 3111212017
Vâlor Contratado: R$ 46.387,60
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
contratado (Nome): DISPEL - coMERcto VAREJtsrA DE ARTtGos DE pApELAR|A - EtREL| Epp
Contratado (CNPJ): 26.464.S93/0OO.t -30

IINFORMAÇÃO DO STSTEMAI Envio Fora do prazo: Não

IPDFI Conkato im 9â65087â888656ÍaÍ252e a846t2í c3

João Pessoa, í0 de Abril de 20,17

Assinado Eletronicamente
.o.tmô lC 18/ot árêrdda p.ia LC 9..2(loc s

pelo Pcg.nênto tnreÍ-(. d,tÍddo p","
oA tc i82009

q

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

certidão de Recibo protocoro. Doc 2??3?t1-7.. rnserjdo por Tramita (gerado automaticamente) em ,roto4t2o17 ,16:22.rôô'^ô'^ ^^r ^r-' 'ni^ r ôir^ Eirh^ Ãh 1^t..À t.^1'? r a.o-r \Àrr,r-li^rêÉ;; ..r. Enn^ n^oE nÂÃD Q71Ã í Ãê.r Er 1(,)
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ESEÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂTÂRÀ T«,}IICIPÀI DE MAT4NGUAPE
COMISSÃO PERIANEXTE DE TICITÀçÀO

PROCESSO LICITÀTÓRIO TOMADÀ DE PREçOS

rror'BDÀ DE mtços No . ooo03/2017
PROCESSO ADHINI STRÀT IVO NO 1'7021. TPOOOO3

óRGÃo REÀrr zÀDoR Do CERTÀME:
câmara Murj-cj-pa1 de HaEÀn$rape

OBJETO:
Àquisição parcelada de materiais de exp€diente diversog.

TERT'O DE ENCERRÀMENTO voLtME 01

Nêstê àto êncêfra-se o 10 v§h.@ dos autos do P.rocêsso Àfuini5t.râtivo no 170214TP00003, tendo

como assunto a Tomada de Preçoe no 00003/20L? em epígrafe,' inlclando no número 0L e as folhas
seguintes nrurcradas s almente, findando no n" gl 

, esta folha.

Rêsponsávê1
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I rSPE,X.-
A

CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

colvltssÃo P:RMANIE DE UCTTAçÃo

DIsPEL COMÉRCIO VARFJISTA D

A êmpresa DtSpEt COMÉRCI(
Avenida Minas Gerais ns rr, ,:;:::lil.:j.i:]:"""::: PAPELARTA ETRELu Epp, sediada a
30, represe,,rada resarmente ,"," ,;;;;;;;";;#::?J::rba. cNpi N,26 464.se3/oo;r_

:il:l:i;.::"I:"y:: ,:i.:':"1' " ,ri, oo, ,ud 
rxva cardoso' brasireiro' residente e

meio desra soricitar de u"r]l'oi"-:: 
1Joino'''iolou";'l: '" rntermãres' Municipio de

Modaridade T.MADA o, oori^l 
cANcErAMENro ;; ;;'"t 

ne s8I 46e 984-s3, vem oor

inviabirizando 
".",,0*,í.o.ll:::l;j:rm:"":,':,:,'.*:';",""ffi::r:'.j::::::

certo dã boa acorhicla desta soricitação soricita confirmação do canceramento soricitadô.

Joâo pessoa, 09 cle Outubro de 2017.

CNPJ 26.4 0001
PAPELARIA EIRELI §PPj -30

r-.(r.J,. ?{j.i(j,r si ,^ 1i^ \, .rri.,,,,', , ili;,," .; .t,,;1,, ,i,.;,1;11,.1,. 
, , , ,,

(:fli,. iis.,i. ;;; 
''. '" "'''' r0''it'r rLi:rs()1 -l, Âfi11rÍlr\
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CARTA DE CANCELAMEN,O


