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ESTÀDO Dà PÀRÀiBÀ
cÂMÀRÀ MrrNrcrPÀr DE MÀMANGUÀPE

colfi ssÀo PERMANENTE or r,rcrraçÃo

oBarEro:
AquisiÇão parcelada de materiais dê expediente dlversos, dêstinâdos as atividades da Câmârâ
Municipal dê Mamanguape

PROCESSO LICITÀTORIO ToMADA DE PREÇOS

foldADÀ DE PREÇOS No 00003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 18O129TPl]l]l]03

óRGÃo REALTZADoR Do CERTÀME:
Câmara MunicipaL de Mamanguapê
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB

CEP: 58280 000 - Tê1: lA83) 3292-2186.

ELE}íENTOS B,\SICOS DO PROCESSO:
solr.rrAÇÀo E JUSTTFTCATTVA DA co\rRrrÂÇAo
ÀTO DE DESIGNAÇÀO DA CÔMISSÃO JULGADoRÀ
DECLARAÇAO DE DI SPON ]B.L L.L DADE OPÇAMEN IAR]A
AUTORIZAÇÃO PARÀ REALIZAÇÃO DO CERTAI{E
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

I/TNUTA DO I NSTRUI\4ENTO CONVOCATORIO
PARECER JURÍDrco - ÀpRovAÇÀo Do TNSTRUMENTo côNVôcATóRro
TNSTRUMENTo coNvocATóRro E SEUS ELEMENTOS coNsrrrurrvos
PUBLICIDADE DO CERTAME - DIVULGAÇÃO
COMPROVANTBS Dfl ENTREGÀ - INTERESSÀDOS
DocuMENTos DE HÀBrLrrAÇÃo Dos LrcrrANTEs
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADÀS
ÀTA E DEL]BERÀÇÃO DA COMISSÃO JÜLGADORÀ

QUADRO COMPARA.TIVO DOS PREÇOS - I!4À DÂ DE APURACÀO
RELÀTÓRIO FINAL DOS TRABALHOS
PARECER JÚRÍD]CO - ÂNÁL]SE DO PROCESSO LIC]TATÓRIO
aros DE HoMoLoGAÇAo E AD.ruDICAÇÀo
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ

cÂlaana latrxrcrpar, DE lÍÀuÀNct ÀpE
SECRETAB.TÀ oa cÂuane MuNrcrpÀr DE !,íÀÀ,íÀNeuÀpE

Mamanquape PB, 25 de Janêiro de 2018,

Senhor Prêsidêntê da Câmara,

Solicitêmos que seja autorizado à Comissão Permanente dê LicitaÇão deste óigão, realizar
procedimento licitatório, na modalidade exigida pela lêgisfaÇão em vigor, destinadê a:

Aquisição parcêfada dê matêriais de
Municipal de Mamanguape.

êxpediente diversos, destinados as atividades da Câmara

À contrataÇãô acima descrita está sendo sollcitada, nos termos das especificaÇõês técnicas e
informaÇôê§ complementares quê a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necêssidadê da
devida êfêtivaÇão de cômpra para suprir demanda êspecífica - Aquisiçào parcêlada dê materiais
de expediente divêrsos , considerada oportuna ê imprescindivel, bem como relevantê medida dê
interesse público; e ainda, pê14 necessidade de desenvolvimênto de aÇôes continuadas para a
promoÇâo de atividades pertinêntes, visando à maximizaÇão dos rêcursos êm rê1êÇão aos
objetivos programados, observadas as dlretrizes e mêtas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.

Informamos que existe disponibllidade de dotaÇão apropriada no orÇamênto vigente para a
execuÇâo dô objeto a ser licitado, consoante consulta êfêtuada ao sêtor contábil. Certos de
contamos com imediata aprovaÇão desla solicltaÇão, indispensávef à continuidadê dos trabalhos
dêsênvolvidos, ficamos a inteira disposlÇão para maiores esclarecimentos que forem julqados
necêssários.

Justlficativa para a necessidadê da solicitaÇão:

Atenciosâmentê,

n(4dn arru -&
\=/eara @raxv le sóuza parva

Chêfe dê Gabinêtê



I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO, a seguir qualiÍlcado, que informasse o seu melhor preço
para execuçáo do objeto em epígraÍe. Os dados obtidos Íoram devidamente transcritos em planilha especíÍica - vide quadro
abaixo - dando-sê total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a presente pêsquisa de
preços - proposta, concordando plenamenle com o valor dêclarado para a referida contralaçáo, compÍometendo-se, inclusive,
â êxecutar o seu objeto rigorosamente nas condiçôes ofertadas.

#Afuffis#*,f,0&**
Chefê de Gabinêtê

II - DA PROPOSTA:

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execução do objeto da conlratação em tela, relacionamos âbaixo o menor

prêço proposto pelo reÍerido proponente:

c DIGO DISCRIMI !laÇ40',, UND OUANT. ]VALOR. R$

UND
UND
UND
UND 0,30

:1
.2

ALIVIOFADA PARA CARI I\,'!BO

AGENDA PERMANENÍE
RASCUNHO

4 RANCA

5 CXi 200
100 2,25.6

7 100 , )E

100.
54,40

. 8 CANEÍA ESFEROG
I 9 .CAIXA PARA CORR

RAFI cA cx. c/50
ESP EM AcRiLlco TRtPLA UND

.CARTUCHO HP 21 PRETO UNDI 10

'. 11

12
CHO HP 21 COLOR UND

RTUCHO HP 60 PRETO

RTUCHO HP 60 COLOR
cARIq,çH9.i.q 74 PRETO

UCHO HP 122 COLOR

UND 26
14

:1:1
UND5

6 ]CARTUCHO HP í22 PRETO UND
UND

zo
50i

UND 800 0,5+
18 LOPE A4 MADEIRA 229 X324

ENVELOPE IVIEIO oriCio t 76 X 250 UNDr1
7,92

rEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ES LA ZINCADO CX. Cí2 icx
20
21 FITA DUREX 12 X 30 UND

UND
22 FITA DUREX 12 X 10

UND 24,3023 :GRAMPEADOR 206 2616
CX 3,92

24
co c/50 UND

25
5

LIVRO ATA C/1OO FLS UND 16,22

28 LIVRO DE PON TO 1 ASSINATURA Cí OO FLS 9NC
UND

'14,80

1,3q
29 úÉr§iüÃRcA TEXTO

.PAP o A4 CX C/10 RESMAS

UND
30 ]CAIXA AROUIVO MORTO POL IONDAS

31 APEL LEMBRETE Ci AD ESIVO 102 X 76 1OO ÊOLHAS

UND 10,45

rt 03 (ê,

PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA
\'l-c"_,j,o:.-'

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expedientê diversos, destinados as atividâdes da Câmara Municipal de
Mamanguape.
PERíODO: Janeiro de 2018.

PROPONENTE:
João Batista da Rocha Ribeiro
Av. Cruz das Armâs, 129 - Cruz das A,"mas - João Pessoa - PB.

cNPJ 09.632.333/0001-08

15a 9,79
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4,8q3

40
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50 7,14
210,00



ANE

JJ ASTA AZ LOMBO LARGO
34 ASTA C/ TRILHO PVC

ASÍA C/ ABA P STICA Nô O

ASTA PVC C/ ABA tco N0 2

PVC C/ ABA tco N0 3
SANFONADA C/12 DIVIS RIAS
SUSPENSA MARMORIZADA C/50

40 ERFURADOS Dto
UADRO DE AVISO EM MADEIRA 1,20 X O,9O

UND
UND

UND
UND
UND
CX

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
CX

70
35

óa
('_

C)

3,28
5, 5

4

D
1

25 B

41

'. 42 LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
43 R GUA CA 30 CM

PIS HIDROCOR Cí2
RRETIVO L QUTDO Cí2

ITA DUPLA FACE 12 X 30
APEL MADEIRA
NTA PARA CARIMBO 40 ML AZUUPRETO CX, C/3

ObseÍvaÇão: na coluna VALOR . R$ esla informado o p.eço unitário do Íespectivo üem.

VALOR TOTAL: R$ 48.370,98
PRoPosrA vÁLtDA ATE: 30/04/2014

Mamanguape - PB, Janêiro de 20'18
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cNPJ 09.632

10,
17
3,74
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50-- -iôô-
13,25
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37
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38
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44
45

47
46

48

UND

'í5

5 128,25

. . 3.q 9,64
60 0,70
60

OAC



05
PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

Foi solicitado ao proponente MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO, a seguir qualiÍicado, que informasse o sêu melhor preço para
exêcução do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha especíÍica - vide quadro abaixo -

dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa de preços .
proposta, conmrdando plenamente com o valor declarado para a referida contratação, comprometendo-se, inclusive, a
executar o seu ob.ieto rigorosamente nas condiÉes ofertadas.

*s&^*tt -da S.fu-oo-
.-,/ [/ÍARIA (IAIANY DE6oUzA PAIVA

Chefe dê Gabinete

II - DA PROPOSTA

PROPONENTE:
Maria Salete de Lima Araújo
Ruâ Frêderico Chopin, 273 - Roger - João Pessoa - PB
cNPJ 1 9.177.4261000143

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contratação em lela, relacionamos abqixo o menor
preço proposto pelo Íeferido proponênte: '

GO DISCRIMI o R$

tl LMOFADA PARA CARIMBO ul!Q_ i,,
R

RA
PE

P
D

o
NE

oLB

2
3

N4AN TE
5,5SoHNUcRAS

cRAR4 RABHA i UND'l 'ci 40
2oo

0,32
2,18:.3/0SPL5

2t0SPL6
0SPL7

8 GoEFEETNCA

CARTUCHO HP 21 PRETO

_cx
cx

UND
UND

.2,18.,
48,76.F

10q
100

15 59-,9q

26 oo
I

cx. c/50CA
NCIA EM ACRERRoCRAPtxACA ÍLrco rRIPLA

I 10

11 CARTUCHO HP 21 COLOR UND 26 131 ,80
84.,4ô

12-9,53

97,95

12 CARTUCHO HP 60 PRETO
ZO

2.6

UND
UND

15 CARTUCHO HP 122 COLOR

8001

86,70
70,8+

q,9_5.

0,gq

9,3q
8,80

-q,q4
27.19

8,38

16 .CARTUCHO HP 122 PRETO
50ICD-R

18 NVELOPE A4 IVIADEIRA 229 X 324
,ENVELOPE l\4E
:ÉxtúÍoá bÊ

ro oF
GRAMPO T

cto 176 x 250
IPO ESPÁTU LA ZINCADO CX. Cí2

UND
UND 800

: ?9.
,21 1FITA DUREX 12 X 30

cx
. UND l0q151

15
] UND

UND

UND 2A

CÍOO FLS UND 20

PAPEL O CIO A4 CX Cí O RESMAS

30
50

?o 10

IúPIS MARCA TEXTO UND 100

AIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS UND

31 APEL LÊMBRETE C/ ADESIVO 102 X 76 1OO FOLHAS UND

FI

áiíN-tr^,>x

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE I\4AMANGUAPE.
OBJETO: AquisiÇao parcêlada de maleriais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmarâ l\4unicipal de
Mamênguape.
PERIODO: Janeiro de 2018.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

UND. i QUANT,

UND

CX

a2 ]CARTUCHO HP 60 COLOR
UND

12X 10

14,5&
13,67

CX

22

60 204,00
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JC'

3t
21

\l'

o
3 00
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39
40 UND
41
42

44

UND
UND
UND

47
48

AZ LOMBO LARGO
ASTA C/ TRILHO PVC
ASTA C/ ABA P CAN"O
ASTA PVC C/ ABA E Ttco No 2

PASTA PVC Ci ABA E STICO N" 3
ASTA SANFONADA C/12 DIVIS RIAS
ASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
ERFURADOS M Dro
UADRO DE AVISO EM MADEIRA 1

VRO DÊ PROTOCOLO 1/4
GUA P ICA 30 CIVI

rs HrDRocoR c/12
VOL QUIDO Cí2

TA DUPLA FACE 12 X 30
PAPEL MADEIRA

NTA PARA CARII\íBO 40 ML AZUUPRETO CX, C/3
ObservaÉo: na coluna VALOR - RS eslá informado o preço unitáÍio do respeclivo item.

VALOR TOTAL: R$ 49.547,09
PROPOSTA VÁLIDA ATE: 30/04/2018

Mamanguape - PB, Janeiro de 2018

UND
UND
UND

UND

cx

UND
CX

UND

27,7

... .- .1Yt,
9,

43

45
46 3,

CX .?i . 14.3-2

)hüi" J, &r,,», ul r./r'*r* íl -r^,rí1.r
MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO
cNP J 1 9.1 77 .4261000 1 43

rL

UND

15
10

UND

30i

10,00
50 17,46
50

i UND . 10O 0,95



PESQUISA DE PREçOS. PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, dêstinados as atividades da Câmara Municipal de
Mam,anguape.
PERIODO: Janeiro dê 2018.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente WAGNER CARÍAXO l\iIAROUES ElRELl, a seguir qualiÍicado, que informasse o seu melhor preço
para execuçáo do objeto em epígrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha espêcíílca - vide quadro
abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, quê depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa dê
prêços, proposta, concordando plenamente com o valor declaÍado para a reíerida contrataÉo, comprometendo-sê, inclusive,
a executar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes oÍertadas.

'AL]"Ã;ll,o,-JAIANY D SOUZA PAIVA
de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Wagner Cartaxo Marques Eireli
Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 96 - Parque Verde - Cabedelo - PB

cNPJ'19.835.54210001-02

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada pâra execuçáo do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor

prêço proposto pêlo rêfêrido proponente:

'ôóD tGo ] UND.
: UND

to VALOR . RS

MOFADA PARA CARIMBO
2 GENDA PERMANENTE UND

üruoBLOCO PARA RASCUNHO 5

1 iBqBRAcHA PRANqA
UND 40 0,35

LIPS 3/O 9x
CX

200
100

2,29
5

6 rcLtPS z0 100 2.29
1o9. 47 ?o

i UND zo
2d-

UND

UND

UND
UND
UND

15*--*"-fr
. 24,9p

RAMPEADOR 20ô 2616
9qq

32 PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMAS
76 100 FOL

CX

UND
cx

2ü 7co c/50
27 ,64-26''" 44

27
"*:üv

RO ATA Cí OO FLS 2 16,40

UND
UND

1001

3ol

50
6o

13,25
1 ,24

11 ,20

. 6,99
195,00

t28 E PONÍO 1 ASSINATURA C/1OO FLSD
IV]ARCA TEXTO

30 AROUIVO I\4ORTO POLIONDAS

31 PAPEL LEIVIBRETE C/ADESIVO 102 X UND

z«Ã-NE,v.-}\

çt: 07 il

-;/

1
6,3q

25,80,
15

7

I
o

40
100

.Y
cx

UND 15

?d. 78,20:

,qq,0Q

'!,:r8i

UND

50

2A

:ART



34
rcA N0 0

6

ABACI
ELASTICO 2ct ABAPVC

ctPVC ABA
q.ND

NU DCONO3
c

NA E

2

(
o

5,7
36

38
39

43

40

42

44
45
46
47

C/ TRILHO PVC
UND
UND

37
ASTA SANFONADA C/12 DIVIS AS
ASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
ERFURADOS Dto

41 UADRO DE AVISO EM N/ADEIRA 1 x0 90
LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
R GUA cA 30 cM

PIS HIDROCOR C/12
ORRETIVO utDo ct12
ITA DUPLÁ FACE 12 X 30
APEL MADEIRA

48 NTA PARA CARIMBO 40 ML AZUUPRETO CX. C/3
ObseÍvaçáo: na coluna VALOR - R$ está informado o preço unitáÍio do respectivo jtem

VALOR TOTAL: R$ 47.553,92
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 30/04/20,I8

Mamanguape - PB, Janeiro de 20

UND
CX

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
CX

I
10 25,3

117 2

54.

0,64

4,12
0,89

19,91

UES EI LI
9

UND

33 .PASTA AZ LOMBO LARGO

3,1q

30 9,25
60*'.----ôô--

100
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cÂl,rana uurtcrpar, DE tdAMlàNcuÀpE

2.0.lrusTrFrcÀrrvÀ
2.1.4 contrataÇão acima descrita, quê será procêssada nos termos destê instrumento,
especificaçôes técnÍcas e informaÇões complementares quê o acompanham, quando for o caso,justifica-se: Pela nêcêssidadê da devidâ êfetivaÇãô de compra para suprir dêmanda específicâ -ÀquisiÇão parcelada de matêriais de expediênte diversos considerada oportuna êimprêscindivel, bêm como rêlevante medida dê interessê público; ê ainda, pêta nêcessidade dê
desênvolvimento de açõês continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relaÇão aos objêtivos programados, obsêrvadês as dirêtrizes ê
mêtas dêfinidas nas ferramentas de planejamênto aprovadas. Às caractêristicas e especificaÇões
do objêto da refêrida contratação são:

DI SCRÜÍINÀÇÀO UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE
UND 1

ENDA PER},IÀNENTE UND.''''.....'
UND

UND

CX

CI

40
:....J

4

LOCO PABÀ FÀSCUNHO

ORRqCHÀ BBÀNCA 40
2AA5

I

LIPS 3/O
L]PS 2/0 100
LI PS O

I
9

TA ESEEROGRÀEICA CX. C/ 5O

rxÀ PÀF-t coRRESPoNDÊN'crÀ EM Àc ICO TRIPLÀiir UND

TUCHO HP 21 PRETO

TUCHO HP 21 CO],OR

12

13
1A

l1
18

TUCHO HP 60 PRETO

TUCHO HP 60 COLOR

]CARTUCHO HP 74 PRETO

15 CARTUCHO HP 122 COLOR

16 CARTUCHO HP 122 PRETO

CD_R

ENVE],OPE À4 MADEIRÀ 229 X 324
ENVELoPE MEro oFÍc1o 176 x 250

TRATOR DE GRÀMPC TIPO NCADO CX. C/12

UND

UND

26
26
2

62

UND

]TA DUREX 12 X 30
?) FT'|A DURFX t2 X I l-l

23 PEADOR 206 2616
24 a 26/6

UND 2A:

5iCX

Po rRrLHo Pl,Ásrrco c/50
LAPIS GRAEITE C/144
L]VRO ATÀ C/10 l]] E]S

IVRO DE PONTO 1 ASSINATURÀ C/1OO ELS

LÀPIS MÀRCA TEXTC

CA]XA ARQUIVO MORTO PO],IONDAS

PÀPE], LEMBRETE C/ ADESIVO 102 X ]6 1OO EOLI]AS

. v!-q,
UND

UND

2

6i

30 30

11,
32 APEL oEÍcro

50
60A4 CX C/10 RESMAS

33 PÀSTA AZ ],OMBO LARGO UND a

PASTA C/ TR]LHO PVC UND

. ..qI!P, .
UND

60'
6ol

1C0l
601

UND

UND

UND

CX

UND

I.]ND

UND

UND

6A

t5

60
6o
50.
5o

35 .PASTA C/ ABA PLÁST]CA N. O

36 PASTA PVC C/ ABA ELÁSTTCO N. 2

1 ÀSTA PVC C/ ABÀ ELÁSTTCO N" 3

38 ASTA SANFONADA C /12 DIVISóRIAS
39 :PASTA SUSPENSA MARI4ORI ZADA C/50
40
41
42
43

'PEREUF,ADOS MEDlO

:QUADRO DE AVISO EM MADE]RA 1,20 X O,90
rLIT'RO DE PROTOCOLO 1/4

ÚÀ PÍ,ÀSTTCA 30 CM

ÍS HIDROCOR C/12
CORRETIVO L Íe\trDa c/12
]EITÀ DUPLA E'ACE 12 X 30

APEL MADEIRÀ
]T INTA PARÀ CÀRIMBO 40 M]- AZULIPRETO CX. C/3

,CX

i0

66ch*

À'/

TERMO DE REEERÊNCIÀ

1.0.DO OB,fETO
1.1.Cônstitui obiêto da presentê contrataÇão: AquisiÇão parcelada de matêriais de expêdientediversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

r cóDrco l

1 ÀLMOFADÀ PAITA CAR]MBO
2

:6

11

100
100

UND

UND 26
UND : 26
UI! D

UND i 50
, UND . 8OO

U\D 8OO

UND

CX

2A

50
)25
'26
'21
:24

29

34

UND

10
5

30

45
46
4l
48

UND

UND

CX 3
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3.o.Do rRArÀ!.rENTo DTEERENcTÀDo pÀRA MElEpp /o í)
3.1.saIienta-se que na referida contrataÇão, não será concêdido o tratamênto a{ã=.ruriqj"*&_=;}simplificado para as Microêmpresas e Emprêsas de Pequêno portê. nos termos aa{indiso."liE :lcontldas nos Arts. 4'7 e 48, da Lêi Complementar n" t23/2006, por estarêm presentesV.i sà tuau o*l/slmultaneamentê, as situações previstas nos incisos rr e 1rr, do Art. 49, ao ^"\Q .q161r,.6n$/lega-I. '--Y'-:--.-
3.2.4 partlcipaçâo no certame, portanto. deverá ser aberta a quaisquer interêssados, inclusive
as Microempresas, Empresas de pêqueno porte e Equiparados, nos têrmos da regislaÇâo vigênte.

6.0.DOS PR,AZOS

6.1.0 pr,azo máxímo para a exêcuÇão do objêto desta contrataÇão ê que admitê prorrogaÇão
casos previstos na leg.islação vigente, está aba.ixo indicado e será considêrado a paitir
êmissào do Pedido de Compra:

EnLrega: 5 {cincot dias
6.2.O pÍazo de vigência do contrato sêrá dêterminado: até o f.inaf do exercicio financeiro
2018, considêrado da data de sua assinatura.

nos
da

cie

7. O. DO REÀ,JUSTÀI.íENTO
7.1.Os preÇos contratados são fixos pêlo periôdo de um ano, exceto para os casos prêvistos no
Art. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666,/93.
7.2.Oco!rendo o dêsêquifibrio econômlco-f lnancêilo do contr:ato, poderá ser. restabe.Iecida a
relação que as partês pactuaram iniclalmentê, nos termos do Àrt. 65, Inciso If, Alinea d, da
Le! 8.666/93, mediante comprovaÇão documental ê rêquêrimento êxpresso do Contratado.

8.0. DO PAGAI{ENTO
8.1.o pagamento será realizado mediante processo regular
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira
dias, contados do período de adimplemento.

ê êm observância às normas ê
Para ocorrer no prazo dê trinta

9.0.DÀS SÀNÇôES ÀDMÍNr SrBÀTÍ\AS
9.1.4 recusâ injusta em deixar de cumprir as ôbrigaÇõês assumidas ê prêceitos 1êgais,
sujeitará o Contratado, garantida a piévia defêsa, às seguintes pênalidades previslas nos
Arts. 86 e 87 da Lêi 8.666/93r a advertência; b - multa dê mora de 0,58 (zero vírguIa cinco
por cênto) aplicada sobre o valor dô contrato por dia de atraso na êntrega, no início ou nâ
execuÇão do objeto ora contratado; c - multa de 10? (dêz por cênto) sobre o valor contratado
pêfa inexecuÇào total ou parcial do contrato; d _ suspensão temporália dê participar em

.licitaÇão e impedimento dê contratar com a AdministraÇâo, poi prazo dê até 02 (dois) anos; ê -
dêclaraÇão de inidoneidadê para licitar ou contratar com a Adnlinistr.aÇâo Púb1icâ ênquanto
perdurarem ôs motivos dêtêrmlnantes dê puniÇão ou até quê sêja promovida sua reabilitâçâo
pêrante a própria autoridade que aplicou a penafidade; f - simultanêamênte, quafquer das
pênalidades cabíveis fundamentadas na T,ei 8.666/93.
9.2.Sê ô va1ôr da multa ou indênizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamente descontado da primêira parcêfa do paqamentô a
quê o Contratado vler a fazêr jus, acrescido dê juros moratórios de 1? (um por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judiciafmente.

4.0.DÀs oBRrcÀções oo coNtRÀrÀNrE
4.1.Efetuar o pagamênto rêlativo ao ôbjeto contratado efetivamente rêâ1izado, de acordo com ascIáusulas do rêspectivo contrato ou êquivalêntê.
4 .2 ' Proporcionar ao Cont.atado todos os meios necêssários para a fief exêcuÇão do objeto daprêsênte contrataÇáo, nos termos do corrêspondentê instrumento dê ajuste.
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer ir.regularidadê encontrada quanto à qualidade dosprodutos ou sêrvlÇos, exercendo a mais ampla ê completa fiscalizaÇão, o que nào eximê o
Contratado de suas rê spons abi I idades pactuadas e pieceitos legais.

5.0.DÀS OBRIGÀ,çõES DO CONERàTÀDO
5. 1. Responsabillzar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,tlibutária e trabâ1hista, bem como por todas as dêspêsas e compromissos assrmidos, a quâIquêr
tltulo, pêrantê seus fornecêdores ou têrcelros em razão da êxecuÇão dô obiêto contratado.
5.2.substituir, arcando com as dêspesas dêcorrêntes, os matêriais ou serviços que apresêntarem
altêraÇôês, detêriorações, impêrfêiÇôes ou quaisquer irrêgularidades discrepantes às
exigênciâs do instrumento de ajustê pactuado. ainda que constatados após o recêbimento ê/ou
pagamento .

5.3'Não transferir a outrem, no tôdo ou êm parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante
prévia ê êxpressa autorizaÇão do Contratantê.
5.4.Mantêr, durantê a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidadê com
as obrj-gaÇõês assumidas, todas as condições de habifitaÇão e qualificação exigidas no
respectivo procêsso licitatório, se for o caso, aprêsêntando êo Contratantê os docrmentos
necessários, sempre que soficitado.
5,5,Emitir Nota Fiscal correspondentê à sede ou fitial da emprêsa que aprêsentou a
documentaÇão na fase de habilitaÇão.
5.6.Exêcutar todas as obriqaÇõês assumidas com obsêrvância a mê1hol técnicê vigente,
enquadrando_sê, r:igorosamêntê, dentro dos precêitos legais, normâs e especificaçôês técnicas
correspondêntês .



u )tl) .l ,r l I
MARIA IAIANY DE SbUTA PA.LVÀ
Chêfe de cabinetê

9.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês prêvistas, realizar-se-á .o*rrrr/d.ao .rorit]9ao contratado. e publicado na imprensa oficial, êxcluÍdas as penalidadês a. l*.àiteJÀ. 
-"t:

multa de mora quando for o caso, constando o fundamênto 1êqa1 da punição, i"to..trilao1ffiã ll
o fato ser:á rêqistrado no cadastro corrêspondênte. 

Yl, 
';y

\_e!42
Mamanguapê - PB, 25 dê Janeiro de 2019.



1.0 - DO OBJETO
1.1 - constitui objeto da rêspectiva soricitaÇão: ÀquisiÇão par:cetada dê matêriais
êxpedientê diversos, destinados as atividades da câmarê Municipal dà Mamanguape.

2.0 - DA PESQUISÀ DE MERCADO
2.1 - com basê nos cr.rstos para e]aecrÇão do objeto da contrâtação em te1a, obtidospesquisa de mêrcado dêvidamênte realizada nos têrmos dâ 1êgistaÇão, requlamêntos
vlgentes, relacionamos abaixo o menor preÇô enconttado.
2.2 - Mês que serviu de base para elaboraÇão da referida pesquisa: Janêiro de 2018.

mediante
e normas

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNrcÍpÀI, DE MÀltrÀNcuÀpE

REFERENTE: PESQUISA DE MERCÀDO

DISCRIMINÀÇÁo
CARIIlBO

DÀ PEfuYANENTE

LOCO PARÀ RÀSCUNHO

HÀ BRANCA

L]PS 3/O
lPS 2/0
IPS O

XA PARÀ CORRESPONDÊNCIA EM ÀCRÍL]CO TRlPLA
10 ÀRTUCHO IlP 21 PRETO uil)
tl ARTUCI]O HP 21 COLOR UND

72 ARTUCHO HP 60 PRETO UI\lD

13 TUCHO HP 60 COLOR UND
l4 TUCHO HP ]4

de

CODIGO P. TOTÀ],
1 UND

UND

15 'I

I4
.1

2

1

9

86,85
1.032,00

UllLr

UND

CX

CX

25,8

218 0

218, A

54,4 816, o
2 . 42't ,1

122,2 3 -7',71 ,2
]'t 12 2.048,24

2.960,7A
94,',t 2 .364,02
13 ,7 7,902,94
63,6 1. 653, 60
4,9
0,5 400,00
0,3 304,0

20
10
lllCX

C'
I2.

1

2

26.
26;
2

PRETO

COl,OR

UND

UNDTUCHO IlP 122
TUCHO HP 122 PRETO

LOPE À4 MÀDETRÀ 229 X 324

UTD

2

2

80
8L)

D-R UN!
UND

UND

CX

21
BÀTOR DE GFÂMPO TIPO ES LÀ ZINCADO CX. C/ 12

ÍTÀ DUREX 12 X 30 1

1,6 38,0
15, 0

9,6
UI]D 1,0

a, 64
24,3 486,0

22 ITÀ DUREX 12 X 10
23 BÀI,1PEÀ.rOR 2C6 26l6

UND 1

2

t6
t1

2l

9,3
860,0

36

33

35

31

47,50

24 FÀMPO 26l6 CX

2

190, 0

25 PO T;IILHO PLÁSTICO C,/5 O UND 1,5 150,0
26

29
30

45
46
41
48

IS GRÀE]TE C/144 CX 26,8
14, 5

13,25
l,2a
9r4

195, 0

71,1
i,3

134,0
29r,6
265,O
124, A

282,4
347

11.700,0
102, O

1A ,0

ATA C/LOO ELS UND

Ur"D

2

5

0.

IVRO DE PONTO l ASSINÀTURA C/1OO SFL 2

10
3

IS MARCA TEXTO

CAIXA AROUÍVO MORTO POL]ONDAS
PAPEL LEMBRETE C/ ADESIVO 1A2 X 16 lOA
PAPEL OEÍCIO A4 CX C/10 RESMAS

PASTA AZ LOMBO LARGO

PASTA C/ TRILHO PVC

PASTA C/ ABA P STICÀ N" I)

EOLHAS

UND

UND31

32

34

38
39
40
47
42
43
44

CX

6UND

UND

UND

UND

UND

i UND

CX

UND

2, 65
3,4

159, 0

300,0PASTA PVC C/ ABA EIÁSTTCO N" 2

PASTA PVC C/ ABA ELASTICO N. 3

PASTA SANEONADÀ C/72 DIVI IÀS
PASTA SUSPENSA I,ÍÀRMORI ZÀDA C/50
PERELT

10
6

1

DE AVISO EM MADEIRA 1,20 X OI90
IVRO DE PRCTCCOLO 1/4

A TICA 30 CI,1

IS HIDROCOR C/12

UND

UND 9 25

UND

CX

6
ll ,2

3, 50.

38,40
562,2

175,00
86,00

UND

T] ÍDA C/72
ITA DUPLA EACE 12 X 30 UND

ÀPEL MADEIRA 0,8
INTA PAFÀ CÀRTMBO 40 ML AZULIPRETO CX. C/3 3 1

UND

CX

10
!3 ,2

46.352 ,95:

ó-AN&à\..

I FL: t2q-/

uNrDÀDE euÀNTrDÀDa p. uNrrá.nró

436,00
2,18

100;-.---.-...-...-!.1-4.4,,....'!:-13-919tcANETÀ ESEERoGBÁ!'rcA cx. c/50
..-u,riP........ r.

6

I 18

2E

100
40 ,.,,..,,.....9.!0

2, L8

480,00
12,40

5

5 ,24 372 , CA

19,58 1.114,80
e8, 41 . 1.,,111.r.9!

114,00 570,005:

30.

3. C ]O VÀLOR
3.1 - o veLor. :ctaL é equivãlenae a R$ 46.352,9a.



4.1.O
casos

4.0 - DAS CONDIÇÕES DA CONTRÀTAÇÀO
prazo máximo para a execuÇão do objeto dêsta
pr.evistos na legislaÇão vigente, está abaixo

S
IA PAIVA

contrataÇão
indicado ê

e que admite p

êmissão do Pêdido de Compra:
Entlega:5 (cinco) d j,as

será cons iderado

4.2.Os pr:êqos contratadôs são fixos pelo período de um ano, êxceto para os casos .,rÀrt. 65, §§ 5' e 6", da Lei 8.666,/93.

Mamanguape

4-3.ocorr.endo o desêquilíbrio ecooômico financeiro do contrato, poderá sêr rêstabê.Iêcida arelaÇão que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Ar:t. 65, rnclso rr, Arinea d, daLe\ 8.666/93, mediante comprovaÇáo documentaf e requerimênto exprêsso do contratado.4.4.0 pagamênto será rêalizadô mediante processo reqular e em obsêrvância as normas êprocedimentos adotados, da seguinte manelra: Para ocorrer no prêzo de trlnta dias. contados dopêriodo dê adimplêmênto,

o

PB, 25 de Janêiro de 2018.
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MAI\4ANGUAPE - PB
Terça feira, 24 de outubro de 20'17

Diário Oficial do Município
Poder Lêgislativo

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Poí..atia no 7012017 Mâmânguape/PB, 02 de Outubro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂIVIARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe sáo conferidas pela Constituiçáo Federal, pela
Constituição Estadual ê pela Lei Orgânica do Município de Mamanguape e demais leis apliúvêis à

espécie, RESOLVE:

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

José Gomes e l\4aria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissáo

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

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

revogadas as disposiçóês em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de Outubro de 2017.

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

ANO V - N.0 013
(_1

o
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. CPLESTÀDO DÀ PÀR,àÍBÀ
cÂMÀRÀ MuNrcrpÂr DE ÀrÀ!4ANcuÀ.PE

REF. : PROCESSO LICITATÓRIO
oBJETo: AquisiÇão parcêfada dê materiais de êxpêdientê divêrsos, destinados as atividades da
Cànara Municipal de Mamanguape.

DECIÀRÀÇÃO

Conforme solicitado, dêclaramos haver
relativo à contrataÇão em tela:

d i sponibl.I idade orçamentária para execuÇão do ob.ieto

Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara Municipâl de Mamanguape.
01.031.0001.2001 - ManutênÇão das Atividades da Câmarê Municipaf. 3390.30.99 - MateriêI de
Consumo

§

Mamanquape PB, 29 de Janêiro de 2018.

CLÁUDIo I,ETTE FI
Têsourêi ro
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ESTÀDO DÀ PÀRJÀÍBÀ
CÂMARI{ MullrcrpÀr DE lrÀt{ANGUÀpE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMÀRÀ

ÀuroRrzÀÇÀo

Autorizo a Comissâo pêrmanente de LicitaÇâô, a reafizar
modalidadê exigida pela têgis1aÇão em vigor, dêstinada a:

AquisiÇão palcelada de matêriai s
Municipal dê Mamanguape.

procedimento licitatório, na

de expêdiênLe diversos, destinados as atividades da Câmara

Confome informaÇõês do setol contábi1. existe disponibilldade de
orçamênto vigente para execuÇâô do objêto a sêr: licitado.

dotaÇão espêci fica

Mâmanguapê - PB, 29 de Janeiro dê 2018,

-,/- J/ Ár./, F,/,'/'nr4.A ,,,?A-
JoÃO FERREIRÀ DA SILVA EILHO
Presidênte da Câmara

trr, 
,u 
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ESTÀ,DO DÀ PÀRAÍBÀ

cÂMÀRÀ MuNrcrpÀr DE MÀI,íÀNGUÀPE
cotrÍssâ.o PERMÀNENIE DE LICrTÀÇÃO

PROTOCOLO
PROCESSO LICTTATÓR]O

Obj êto: AquisiÇão parcelada de
Câmara Municipêl de Mamanguape.

materiais de expedientê diversos, dêstinados âs atividades da

Obs êrvado
empregada
dêspesa,
I icitado
orÇamento

o disposto na legisraÇão pertlnente no que concernê à modaridade dê licitação
em relação ao varor prêvisto do certamê e as caracteristicas ê particularidadês da

bêm como o que já foi rêalizado até a presente data com objeto sêmà1hantê ao quê serae ainda o que consta dos elementos dê pfanejamento da administraÇão, em êsp;ciat ovigente, êsta Comissão protocolou o procêsso em tela:

TOMÀDÀ DE PREçOS No 00003,/2018 29/ Ot/ 20!8

CLÁUD]O Í,EITE F]I,HO
Presidênte da Comi ssã ô
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

c.ÂMÀRÀ MuNrcrpÀr DE r,íÀÀ{ÀNGuÀpE
coMrssÃo pERl'íÀÀrEN?E DE LÍcrrÀÇÃo

ÍERMO DE ÀUTUÀÇÁO DE PROCE§SO LICITÀTÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 18O129TPOOOO3

Obj eto: Aquisição parcê1ada dê
Câmara Municipaf dê Mamaôguape.

materiais de expediente dlversos, destinados as atividadês da

Í - RECEBI}'ENTO
Nesta data rêcebemos ê documêntaÇão iner.ente à execuÇão do objeto acima indicado, compostopelos sêguintes elêmentos: solicitaÇão para rêalizaÇão de processo ficitatór:io na môdalidadê
exigida pê14 legislação vigentê, com iustificativa para a nêcêssidade da contrataÇâo, pêsquisa
de preÇos correspondentê, a autorfzaÇào devida e declaraÇão de existir ê Lespectivâ
disponibilidade otÇamentária.

III - ÀBERTI'A,A DB VOLI]ME
Nêste ato, em dêcôrrência da dôcumentaÇão ora recebida, êb].e-se o
procedirnento ad,ninistrativo em epigr.afe, que têm como prímeira fofha
folhas seguintes numêradas sequenciafmente, iniciandô no no 01.

1" voLutoê dos autos do
a capa do prôcesso e as

IV - EI,EMENEOS DO PROCESSO
Ãpós devidamentê autuado, protocolado e numerado, côntendo a autorizaÇáo respectiva. a
indicação sucinta dê sêu objeto ê do rêcurso apropriado para a despesa, nos têrmos do Art. 38
da Lê1 8.666/93 e suas alteraÇÕes, serão juntados posteriormeote o instrumento convocêtôrio ê
sêus e1êmênto§ constitulivos, incluslve a corrêspondentê minuta do contrato, os quais serão
submêtidos à apreciaÇão da AssessôriaJuridica.

Minuta do i4strumento convocatórro e seus elementos constitutivos;
qbntrato correspondente.Minuta do

Mananguape - ?8, 29 1e Janeir.o de 2 018

CLÁUDIO T,EITA FlT,HO
Prêsidêntê da Comissão

í
c
i,

II - PROEOCOLO

Observado o disposto na legislaÇão pertinênte no quê concernê à modafidade dê licitaÇão
emprêgada êm rêIaÇão ao valor previsto dô certame ê as caractêrísticas e paLticularidades da
despêsa. bêm como o quê iá foi r:êalizado até a presentê data com objeto semelhantê ao quê sêrá
licitado e ainda o que coüsta dos êlêmêntos de pfanejamento da administraçâô, em espêcia1 o
orçamento vigente, esta Comissão protocofou o processo êm tela:
Toúada de PrêÇos n" 00003/2018 - 29/Oa/2OLA.

V - PROCEDIME}TTO
Rêmeta-se a Àssessoria Jurídlca.

Prezados Senhores,

Submêtemos à aprêciaÇâô da Àssessoria Juridica, nesta data, os êlêmênLos do processo ora
êutuado para a dêvida análise e aprovaÇão, consoante Arl, 38, § único, da Lêi l'êderal 8-666/93
e suas alteraÇões posteriores:
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MINUTÀ

MINUTÀ

de junho dê 1993, suas alteraÇões
alterada e legisfaÇão pertinênte, que

transcrição.

FL: 19 o

ESTADO DA PAFÂÍBA
CÂI'ARA MÜNICIPÀ], DE MAMANGUAPE

COMISSÀO PER]'IÂNEN.IE DE LICITAqÃO

EDITÀL - LicitaÇão

PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N' 18O129TPOOOO3
LrcrrÀÇÀo N'. 00003,/2018
UODÀÍ,ÍDADE: TOMÀDÀ DE PREÇOS

TIPO: MENOR PRIÇO

órgão Rea]"izaclor do certâúe:
CÂMÀRÀ MÚNICIPAI DE MÀMANGUAPE

RUA DUOUE DE CAXIAS, 123 _ CENTRO . MÀMANGUAPE

CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'786.
PB.

O órgão Realizador do Certane acima quatificado, inscrito t\o CNPJ 12.12A.256/0A07'52, doravánte denominado
simpiesmente ORC, torna púb1ico para conhecinento de quântos possam interessar que fará realizar âtrâvés
da Comissão penrânente de LicitâÇão, doravante denominada siroplesmente Comj,ssão, as ... holas do dia .. .

de ,.. de ... no endereÇo acima indicado, licitaÇão na modalidade Tonacla de PreÇos n". 00003/2018, tipo
nenor pleÇoi tudo de acordo con este instrumento e em observância â Lei Federal n'. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteraÇões posteriores e a Lei Complêmentar no 123, de 14 de dezenbro de 2006, alterada,
conforme os critérios e procedimêntos a segulr definj.dos, objetivando obter a melhor proposta Parâ:
Aquj.siçâo parcelada de materiais de expediente divelsos. 

M I N U T À
1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: ÀquisiÇào pârcelada de mate!iais de expediente diversos,
destinados as atividades dâ Câmara Munj-cipal de Mananguape.
1.2.Às especificações do objeto ora licitado, encontram se devidamente detalhadas no corlespondênte Telmo
de Referência - Anexo I deste Instrünento.
1.3.À contratação acima desctita, que será procêssâcla nos termos deste instrumento convocatólio,
especificações técnicas e informaÇõe§ compfemêntares que o acompanharn, quando fo! o caso, justifica-se:
pe1â necessidade dâ devida efetivaÇão de compra pâla suplir demanda específica - ÀquisiÇão parcelada de

materiais cle expediente diversos -, conslderada oporluna e imprescindlvel, bem coino reIêvântê medida de

intêresse púbfico, e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a protnoÇão de

atividades pêltlnêntes, visando à maximlzaÇão dos recursos em reLação aos objetivos programados,
ôbsêrvâdas as diretrizes e metas deflnidas nâs ferranentas de plânêjamenlo aprovadas.
1.4,Salienta-se quê na refelida contlataçáo, não será concedido o tratâmento diferenciado e simplificâdo
para as Microêmpresas e Empresas de Pêqueno Porte, nos termos das alisposiÇõês contidas nos Arts. 47 e 48,

ãa lei Complementax n" 123720a6, pot êstarem presentes, j.soLada ou s imuftaneamente, as situaçôês prevj'stas
nos incisos II e III, do Àrt. 49, do mesmo diploma legaL. Fica, no êntanto, asseguladô a ME e EPP o
tratamento diferênciado e simplificado previsto nos denais Artigos clo capitulo v, seção única, da Lc no.
123/2oa6- MtNurÀ
2.O.Do LoCÀL E DATA E DÀ IMPUGNÀÇÃO DO FDITÀL
2-1.Os envelopes contendo a documentaÇão relativa à habi-IitaÇão e a proposta de preÇos Para execução do

objeto desta licitaçao, deverão ser êntregues à Comissão até as ... horas do dia ... de .'. de ..', no

enáereÇo constante do preámbu1o deste ins!rumento. Neste mesmo focal, data e horário será realizada a

sessão púbfica para abertura dos refêridos envelopes.
2.2.rnf;rmações ou esclareciúentos sobre esta ficitaÇâo, seráo prestados nos horáriôs üormais de

expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.à,Oualquer ciatadão é parte legitima para 1mpugnêr o ato convocatório deste certame Por irreqularidade na

apfiãaçaá da Lei 8.665793 e Iãgistação pertinente, se manifêstada por escrito e dirigida a comissão'
piotocátlzanao o originaf até 0i (cinco) diâs úteis antes da data fixada para !êatizaÇão da respectiva
;essâo pública para abertura clos envefopês de habilitaÇão, nos horários de êxpedieote acima indicado,
excl^usi;amêntê n; seguinte enderêÇo: Rua Duque de caxias, 123 _ centro _ Mamanguape - PB'

2.4.Caberá à Comissãà, auxil.iada pelos seto;es responsáveis pela efaboraÇâo deste ato convôcàtório e seus

anexos, decidir sobre a respecti;a impugnaÇão, r;sponclendo ao cidaclão interessado §o prazo de até 03

(três) dias úteis, considerados da data em que foi protocotizada a pêtição'
2.5.Decâirá do alireito de impug.ar as falhas ou ir:regularidadês que vicialiam o ato convocatório deste

celtame, o licitânte que nao à iir.. po. escrito e diriqida a comis;ão, protocolizando o origiüal até o 2"

(sêgundo) dia útil que ânteceder a abertura dos envefopes com as Plopostas, nos horários de expediênte
acima indicado, excfusivamente no seguinte endereÇo: Rua Duque de caxiàs, 123 - Centlo _ Mamanguape - PB'

MINUSÀ
DOS ELEMENTOS PÀRÀ LICITAÇÀO
Àos participantes, serão fornecidos os seguintes elementÔs:
1.ÀNÊXO I . TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÔES'
2.ÀNÊXO II . MODELOS DE DECLARÀÇÕES;
3.ANEXO I]] - MODELO DO TER.!'íO DE RENUNCIA;

4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTOi
A obtenÇão do instllmento convoca!ório poderá ser feita da sêguintê forma;
1. Pelâ Internet: l^wlr . tce ' pb . gov. bt; e
2.Ímprêsso: junto a Comissão gratuítamente.

3.0
3.1
3.1
3.1
3.r
3.1
3.2
3.2

reger-se-á pêfa Lei Federaf o" . B. 666 de 21

CompLementar: n" 123, de 14 de dezeÍüro de 2006,
integrantes dêste instrumento, independente de

4 .0. DO SUPÔRTE LEGÀL
4.l. ,Esta ]icitaÇão
posteriores e a Lei
ficain fazendo pârtes



5.0. DO PRÀZO E DOTAÇÃO
5.1.O prêzo máximo pala a execuÇão do objeto ora ]icitado, confomedo ORC, e que admitê prorrôgaÇão nos casos previstos pela I_e1 8
cons-Lder.aclo a pêrL-ir da emjssão do pedido oe ComDrà:

Entrega: 5 (cinco) dias
5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado:
de 2018, considêrado da data de sua assinatura:

suas caracteristicas
.666l93, está abaixo

MINUTÀ

as necessi{âtlês
indicado e se rá

até o final do c -.io Lilance r- ro
5'3,4s despesas decorrentes do obieto da presente licitaÇão, correrâo por contâ da seguinte clotaÇão:Recursos Próprios da câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 - câmara Munrcipal de Mâmanguape.01'031.0001.2001 - ManutenÇão das Atividades da cámarà Municipal. 3390.30.99 - Mâteriai de consumo

6,0.DÀs coNDrÇôES DE pARTrcÍpAÇÃo MrNUrÀ
6'1.Poderâo particlpar deste certame, os ficitantes deviclâmente cadastrados no oRC ou que atenderem atodas as condiÇões para cadastramento até o tercêiro dia anterior à data prevista para o receblmento dêspropostas, cuja rêgufaridade será observada mediante apresentâçâo do certificado cle TnscriÇâo dêFornecedores e Prestadores de servlÇos, ou equivalente na forma da 1ei, forneciclo pefo oRc. os proponentesdeveláo entregar a comissão dois envefopes fechados indican.to, re spectlvêmente, DoôuMENTAÇÃo u 

_pao'posra 
oePREÇos, devidamênte identificados nos termos clefinidos neste instr.umento convocatório.6'2'A partlcipaÇão neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusivê as MicroempresasT Empresasde Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da IegislaÇão vigente.

6.3'Nâo poderâo participar os interessados que se encontren sob o regime falimentar, empresas estrangeirasque nâo funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido cleclaraclos inidôneos para licitar ou contratat coma AdministraÇão Pública ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspensão do direito de licrtar e contratar
com o oRC.
6.4.os ficitantes que desejarem enviar seus envefopes Documentaçâo e proposta de pr:eÇos via postal - comAviso de RecebirÀento AR -, deverão remetê-fos em tempo hábi1 ao enderêço constantg do preâmbulo clesteinstr:umento, aos cuidados do Presidente clâ comissão - ctáudio Lê-ite Eilho. Não sendo rigorosamente
obselvadas as exigências deste item, os respectivos envefopes não serão aceitos e o licitante, portanto,
desconsiderado para efeito de par:ticipação no certamê.
6.5'Ouando observada â ocorrência da entrega apenas alos envelopes junto a Comissão, sêm a permânência cIêrepresentante credenciado na respectiva sessão púbfica, é facultado ao ficitante, não sendo condiÇão para
sua habilitação, a inclusão no envelope DocurentaÇão, da declarâÇão expressa de renunciar ao clireito deinterpor lecurso e ao prazo correspondente relativo à Fase dê Habititaçáo, concordando com o
prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, rrr, da Ler 8.666193, confor:me modelo - Anexo rrr.
6.6.É vedada à pêrticipaÇâo em consórcio.

I{INUTÀ
7.O.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIÀI.{ENTO
7.1.o licitante deverá se âpresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o câso, através ciê
um reprêsentante, com os documentos que o credenciam a participar destê pl:ocedimento licitatório. Cadalicitante credênciará apenâs um representante que será o único aclmitido a iâtervir nas fases do certame naforma prevista nestê instrunrento, podendo ser substituído posteriormente por outto devldamente
c!êdenciado.
'7.2-Para a credenciamênto deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando_se do reprêsentantê legaL: o instrumento constitutivó da empresa nâ forma da lê1, quando
fol o caso, dêvidamente registr:ado no ór9ào competentê, no qual estêjam expressos sêus poderes para
exercêr direitos e assurnir obrigaÇões en decorrência de tal investialura,
?.2.2.Tratando-se de plocurador: a procuraÇão por instr:umento púbficô ou particufal dâ qual constem os
necessár:ios poderes para, firmar: declaraÇões, desistir ou apresentâr as razões de tecurso e praticaÍ todosos demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do corresponclente instru$ento cle constituiÇão da
eúpresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandantê para a outorga. Câso a procuração sejaparticufar, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
7.2.3.O representante legaf e o procurador deverâo identificar-se exibindo documento oficial que contenha
foto.
7.3-Estes documentos devêráo ser apresentaalos - antes do início da sessão púb1ica - êm origÍna1, por
qualquer procêsso de cópia autentlcada por cartório competente ou menb]:o da Comissão.
7.4.4 não apresentaÇão ou alnda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
impedirá a particlpação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não
inabifitaraá o coôcorrente, apenês perderá o direito a nanifestar-se nas correspondentes fases clo ptocesso
licitatório. Para tanto, a CPL receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, dêc1araçõês e
outros elementos necessál'ios à participaÇão no certame, descle qne aprêsentados na forma definialâ neste
instruÍento.

MÍ}iUTÀ
8.0. DA HABII,ITAÇÃO
8.1.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados em O1 {uma) via,
dentro de envefope lacrado, contendo as seguintes indicaÇôes no anverso:

MÍNUTÀ
CÂI.{ÀRÀ MUN]C]PA], DE MAMANGUAPE
DOCUMENTAqÃO - TOMADA DE PREÇOS No. 00003/2018
NOI{E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

MINUTA
O ENVEI,OPE DOCUMENTAÇÁO deverá contêl os sequintes elementos:

MINUTÀ
8.2. PESSOA .]URÍDICA:
I . 2 . 1 . Comp.ovação de capacidade de desêmpênho anterior satisfatório, de atividâde iqual ou assemelhada ao
objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juiidica dê dlreito púbfico ou
privado.
I . 2 . 2 . ComprovaÇão de cadastramento nos termos do item 6.1 dêste instrumento.
8.2.3.Requ1ar:idade para com a Fazenda Eederaf certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União.
8.2.4.Certidôes negativas das Fazendas EstaduaL e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na
forma da Lei.



.llr '. iiN
B ' 2 ' 5 ' comprovaÇão de reguraridade rerativa à seguridade sociaf rNss-cND e do Eundo ae oararrííá "". ,"r.'..\de serviÇo EGTs-cRF, apresentando 

"" .o...spor,d"r'rtes certidôes fornecidas p"ro r""til-r*ait-ií.J;"r' 'ã; ,:\
seguro socia] e calxa EconôrLica Federat, re spe ctivamente . '- - -----lil ';t'.--?1 * ..1
8'2'6'Prova de inexistência dê débitos inadimpfidos perante a JustiÇa cto Trabatho, ."ai."t" \í_j,upi.çffiê; -?jde certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titufo vrr-A da consolidacâai.das Lêjs.lô-\,,/Trabafho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 10 de maio de 1943, --\::-- __-" ":d.7
I . 2 . 7 . DeclaiaÇão do licitante: de crmprimento do disposto no Art. 7ô, rnciso xxxrrr, o" àüstcrucS/redêral - Ait. 27, Inciso v, da Lei A.666/93; de superveniência de fato impeclitivo ". q""-ãir -ià-"Éãdi
partlcipâçâo na llcitaÇão, e de submeter_se a todàs as cláusuLas e conaições ao prJserrte instrumêntoconvocatório, conforme modelo - Anexo II.
8.2.8.Têrmo de Renúncia, caso o particrpante envie apenas seus envefopes, sem representante credenciaclô edêsejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo r:espectivo relativo à Ease de llabifitaÇão,concordanclo com o pr:osseguimento do certame licitatório, conforme modelo - Anero III8.2.9.Certidão oegatrva de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do ficitante, nomáximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas

8. 3.DocumentaÇão específica:
I ' 3 . 1 . comprovaÇão de que o licitante se enquadra nos termos dô Art. 3ô da Lei 123106, se Íor o caso, sendoconsiderada nicroempresa ou empl'esê de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado esimplificando na forma definida pefa legisfaÇão vigente. Ta1 comprovaÇão poderá ser feita através claapresentaÇão de qualquer um dos segulntes documentos, a critério do licit;ntei a) decfarâção expressafolmalmente assinada pelo profissionat da área contábil, atevidamente habititado; b) certiclão simpfificadaemitida pela junta comercial dâ secle clo Licitânte oll equivalente, na forma .la tegistaçâo pertinente. Àausência da referida declaraÇâo ou certidão simplificada não é suflclente motlvo para; lnabilitaÇão doricitante, apenas perdelá, durante o presente certame, o dir:eito âo tratamento dife;enciado e simpfificadodispensado a ME ou Epp, previstos na Lei 123/06.

8.4.os documentos de Habilitação deverão ser orqanizacios na ordem descrita neste instrumento, prececlidospor um índice correspondênte, podendo se. apresentâdos em original, por qualquer pr:ocesso cie cópiaautenticada por cartório competente, membro da corLissão ou publica;ão em orgao ãa Àpren'sa oticiat, quanoofor o caso. Estando perfeitamente leglveis, sem conter borrões, rasur:as, emendas ou ;ntrelinhas, deniro cloprazo de validade, e encerrados em envêfope devidamente lacrado e lndevassáve1. por ser apenas umaformalidade que visa facilitêr os trabalhos, a ausência do índicê de que trata este itên, não inabititaráo licitante -

I .5 -A falta de qualquer documento exiqido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamenteautenticadas ou das vias originais pára autenticaÇão pela comissão ou da publicaÇão em árgao nâ imprensaoficial, a apresentação de docrmentos de habifitaÇão fora do ênvefope elpeclfico, tornatá o respàctivolicitante inabilitado. Ouando o clocumento for obtido via Internet sua legalidade será comprováda nosendeleÇos eletrônicos corre spondente s . Poderão ser utilizados, a critério da Comissâo os docunentoscadastlais de fornecedores, constantes dos arquivos do oRC, para comprovaÇão ala autenticidade de e.Lementos
âprêsentados pelos licitantes, quando for o caso.

UTNUTÀ
9.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1.A proposta deverá ser êpresentada em 01(urlla) via, clentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicaÇôes no anverso:

CÂ}{ABÀ MUNIC]PAL DE MAMANGUAPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDA DE PREÇOS N". 00003/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVEIopE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elêmentos:
MINI,TÀ

9.2.Proposta elaborada em consonância com as especÍficaÇõês constantes deste j-nstrrjmênto e seus efemêntos_ Ànexo I -, em Papel tinbrado da emprêsa, quanclo for o casoT dêvidamente assinada por seu representante,
contendo no correspondente item cotado: discriminaÇão, marca ê/ou modelo ê outras características se
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em alqarismos.
9.3.será cotado um único preço, marca, modefo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas dêcimais.
IndicaÇões em contrário estão sujeitas a corrêÇões observanclo,se os seguiâtês cr:itérios:
9.3.1.Ealta de digitos: serão ãcrescidos zeros;
9.3.2.8xcêsso de diqitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso sêrá suprimido,
caso contr:ário haverá o arredondamento do dígrto anteirior para mais e os demais itens excedentes
suprimidos.
9.4.No caso de aquislÇão de bens, a quantidade mínima de unidades â ser cotada, por item, não deverá ser
inferior a 1009 da estimativa detalhada no correspondente Têrmo de Referêncla - Anexo I. Drsposição em
contrário náo descfassifica autotnaticamente a proposta apenas o respectlvo item será desconsiderado.
9.5.4 proposta devêrá ser redigida êm lingua portuguesa e em moeda nacional, elabotada com clareza, sem
alternativas, rasuras, emendas e/ou entrellnhas. Suas foLhas rubrlcadas e a última datada e asslnacla pêlo
responsáveI, com inclicaÇão: do valor total da proposta em algarisnos, dos prazos de entrêga ou execuÇão,
das condiÇões de pagâmênto, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informaÇóes e
observaÇões pertinentes que o -Iicitante julgar necessárias.
9.6.Existindo discrepância entre o pr:eÇo unitário e o valor totaf, resuLtado da multlplicação do pieÇo
unitário pêfa quantidade, o prêçô unitário prevafecerá.
9.7.Fica estabelêcido que havendo divergência de preÇos unitários parâ um mesmo produto ou sêrviço,
prevalecerá o de menor vafor.
9.8.No caso de afteraçôes necessárias da proposta feitas pela Comissão, decorrentes exclusivamente dê
incorr:eçôes na unidâde de medida utifizada, observada a devida p roporci onalidade, bêm comô na
multiplicação e/ou soma de vafores, prevalecerá o vator corrigido.
9.9.4 não indicaÇão na proposta dos prazos cle entrega ou execução, das condiÇões de pagamento ou cle sua
validade, ficalá subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇôes do instrumento
convocâtório e, portanto, serão consideradas âs detêrminaÇões nele contidas para as refericlas exigências
náo sendô suficiente motivo para a de s clas si ficaçâo da respectiva pt:oposta.
9.10.É facultado ao licitânte, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pêfo oRc, desde que
esteja dêvidamente preenchido.
9.11.Nas licitaÇões pâra aquisiÇão ale mêrcadorias o participante indicará a or.igem clos produtos ofertados.
A eventuaL falta dâ referida indicaÇão não desclassificará o ]icitante.
9.12.serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposiçôes deste instrumento.



+
'r,\

I r
o

tt

ts. 44

NU
10.0. DO CRITÉRIO PARÀ JULGÀMENTO

10.1. Será declârado vencedor deste
instrumento, apresentar proposta
Anêxo I - Termo de Rêferência.

certame o licitante que, atendidâs todas as exigênc
con menor valor unitário no correspondente iten cotado,

t7ô r'
ÉD: rú{ente I

Lâ(.1ônâalô nô -

10.2.Havendo igualdade de vaforês entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
45 da ],êi Complementar 123/06 e no Art. 3', §2', da Lel A.666/93, a classificaÇão se f
sorteio.
10.3.Na presente licitaÇão será assegurada, como critério de desempâte, prêferência de cootratação parâ âs
microempresas e empresâs de pequeno porte.
L0.4.para efêito do disposto nêste instrumento, entende-se por empate aquelas situações êm que as
propostas aprêsêntadas pefas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 108 (dez por
cento) superiorês à proposta mais bem cfâssificada.
1O,5.Ocorrêndo a situaÇâo de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10.5.1.À microemp.esa ou empresa de pequeno portê mais ben classificada poderá apresentâr proposta de
preÇo inferior àquê1a considerada vencedo!a do certame, situaÇão em que será adludlcado ên seu favor o

objeto -Iicitado;
10.5-2.Náo ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou empresa de pequeno portê, na forma do item anterlor,
se!ão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate âcirú
definidâ, na ordem de clâssificaÇão, para exercicÍo do mesmo direj.to;
10.5.3.No cêso de equivalência dê valoles apr:esentados pel,as lILlcroempresas e empresâ6 de pequeno portê que

se encontrem oo intervalo êstabelecido cono situaÇão de empate, será reafizado sorteio entrê efas para que

se identifique aquela quê primêiro poderá apresentêr melhor ôfêrtâ.
1.0.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observâda a situação de êmpate
e assegurado o tratamento diferenciado â microenpresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado en favor da proposta originalmente vencedora do cêrtàÍtê-
10.?.A situação de empate, na forma acima dêfinida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

!{ I N L T À
11.0. DÀ ORDEM DOS TRABA],HOS
l.l,.1.para o recebimento dos envelopes e inlcio dos trabalhos se!á observada uma toleráocia de 15 (quinze)
minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para receblmênto dos envê1opes. nenhüjn out.o será aceito.
11.2.Dectarada aberta à sessão púbfíca pelo Presidente, será efetuado o devido crêdênciàmênto dos

interessados, Somente participalá ativamentê da reunião um reprêSentante de cada l-icitante, podendo, no

entanto, ser assistida por quâfquer pessoa que sê interessar.
11,3.O não comparecimento do representânte de quafquer dos Licltaotes não i-mpedirá a efetivação dâ

teunião, sêncto Àue, a simples participaÇão neste certâme implica na tgtal acêitaÇão de todas as condições
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese sêrá concedido prazo pâra a apresentaÇão de documentação e/ou subsEituiÇão dos

envelopes ou de qualquer elemento exigido e não àpresêntado nâ rêr.lníão destinada à habifitaçáo.
11.5.A Comissão tecêberá dê cada representante os envelopes Documentação e Proposta de PreÇos, e rubricará
juntamente con os Par:ticipantes os fechos do segundo.
11.6.posteriolnente âbrirá os envelopes Documentâçáo, rubÍicatá o seu conteúdo e solicitará dos licitantes
que exalninem a doctmentaÇão neles contidas. Quaisquer impugnaÇôes tevantadas deverão sêr comunj-cadas â

comissão, que as consignará na Ata de rellniáo.
11.7.ploss;gulndo os t;aba1hos, a Comissão anafisará os documentos e as impugnaçóes porventura formuladas
pêlos Licit-ántes, dândo-Ihes ciência, em seguida, do resuftado da Fase de HabilitaÇáo. Entretànto, se

ãssin julgar nêcessário, poderá divulgar o resu.Itado numa nova reunião, rêgistrando-se nâ Àta, ou rnediantê
puUticáçaá na impreüsa ofl.iul oo ainda emitindo âviso por escrito, observada, nêstes casos, a dêvida
antecedência necessália - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas'
11.8.Ocorrendo à desistência exprêssa dos licitantes ao direi!o de recolrêr na Ease de Habilitâção,
confornê previsto no Art. 43, rri, da l,ei 8.666/93, na mesmâ sêssão poderá haver a abertura dos ênvelope§
paopoata", caso contrário será marcadâ nova data, com obser:vância ao prazo recursal êstàbelecido na

1e9isf aÇão pertlnente.
:,tlS.o envãfope Proposta de Preços, devidamênte fechado e lacrado, será devolvido ao Licitante
j.nabilitado, desde que não tenha havido Íecurso ou apôs sua denegaÇão'
11.10.Encêrrada a Ease cle Habilitação e observados o5 ditames deste instrumento, a comissão procederá

entâo à abertura dos enveLopes proposta de PreÇos dos proponentes declarados habilitados, rubricará o sêu

conteúdo e facultará o êxame da d;cumentação neles contidas a toclos os participântes, os quaas poderâo

efetua! impugnaçôes, devidàmentê consignadas na Ata de reünião, quando for o caso'
11,11.A Co;i;são examinará os êlementos apresentados, as obsêlvaçôes eventuâlmente âpontadas, declarando,
ên seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigênciâs e considerados os clitérios 'lêfinidos oestê
instrumento, apresentâr proPosta mais vantajosa para o ORC'

1L.l2.Da reunião lavrar-sê-á Ata ci lcuns tênci ada, na qual serão legistradas todas as ocorrências e quê, ao

fina1, 5eÍá assinada pela Comjssão e licilantês presentes'
11'13.EmdecorrênciadaÍ,eicomplementarl23/06,acomprovaÇãoderegularidâdefiscaletiabafhÍstadâs
nicroemPresasêempresâsdePequenoportesomenteseráexiqidaparaêfeitodêaSsinaturadocontrato,
observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.As mlcroemprêsas e enpresas de pequêno porte, por ocasião da participaÇão Ílesta licitaÇão, deverão

apiesentar toda â documentaçáo exigída pára comprovaçao de rêgufaridade fiscaf e tr:abarhista, dêntre os

dàconreotos enumerados nêste instrum;nto para efeito de HabilitaÇão e intêgrantes do envel'ope DocumentaÇão,

mesmo que esta apleseâte alguma restriÇão,
11.13.2.Êavendo atguma res!!i.ção na cámprovação da rêgularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o

ptazo de 05(cincoi dias úteis, cujo iermo inicial corresponderá ao momento em que o ficitânte for
declarado venceclor, prorrogáveis ior iguaf pêriodo, a critério do oRC' para a regulà::ização da

documentâçáo/ pagâmenlo ou parcelamento do débito, e emissâo da evêntuais certidõês negatívas ou positivas
com efeito de certidão negativai
11'13.3.4não-regulafizaÇãocladocumentação,noprazoâcimaprevisto,implicaiádecadênclâdodileitoà
contratação,senlprejul20dassanÇõesprevistasnoÀrt'81,daLei8'666/93'BendofâcultadoaoORC
convocar os ficitantes lemanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura do contrato, ou revogar a

licitâÇão. MINUTÀ
12.O.DO CRITÉRIO DE ACEÍTABIIIDADE DE PREÇOS

12.1.Havenalo proposta com valor para o respectivo item relàcionâdo
Espec-i ficaÇõe s, na coluna código, superior ao estimado pelo oRC ou

no Anexo 1_ Termo de Referência -
manifestamente inexequívef nos terlnos



do Àrt. 48, 1I, da l,ei A.666/93í o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência
âutomaticamente a proposta, quaado for o caso, apênas o j-tem corr:e spondente .

72.2.0 valot estimâdo que o oRc se propõe a pagar pelo objeto ora f.icÍtado - valor
indj,cado no respêctivo elemento deste instrumento ANEXO I.

13.0. DOS RECURSÔS
13.1,Dos atos decorrentes deste procedimênto licitatório, caberão lecursos nos ternos
Eederal n." 8 - 666/93.

não

oMINUT
o

casos previstos no Àr!.

o
ênc 3.1 I

(
o

I3.2.O reculso será dirigj.do à autoridadê superior do ORC, po! lntelnédio da Comlssão, devendo
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, êxcfusivameütê
seguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB.

MÍNUTA
14.0. DÀ rroMolocÀÇÃo E ÀDJUDTCAÇÃO
14.1.Conc1uido o julgamento das propostas apresentadas, a Comissâo enitirá refatório concfusivo dos
trabaLhos desenvolvidos no certare, lemetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamelte com os elêmentos
constitutivos do processo, necessários à HomologaÇão e Adjudicação da respectiva licitaÇão, quando for o
casÔ.
14.2.À autoridade supe(ior podêrá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses clo ORC,

discordar e deixar de homologar, totaf ou parcialmênte, o resultado apresêntado pela Comisgão, revôgar ou
coosiderar nufa a LicitaÇâo, desde que apreseote a devida fundamentaÇão exigidâ pefa legisfaÇáo vigente,
resguardados os dirêitos dos licitantes.

t{ÍNutA
15.0. DO CONTRÂTO
15.1.Após a homoloqaçâo pela Autoridade Superior do ORC, o licltante vencedor será notificado para, dentro
do prazo de O5 (cinco) dias consecutivos da dàta de recebimênto da notificaÇão, assina! o rêspectivo
contrato, quando for o caso, elaborado em confornidade com as modàf.idades pêmitidas pela l,êi Eederal n."
8.666/93, podendo o mesno sofrer al.teraÇÕes na foma definida pefa referida Lei.
15.2.Náo atêndendo à convocação pâra assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do prazo de valj.dade de
sua proposta? o licltante perdêrá todos os direitos quê porventura tênha obtido como vencêdo! da
licitaÇão.
15.3.É pernitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer parâ assinatura do contrato no plâzo
e condiÇões estabelecidos, colrvocar os licitantes remanescentes, na ordenr de classificaÇão, para fazê-fo
em igual prazo e nas mesmâs condiçôes clo licitante vêncedor, incfusive quanto ao pÍeço, ou rêvogal a

plesente ficitaÇão.
15.4.O contaato que eventualnente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado,
unilaterafnente pelo Contratênte ou por acordo entle as partês, nos casÔs plevistos no Àrt. 65 ê será
rescindj-clo, aie pleno dileito, confornê o disposto nos Àrts. '7'1, 18 e "19 da Lei 8.666193.
15.5.O Contratado fica obrigado a àceitar nas nesmâs condiÇôes contratuais, os acrésciÍnos ou suPrêssôês
qrre se fizerem necessários, até 25* (vinte e cinco por cento) do vafor inicial atuafizado dó contrato.

I'INI'TÀ
16. O.DAS SANÇÕES ÀDMINÍSTRÀT]VAS
16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir âs obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará o

contratado, g.ranlia. a prévia defesa, às seguíntes penâlidades pr:evistas nos Arts. 86 ê 8? da Lei
8-666/93: a - advertência,. b - mufta de mora de O,5B (zero virgula cinco por cênto) aplicada sobre o vafor
do conttato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou nâ êxecuÇão do objeto ora contratadoi c - multa de

1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou parciaf do contràtoi d - suspensão
temporáriã de participar em licitação e impedimento dê contratar com a Adftinistração, por prazo de âté 02

(dois) anos; e - dêcfaraçâo de inidoneiclâdê pala licitar ou contratar con a Admioistraçáo Pública ênquaDto
peidurarem os motivos determinantes ala puniÇâo ou até que seja promovida sua reabilitaÇão peralte a

própria autor.idade qtre apficou a pênalidaale; f - s imuf laneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas nâ Lei 8.666/93.
16.2.Se o valor da mufta ou indenizaÇâo clevida nâo for recothiclo no prazo de 15 dias aPós a comunicâção ao

contratado, seaá automaticaftente descontado da primêira parcefa do pagamento a que o contlâtado viel a

fâzer jus, acrescido ale juros moratórios de 1t (u]n por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialrnênte.
ie.:.epo" a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, reafizar-se-á comunicação escriEa ao

contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as pena.Lidades de advêrtência e mlrlta dê mora

quândo for o ca;o, constando o fundamento Legal da puniÇão, informando ainda que o fato será reqÍistrado nÔ

cadastro correspondente. MÍNIrrÀ
1?.O.DO RECEB]MENTO OU CO}IPROVAÇÃO DE EXECUÇÀO DO OBJETO

17.1-O lecêbimento ou a cômprovaÇão de execução pelo ORC do objeto Iicitado, obsêlvadas suas

catacte rlsticas, se fârá media;tê recibo ou equlvalente emitido por funcioÀário ou comissão específica
devidamente designados, após a verificaçâo ala quanti-dade, quâlidade e oútros aspectos inerentes nos telmos
destê instrumento, das normas técnicas e legislaÇão pertinentes, e consequênte acêitaÇão.

urNufÀ
18. O. DO PAGÀMENTO

18,1,O pagamento será efetuado mediante plocesso lêgular e en observáncia às normas e procedimeotos

aaotados ielo oRC, da seguinte maneirâ: Para ocorler no ptazo de trinta dias, contados do perlodo de

adimplemento.
18.2.O desenbol,so máximo do perlodo, não será superiol ao valor do rêspêctivo adimplemento, dê acordo com

ocronogÍamaaprovado,quandoforocasolesempreemconfoLidadecomadispooibifidadedeleculsos
financeiros.
18.3.Nenhum valo! será pago ao Contrâtado enquanto pêndente de liquidaÇão qüalquer obrlgação fioanceira
quêlheforimPostâ,emvirtu.ledepenalidadeouinadimP]ência,âqualpoderásercompensadacomo
pagaaar'rto penclente, sem que isso gêre direÍto a acréscimo de qualquer natureza' 

M I N U f à
19. O. DO REAJUSTÀI'íENTO
19.1.Os pleços contratados são fixos pelo per:íodo de uÍn ano, exceto para os
50 ê 6", da Lei a.666/93.
19.2.Ocorrendo o desequrlibrio econômico- financei ro do contlâto, poderá ser
paÍtes pâctuaram inicialmentê, nos termos do Àrt. 65, lnciso 1L Àf1nea
êomprovaçáo documental e reqlrêrimento expresso do Contratado.

65, §s

que asa relaÇão
666/93,

restabelêcida
d, da Lêi I

MI

mediante

NUTÀ



CLÁUDIO LEITE FlLHO
Presidente da Conissão

/.J,,ÀíitE.iy>
2o.o.DAs DrsposrÇÕEs GERÀrs /o9' "o\
20.1.Não será devida aos ploponêntes pela efaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentaÇàfo'ref ativa aoÓ\
certarne. qualquer tipo de indenização. I.t ",. )4 '-
20.2.Nênhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuraÇão 1egâf, poderá representâp úls-€É-Lrm O
Licitanl e. \1 --/
20.3.À presente fj.citàÇão soneDte podeiá vir a ser revogada por razôes cle intêresse púbf ico E4orrente der:/
fato supervenientê devidamente comprovado, ou anuLada no todo ou em parte, por: ilegâlidôdê, X)aÍÂÊ+o 6f9,,/
por provocação ale têrcêiros, mediante pârecer êscriEo e devidamente fundamentâdo. 

--:-'-2O.4.Caso as datas previstâs para a realizaÇão dos eventos da presente licitação sêjam declaradas feriado,
e não havetdo !âtificação da convocaÇáo, ficam transferidos automaticanente para o prinreiro dia úlil
subsequêntê, no mesmo local e hora anteriolmente previstos.
20.5.Ocorrendo a suplessão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e Postos Do 1oca1
de trabâlho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo prieço de a+11siÇão regularnênte conprovado, desde
que sejam de boa qualidade ê aceitos pela fiscâfização.
2O.6.Os preÇos unitários para a realizaÇão de novos serviÇos surgidos durante a êxêcuÇão do contrato,
setão propostos pelo Contratâdo e submetidos à apreciaÇão do ORC. A execução dos serviços não previstos
será regulada pelas condiÇões e cIáusulas do contrato original.
20.?.O ORC por conveniência aalninistrativa ou técnica, se reserva no di!eito de paralisar a qualquer tempo
a execuÇão dos setviços, cientificando devidamente o Coltratado'
20.8.Dêcâirá do dileíto de impugnâr peraote o ORC nos telmos do presentê instrumento, aquele quê, tendo-o
aceitado sem objeção, venha a apresentarT depois do julgamento, falhas ou i!regularidades que o vicaôràm
hipótese êm que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos val.ores âpresentados pelos l-icitântes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de
material, mão-de-obra utifizada, impostos, encargos, fretes e outros que venhâm a incidir sobre os
rêspectivos preÇos.
2O.1O.Eête instrumento convocatório e todos os seus elemêntos constitutivoS, estão disponibilizados en
mêro magnético, podendo se! obtj"dos junto a CoÍLissâo, obselvados os procedimentos definidos pelo ORC.

20.1,1.Às dúvÍdas sur:gidas após a apresentâção das proposlas e os casos onissos neste instrumênto, fica!ão
úíica e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão da Comissão, sendo facultadâ a mesma ou a autoridade
superior do ORC, em qualquer fase dâ ficitação, a promoÇão de diligência destinada a êsclarecêr ou a

corrplementar a instrução do processo.
20,12.para dirimi! controvérsias decol:rentes destê certame, exclutdo qualquer outro, o folo competêntê é o

da comarca de MaÍranguape, Estâdo da Paraíba. 
u t tt u I À

I4amanquape - PB, .,. de ..-... de 2018.
MINUTÀ
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ÀNEXO I _ TOMADÀ DE PREÇOS NÔ OOOO3/2018

TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECI!.ICÀÇÔES

ESTÀDO DA PARÀÍBA
CÂMARÀ MUNIC]PAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LTCITAÇÃO

para
o presen!e termo a finafidade de
viabilizar a contrataÇão em teIa.

. CPL. o

MÍNUTÀ

MINUTÀ

1.0
1.1

.DO OBJETO

.Constitui objeto desta LicitaÇão: Àquisj.Ção Parcelada de materiais de expêdiente
àtividades da Cãmara Municipal de Marnanguape.

MÍNOTÀ

diversos, destínados

MINUTÀ

definir, técnicâ e
Às caractêrlsticas ê

MINUTÀ

2 . O . JUSTl F]CAT]VA
2.1,considerândo as necessidades do oRC,
adequadanênte, os procedimentos necessários
especificaÇôes do objeto ora licitado sãol

DÍGO L*- DI SCRIM]NÀÇAO

1

2

3

Total de itens: 48

ÀLMOFÀDA PARÀ CARIMBO

AGENDA PERMÀNENTE

B]-OCO PARÀ RÃSCUNHO

UNIDADE
UND

UND

UND

5, t- 
'.

25, Aa

4,8C

86,, et
t . 032, 0il

Total 46

MÍN

480,00

. 3l:, 95

UTÀ
3.O.OBRIGAÇÔES DO CONTRÂTADO

3.l.Responsabilizar-se po! todos os ônus e obrigaçóes concernentes à ]egislação fiscal, civil, tributária
e trabaLhista, ben como por todas as despesas ê compromissos assumidos, â qualquer tltulo, peraÍlte seus
folnecedores oü terceiros em razão da êxecüção do objeto contlatado.
3.2.Sulstituir, arcando com as despesas decorrentes, os matêrlais ou serviços que apresentarem alterações,
deterioraçõês, imperfeiçôes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instnmento de

ajuste pactuado, aiDdâ qüe constâtadôs àpós o lecebinentÔ e/ou pagamento.
3.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e

exptessa autorização do Coôtratante.
3.4.l,Ianter, durante â vigência alo contrato ou j-nstlumentos êquivafentê, em compatibilidâdê com as

obriqaÇôês assulnidas, todas as condiÇôes de habilitação e qualificaÇâo exiqidas no respectlvo procês§o

liciaatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, senpre quê soli.citado.
3.5.ftrdtir Nota Fiscal colrespondente â sede ou filia1 da emplesa que apresêntoú a documentação nâ fase de

habilitação.
3.6.Executâr todas as ob!igaçôes assunidas com observânciâ a melhor técnica vigente, enquadtando-se,
r.i.gorosamente, dentlo alos preceitos legais, nolrnas e especificaÇôes técnlcas correspondente s ' 

M I N U T À
4.O.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4,1.Havendo proposta coÍn valor unitário superior ao estimado pefo ORC ou nanifestamente inexeqü1ve1 nos

temos do Art. 48, II, da l,ei 8.666/93, o mêsmo será cle s cons iderâdo , Esta ocorrência não descfassifica
automaticamentê a proposta, quando for o caso, apenas o item corrêspondente, relacionado nêste anexo, na

colunâ código.
4.2.O vafor eBtimado que o oRC se propóe a pagar pelo obieto ora licitado _ valor de Referência -, está
â'ihâ indicado' 

uttru'À
5. O.MODELO DA PROPOSTÀ

5.1.É paÍte intêgrânte deste Termo de Referência o modelo de proposta de preÇos correspondênte, podendo o

LicitaDte apresentar a sua proposta no próprio nodêlo fornecido, desde que seia devidamente pteenchido,
conforme faculta o instlumento convocatório - Anexo 01. 

M t !I u f à

CLÁUDIO LEITE FlIHO
Presidente da CoÍLissão



ESTÀDO DÀ PÀÊÀÍBÀ
CÂMÀRÂ MÚNICIPÀL DE MAMÀNGUAPE

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REEERÊNCIÀ - PROPOSTA

TOMADA DÉ PREÇOS N" OOOO3/2018

PROPOSTA

REE.: TOMADA DE PREÇOS N' 00003/2018

oBJETo: AquisiÇão parcelada de materials de expediente diversos, destinados
Municipal de Mananguape.

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos termos da licitaÇão em epígrafe, àpresentamos proposta conforme abaíxo:

rGo D]SCRIM]NAÇÀO MÀRCÀ/MODE

1 ÀLMOFADÀ PARÀ CAR]MBO

VÀLOR TOTÀL DA PROPOSTA - RS

MINUTÀ

MINUTÀ

I.'I!II'TÀ

MINI'TÀ

MINUTÀ
as atividades da Câmara

I{INUTÀ

ItíINI'TÀ

MÍNUTÀ

MINT'TÀ

PRÀZO - ltem 5.0:
PAGÀMENTO - IteM 18.0:
VA,,IDADE DA PROPOSTA - IIEM 9.0:
ORIGEM DAS MERCADORIÀS OFERTADAS - Item 9.0:

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ
MINUTÀ

MlNUTÀ

Responsáve1

CNPJ

Xrr 2b

y9

I

I
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. CPL.

N EÀ\.1

1.0 - DECLARÀÇÀO de cunlp.imento do disposto no Art. 7', Inciso xxxrrr, da cF
8.666/93.

ÀNEXO 1r - TOMÀDA DE PREÇOS N" 00003/2018

MODELOS DE DECLÀRÂÇÕES

REr.: TOMADA DE PREÇOS N" 00003/2018
CÀMÀRA MUNICÍPAL DE MÀI4ANGUÀPE

PROPONÉNTE
CNP.]

o prôponênte acina quâlificado, sob
ConstituiÇão federal, Lei 9.854, de
funcionários menoles de dezoito anos
anos, em qualquer trâbalho, Podendo
LegislaÇão vigente.

3.0 - DECTARÀÇÀO de
convocatório.

O proponente acima qualificado decl-ara
instrumento convoca!ório e subneter-se as

ESTADO DA PARÀIBÀ
CÂMARÀ MUNICIPAI, DE MAMÀNGUAPE

CoMISSÃo PERIÀNENTE DE LÍCTTAÇÀo

ter conhecimento e aceitar todas
condiÇõês nêfe estipulâdas.

MINT'TÀ
Art. 27, Inciso v, dâ Lei

}, INUTÀ
cláusulas do respectlvo

MÍNUTÀ

MÍNUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

tlt§urÀ
pênas da Lei e em acatamento ao disposto no Att. 7o inciso xxxITI da
2? de outubro de 1999, declara nào possrlir en sêu quadro de pessoal,
em trabalho noturno, insafubre ou periqoso ê nem meDorês de dezesseis
existir menores de quatorze anos na condiÇão de aprendiz na formâ dâ

MrrrulÀ
2.0 - DECT,ARÀÇÃo de supelvesiência de fâto impeditivo no que diz respeito a pârticipaÇão na licitação.

MIIII'TÀ
Conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Alt. 32, §2", o proponente acima qualificâdo, declala não

havêr, âté a presente data, fato lmpeditivo üo que diz rêspeito à hâbilitaÇáo/participaÇâo na presente
IicitaÇão, não se encont!ando êm concordata ou estaclo falinentar, estando ciente da obrigatoriedade de

informa! ocorrências posterioles. RessaIta, ainda, não estar sofaendo penalidade de declaraçáo de

idoneidadê no ânbito ata administração Federaf. Estadua-I, Municipaf ou clo Distlito Federal', alcando civif e

criminalmente pela presente afirmação.

MÍNI'TÀ
submeter-se a todãs as cIáusülas e condiÇÕes do co!rêspondente instrumento

Local e Data

NOME/ASSÍNATURA/CÀRGO
Representante lêga] do proponentê.

OBSERVAÇÀO:
AS DECLÀRAÇÕES DEVÉRÃO SER EÍ-ÀBORADAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, QUANDO FOR O CÀSO



ESTÀDO DA PÀBÀÍBA
CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMANGUÀPE

COYTSSÀO PERI,IANENTÉ DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO III _ TOMADA DE PREÇOS Nô OOOO3/2018

MODELOS DO TER,I,1O DE RENUNCIA

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUÍÀ

UINUTÀ

PROPONENTE
CNPJ

MIIIUTâ
L.O - TER.}IO DE RENÚNCÍÀ ao recurso conforme prêvisto üo Art. 43, Inciso III, da l,êi 8.666/93'

MÍNUIÀ
O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, III, da Lei 8.666/93' aceitar o

re;ulaado di!'ulgado pela comissão, que anafisou a docurentação prelininâr do plocêsso em êpiglafe,
efetuada nos termos do respectivo instrurnento convocâtório, desistlndo, assim, expressamente de qualquer
.intêlposiÇão dê recurso pr;visto na legislaÇâo vigente, bem com ao Prazo corlespondentê e concordando,
porta;to, con o plossegüimento ato certame. Declâta ainda que, e:n havendo â ocorrência de qualqlle!
igualdade ate valores entrê sua proposta e a dos demais licitantes ê após observado o disposto no Àrt' 3o,

§ 2", da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização clo sorteio pala definiÇão da respectiva classificàÇão,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondêntê ato Púb1ico, conforne previsto no Art. 44, S

2o, do referido diploma 1egal.

t{INUTÀ
Local e Data.

REÊ.: TOl,lÀDÀ DE PREÇOS N' 00003/2018
CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MÀMÀNGUAPE

NOME/ASS INATURÀ/CARGO
Rêpresentante 1ega1 do proponentê.

OBSERVAÇÀO:
O TERMO DE RENÚNCIÀ DÉVEú SER ELABORADO EM PAPE], TIMBRÀDO DO Í'ÍCITÀNTE' QUANDO EOR O CÀSO.
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EslADo DA PARÀÍBÀ
CÂ.T.,ARÀ MUN]CIPAL DE MAMANGUÀPE

CoMT ssÀo PERMÀNENTE DE LlCTTAÇÀo

MÍNUTÀ
pelo prêsente instrumento pârticular de contrato, de um lado Câmata Mutlicipal de Mamanguape - Rua Duque de

Caxias, 123 -. Centro - Mamânguape - pB, CNP,I r\" 72.'720.256/OOA1-52, nêste ato rêpresentadâ pefo PresideÀte
da C&nara João rêrreira da silva Filho. Brasileiro, Divorciado, comerciante, residente e domicifiadÔ na

Rua Severino Victo!, 45 - pfanalto - Mananguape - PB, CPf n' 031.463.444-40, Carteira de Identidade n'
2.288.944 ssP-PB, doravante simplêsmente CoNTRATANTE, e do outro lado "'

- ..., CNPJ n" ........., neste ato rêpresentado por .... residente e domiciliado na .'"'
CPE no . Cartêira de Identidade n" ""'

ANEXO IV - TOMÀDA DE PREÇOS Nô OOOO3/2018

MINUTA DO CONTRÀTO

cl,ÁusurA TERCETRÀ - Do vALoR E PREÇos:
O valol total deste contrato, a base do

CONTRÀTO N /2A7A C?L

T EBI'1O

EOR]dA

O fornecimento dêve!á obedecêr rigorosamentê
apresentada, Tomada de PreÇos n" 00003/2018 e

fazendo partes integrantes do presente contr:ato,

DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI
..., PARA EORNECIMENTO
ABAlXO:

}, I NI'TÀ
CELEBBJaM A CÂI.GRÀ MUNÍCÍPÀL DE MA},IANGUAPE E

CONEORI4E DlSCRIMINADO NESTE INSTRUMEN?O NA

MINUTÀ

partes contratartes assinar o presente contrato, o qua.I sedoravante simplesnente CoNTRATADo, decidiram as
rêgerá pelas cláusulas e condiÇôes segu.intês:

c],ÁusürA pRrMErRÀ - Dos FUNDÀMENToS Do coNTRÀTo:
Este contrato decorre da ficltação modalidade Tomada de PreÇos

Federal no 8.666/93 e suas afteraÇões e a Lei complementar n"

ct-ÁusuI,A SEGUNDA - Do oBJETo Do CoNTRATo:
O presente contrato tem po! objeto: ÀquisiÇão parcelada
atividades da Câmara l4unicipal cle Mamanquape.

n' 00003/2018, processada nos
123, de 14 de dezenbro de 2006,

MINUTÀ

termos da l,e i
a.Itelada.
MINUTÀ

de materiais de expedielte diversos, destinados as

CIÁUSULA QUARTA . DO REAJUSTÀMENTO:

Os preços cootratados são fixos Pelo periodo de um ôno, exceto para

MÍNOTÀ
neste instrumento, ProPosta

docuhentos esses quê ficam

ser restabelecida
ÀIinea d, da Lei

mediante processo regular,
de adlmpfenênto.

MINUÍÀ

(...).
UINI'TÀ

os casos previstos no Àrt. 65, §§ 5" e

às condiÇôes er{plêssas
instruÇôes do Contlatante,

.indêpendente de transcrição.

preÇo proposto, é de RS

6", da Lei 8,666/93.
ocorrendo o desêquiflbrio econômico_financeiro do contrato' podelá
paates pactuaram inicialmente, nos termos do Art' 65, Inciso II'
àompro.ráçao docrmental e requeri-nento expresso do contratado'

a relaÇão quê as
I .666/93, nediante

MIIIUTÀ
cLÁusuLA eurNTA - DA DorAÇÃo:
Às despesas correláo por conta da seguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigente:
necursãs eróprios da Cânara Muoi:ipal de Mamanguape: 01' 010 - Câmara Municipal
of.o:f.ooOr.zôo:. - ManutenÇâo das Atividadês da câmara Mlrnicipal ' 3390'30'99 - Material de

de MamanguaPe.
Consumo

MINOTÀ
cLÁusuLA sExrA - Do PAGÀI'1ENTo:

O pagamento será efetuâdo na Têsouraria do Contratante'
Paia ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo

da sequinte nanêira:

MINUTA

cLÁusuLA sÉTrMA - Dos PRÀzos:
oplazomáxj'moparaaexecuçãodoobjetooracontratado,confolmêsuasca!âcterísticas,equeadmite
;r;.-Iúr- no"'"""o. p...rri"io" pera liei A.666/93, esrá abaixo iodicacio e será considerado a partir da

emi6são do Pedido de ComPra:
Entr:ega: 5 (ciÀco) dj.âs

oprazodevigência.loprêsentecontratoselâdetelminado:atêofinafdoexerciciofinanceirode20lS,
considerado da dâta de sua assinatura. M I N U T À

crÁusul,À orrAVA - DAs oBRTGAÇÕES Do CoNTRÀTANTE:

a _ Efetuar o pagamento a"raii.ro ao folnecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas

cfáusulas do presente contratoi
f, I paoporaion"a ao contrâtado todos os neios necêssários pârâ o fief fornecimênto contlatado;
c - Notificar o Coütrataclo .oU." qoufqu.r irregulalidaáe encontrâda quanto à qualidade dos produtos,

exelcendo a mais ampta " co^fi.tu riscailzaçao, o que não exime o contrâtado de suas responsabifj-dades

contratuais e legais. UIIIUTÀ
ctÁusul,A NoNÀ - DAs oBRTGAÇÔES Do coNTRÀTÀDo:

a - Executar devidamente o fornecinento descrito na CIáusuIa
dos melhores pârâmetros dê qualiclade estabelecidos para o

contratual, com observância aos prazos estiprllados;

correspondente do presente contrato, dentro
râmo de atividade relacionadâ ao objeto



b Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à fegislaçáo fiscal, ci tributár
e trabaLhista, bem cono por todas as despesas e compromissos assumidos, a quaLquer título

ANE

U"

C PL.

MtNUtÀ
o presente contlato em 02(duas) vias, o quaf vâl assiDado

folnecedores ou telceilos em razão da execuÇão do obiêto contratado; a FL:
Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do {rtrato, que o

represente integlalmente em todos os seus atos;
d Permitir e facíf-itar a fiscalizaÇão do Contratànte devendo preslar os iüfornes e es

ô

sôlicitados,'
e - Será responsável peLos danos causâdos diretamente ao Contratante ou a telcei,los, decorreotes
culpa ou dolo na execuÇáo do contrato, náo excluindo ou reduzindo essa responsabifj.dade a fiscalizaçâo ou
o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a dêvidâ autorizaÇão expressa do Contratantet
g - Mantêr, durante a vigêrlciâ do contrato, em compatlbilidade com as obrigaÇões assudidas, todas as
condiÇôes de habilitaçao e quafificação exigidas no respectivo processo licitatólio, apresentando aô
Contratante os documentos necessários, sêrnpre que solicitado. 

M Í N U A À
cÍ,ÁusurÀ DÉcrMA - DA ATTERAÇÃo I Rxsc]sÃo Do coNTPÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateraLmente pefa Contrata[te ou por acordo
casos previstos no Artigo 65 e será rêscindldo, de pleno cllreito, conforme o disposto
79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesnas condiçôes contratuais, os acréscimos
fizeren necêssários, até 259 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuâlizado do

contrato, as paltes elegem o Eoro da Comarca de Mamanguape,

entre as Partes, nos
nos Artiqos 17, 78 e

ou supressões que se
contrato.

MÍNI'EÀ
C!ÁUSUÍ,A DÉCIMÀ PRIMEIRÀ _ DAS PENALIDADES:
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assümidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantlcta a prévia defesa, às seguintes penaLidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência, b - multa de mora de O,5t (zero virgula cinco por cento) aplicadâ sobre o vâlor do contrato
po! dia de attaso na eDttegar no inlcio ou na execuÇão do oblêto ora contratado; c - multa de 109 (dez por
ã"rlto) "obr" o valor contratado pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão tempor.ária de

palticipar êln licitaÇâo ê impedinênto dê contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dols) anos; e

- decfaiação de inidoneidade parâ Licitar ou contratar com a Administração Púb1ica enquanto perdularem os

motivos cleternj.nantes dâ punição ou até que seja pr:omovida sua ieabilitaÇão perante a própria autoridade
quê aplicou a penalidade; f - simul taneãmente, qualquer alas penalidades cablvêis fundamentadas na Lei
a'666/93' !{rNuEÀ
CLÁUSULÀ DÉCIMA SEGUNDÀ - DO EORO:

Para dirimir as questÕes decorrêntes deste
Estado da Paralba-

pleno acordo, foi lavrado
duas testemuirhas

E, po! estarem
pefas partes e

de
por

Mananquape _ PB

PELO CONTRÀTANTE

INUÍÀ
. . de 2018.
I!IUTÀ

de
M

M

MÍNUTÀ

MINUTÀ

JoÀo FERRETRÂ DÀ srl,vA ErLHo
Prêsidente da Câmara
031.463.444-40

PELO CONTRÀTÀDO

TESTEMUNHAS



ESTÀDO DÀ PÀN,AÍBÀ
cÂ!4nRÀ MUNÍCIPÀI DE MÀI'ÍANGÍ,ÀPE

ÀSSESSORIÀ .'t'RÍDICÀ

Origêú: TOIÍÀDA DE PREÇOS N." 00003/2018
COMISSAO PERMÀNENTE DE L.LCI IAÇAO

Âssuntô: Aquis iÇão parcêlada de mâtêriais de êxpêdiênte diverso§,
destinados as atividâdês da Câmara Muoicipal dê Mâmânguape

Àn€ro: fnstrumento Convocatório correspondente ê seus elementos,
inclusive a mlnuta do rêspectivo contrato.

PÀRECER

Àna.Iisada a matéria, nos termo§ da Lei Fêderal r," 8.666/93 ê suas âlteraçôês, e considêrando o

teor dos documêntos e informações âpresentadas, esta Àssessoria JurÍdlca considera regular o

iespêctivo instnmento convocatório e seus eIêmêntos constitutivos refêrênte ao processo êm

tela. os quais êstão em consonânci.â com a legislaÇáo pertinentê'

Mamanguape PB, 30 de Janeiro dê 2018
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PROCESSO ÀDMINI STRÀT IVO N" 18012gTPOOOO3
LrcrrÀÇÃo Àr". 00003/2018
MODALTDADE: TOMÀDA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realj-zador do cêrtame:
CÂMARÀ MUNICIPAL DE MAMÀNGUÀPE

RUA DUQUE DE CÀXIAS, 123 - CENTRO - MÀMANGUAPE

CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2-186.

ESTÀDO DÀ PÀRJÀIBÀ
CÂMÀRA MI,NICIPÀ! DE MÀMÀNGUÀPE

COT'ÍISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

PB.

O órgào Realizador do Ceitame acimâ qualificado, ioscrito no CNPJ L2.'720.256/AAAF52,
doravante denominado simplêsmente ORC, torna púb1ico para conhecimênto de quantos possam

interêssar que fará realizar através da Comissão Permanêntê de LicitaÇão, doravante dênomj.nada

simplesrnentá Comissão, as 11:00 horas do dla 19 de Fêvereiro dê 2018 no endereço acima
indicado, licitação na modafidade Tomada dê PreÇos no. 00003,/2018, tipo menor piêço; tudo dê

acordo com este instrumênto e êm observância â Lêi Eedêral no. 8.666, de 21 de junho de 1993 ê
suas afteraÇôês posteriorês e a Lei Complêmentar no 123, dê 14 de dezernbro de 2006, altêrada,
confoÊnê os critérios e plocêdimentos a seguir definidos, objetivando obter a mêlho! proposta
parai AquisiÇão parcelada de rÂatêriais de expediênte divêrsÔs'

1.0.DO OB.TETO

1,1,Con§titui objêto da prêsente licitaÇâo: AquisiÇão parcêlada de materiais de expêdiente
diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguapê '
l-.2.4s especificaÇôes do objeto ora licitado, encontram-se dêvidamente dêtalhadas no

correspondente Têrmo de Refêrência - Anexo I deste Ínstrumênto'
1.3.A contrataÇâo acirna descrita, que será processada nos ternos destê instrumênto
convocatório, especificaçóes técnicas e informaÇões compfêmentarês que o acompanhaln, quando

for o caso, justifica-se: Pela necessidadê da dêvida efetivaÇão de cÔmpra paIâ supril demandê

espêcifica-Aquisiçãopârceladadematêriaisdeexpêdientêdivelsos-,consideradaoportunae
imprescindivel, bem como relevante mêdida de interêsse público; e ainda, pela nêcêssidadê de

desenvolvinento de aÇÕes continuadas para a plomoção de atividâdês peltinentes, visando à

maximizaÇãodosrêcursosemrêlaçãoaosobjetivosprogrâmadÔs,obsêrvadasasdirêtrizesê
mêtas definidas nas ferraldentas dê planeiamento aprovadas'
1.4.saIienta_sequenalêferidacontlataÇão,náosêráconcedidootratamentodifêr:ênciadoê
sinplificado pará as Microempresas ê Empresas de Pêqueno Portê, nos termos das disposiÇôes
contidas nos Arts. 4'7 e 4g, dà lei compl erne nLat ^" 123/2AA6, pol estarem presêntes, isolada ou

simultaneamênte, as situaçôes prêvistas nos incisos tf ê 1II, do Art' 49' do mesmo di-ploma

]"êgal.Eica,noentanto,asseguradoaMEeEPPotratamêntodifêrenciadoêsimplificadÔ
právisto nos demâj-s Altigos do capitulo v, seÇáo única, da Lc ^"' !23/2446'

2.O.DO r.OC,àr E DàTÀ E Dà TMPUGI{ÀçÀO DO EDrrÀr
2.1.Os envêIopes cootendo a documentaÇâo relativa à hâbilitâçâo e a proposta dê preÇos para

exêcução ao oÀieto dêsta licitaÇáo, devêrão sêr êntregues à comissão atê as 11t00 horas do dia
i-9 de Fêverêiro dê 2018, no endereÇo constante do pleànbulo dêste instlumento' Nestê mesmo

1ocal, data e horiário será reatizada a sessão púbIica para abertura dos referidos envelopes '
2.2.InformaçõesouesclalecimêntossobreeslalicitaÇão,seràoprêstadosnoshoráriosnormais
de expediênte: das 08:00 as 12:00 hora§.
2.3,Quatquer cidadáo é parte 1ê9ítima para impugnar o ato convocatório deste cêrtannê pol

irr"lrrfuiiaua" na aplicáÇão da Lei 8.666/93 e 1êgislação pertinente' se manifestada por

escríto ê dirigida i Cornissão, protocofizando o oriqinal até O5 (cinco) dias útê1s antes da

data fixada pára realizaçâo da respectiva sêssão púb1ica para abertura dos envefopês de

habilitação,noshoráriosdeexpedienteacimaindicado,exclusivanêntenoseguinteendeleÇo:
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mâmanguapê - PB'

2 . 4 . Caúerá à Comissáo, auxlliada pelos setores rêsponsáveis pela elaboração dêste ato
convocatório ê seus anexos, decidir sobrê a rêspectiva impugnaÇão, respondeodô aÔ cidadâo

interessado no prazo de âté O3 (três) dias útêis, considêrados da data êm quê fÔi
protocolizada a PetiÇão.
).5.oecairá do dlrêito dê impugnai as falhas ou irregularidades quê viciariam o ato
convocatório dêstê certame, o iicitante que não o fízer por escrito ê dirigida a comissão,

protocolizanao o original até o 2" (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopês

lo.n u" p.opo"tas, nos horários de eipediente acima indicado, excLusj-vamênte nr seguinte
endereÇo: Rua ouque dê Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB' 
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{.0.Do gt PoRgE t EGA!
4.1.Esta licitaÇão regêr-se-á pela Lêi Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas
altêÍaçôês postêriorês ê a Lêi Complementar no 123, de 14 dê dêzêribro dê 2006, alterada e
legj-s1açáo pertinente, que ficam fazendo partês intêgrantes dêste instrr.rmentô, independêntê dê
transcriÇáo.

s. o.Do PBÀzo E DorÀçÂo
5.1.O pr:azo máximo para a execuçáo do objêto ora licitâdo, conforme suas catacteristicas e as
nêcessidades do oRc, e que admitê prorrogaÇão nos casos previstos pêla Lei a.666/93, esrLá

abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega:5 (cinco) dias

5.2.A prazo de vigência do cortespondente contrato será detêrminado: até o final do exêlcicio
financêiro de 2018, considerado da data de sua assinatura;
5.3,Às despesas decorrentes do objeto da presente licitaÇão, correrão pol conta da sêguintê

Recursos próprios da Câmara Municipal de Mâmanguape: 01,010 - Câmâra Municipal de Mamanguape.

01.031,0001.2001 - Manutençâo das Atividadês da Câmaiâ Municipal. 3390.30.99 - Material de

Consumo

3,0.Dos Er.EtGNros pÀRÀ LrcrrÀç.áo
3.1.Aos participantês, seráo fornêcidos os sêguintes elementos:
3.1.t.ANExo r - TERMo DE REIERÊNCIA - EspECrFrcAÇÕEs;
3.1.2.ANExo rr - MoDELos DE DECI,ÀRÀÇôES,
3.1.3.ÀNExo rrr - MoDELo Do rERMo DE RENúNCrA;
3.1.4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTITÀTO;
3,2.4 obtênÇâo do instlrmento convocatório pode!á ser feita da sequinte forma:
3,2.1, Pela Intêrnêt: wÍ,tu,.tcê.pb.gov-br; ê
3,2,2.Imprêsso: junto a Comissâo gratuitamente.

6.0.DÀS CONDrçôES DE PÀRTrCr PÀçÁO
6.1.poderâo participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no ORC ou quê

atenderêm a toda§ as condiÇôês para cadastlainênto até o terceilo dia anterior à data prêvista
para o recebimênto das propostas, cuja rêgularidadê será observada mediantê apresentação do

ôertificado dê Inscrição de Fornecedorês ê Prestadores de ServiÇos, ou equivalentê na forma da

fei, fornêcido pêlo oRC. os proponêntes deverão entregar a comissão dois ênvêlopes fêchados
indicando, respectj-vamêntê, DocuMENTAÇÂO ê PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente identificados no§

termos definidos neste instrumênto convocatório.
6.2.A participaÇâo neste cêrtame é abêr:ta a quaisquei interessados, inclusive as

Microernóresas, Empresas de pêqueno Porte e Equiparados, nos têrmos da legislaÇão vigentê'
6,3.Nâo podeiáo participar os intêressados que se encontrêm sob Ô rêgime falimentar, emplêsas

estrangeiras que náo funcionem no paí§, nem aquêfês quê tenham sido decfarados inidôneos para
licitar ou contlatar con a ÀdministraÇão Pública ou que êstêjam crmplindo a sanÇão dê

suspênsáo do dirêito de licitar e contratar com o ORC.

6,4,Os Licitantês que dêsejarem enviat seus envêlopes Documentação ê Proposta de PreÇos via
postal - com Avi§o de Recêbimento AR -, dever:ão remetê-los em tempo hábil ao endêreÇo

àonstante do preâmbuLo deste instrumênto, aos cuidados do Presidênte da Conissãô - C1áudio

Leite Filho. Nâo sendo rigorosamentê observadas as exigências deste item, os respectivos
envelopes não serão aceiios e o licitante, portanto, desconsidêrado para efeito dê

participaqâo no certamê '
à.5.Quando observada a ocorrência da entrêga apênas dÔs ênvelopes junto a comissão' sem a

permanência dê reprêsentante crêdênciado na rêspectiva sessão pública, é facultado ao

iicitante, não sendo condição para sua habilitação, â inclusão no ênvelope Doc,mêntaÇâo, da

dêclaraÇâo exprêssa de renunciar ao dlreito de interpor recurso e ao plazo correspondêntê
rêlativo à Fêsê de Habilitaçâo, concordando con o prossêguimento do certane, previsto no Àrt'
43, rrrt da Lêi 8.666/93, conformê modelo - Ànexo lrr'
6.6.É vedada à participaÇão êm consórcio.

?.0.DÀ REPRESENEÀÇãO E DO CREDENCIÀMEr(IO

?.l.olicitantedeveráseapreseotar,paracledeociamêntojuntoaComissáo,guandoforocaso,
através dê urn representante, com os docuÍlêntos quê o crêdenciam a participar destê
procedimênto licitaiório. Cada Ij,citante credenciará apenas rxn replêsentante qüe selá o único
àaaitlao â intêrvj-r nas fasês do ce!têmê na forma prevista nestê instrumento, podêndo ser

substituídô posteriormentê por outro dêvidamentê crêdenciado'
'7.2,Para o credênciamento devêrão sêr aprêsêntados os sêguintes documentos:
?.2.1.Tlatando-sêdolêpresentantelêgal:oinstlrmentoconstitt]tivodaempresanafofmada
1ei, quando for o caso, devidamentê registrado no órgâo cÔmpêtente' no qual esteiam êxpressos
seuspodêrespalaexelcerdireitoseassumirobrigaçôêsemdecÔrrênciadetalinvêstidura;
1 .2.2.TraLando-se alê proculado!: a procuraÇáo por instrumento público ou particulal da qual
constem os necêssários poderês para; firmâr declaraÇõês, desistir ou aprêsentâr as razões dê

recurso e praticar todos os dernãÍs atos pertinentês ao cêrtame; acompanhada do colrêspondênte
instrumentã de constltuiÇâo da empresa, quando for o caso, que comprove os podêres dÔ mandantê

para a outorga. caso a procuraçâ; sêja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório
compêtente.
1.2,3.O representante lêgal ê o plocurador deverão identifj"car:-sê êxlbindo documentr'ç fic iê I
que con!ênha foto. (

$\



7.3.Estes documentos deverão se! apresentados - antês do início da sessão
original, por qualquêr processo de cópia autenticada por cartório conpetente
Comissão.
7.4.A não apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanável de qualquêr dos

fca
Ô-t meÍrcro d

\rANE

Ft: 34
umé-í6íãe o

credenciamento impediiá a participaÇão ativa do reprêsentante do llcitaotê
certane. Esta ocorrência não inâbilitará o concorrente, apenas perdêrá o dirêito

prê s en
nifes

se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a CPL receberá .r e
àdo rêferido concorrênte sêus ênvelopes, declaraÇões e outros êlemêntos Decessários

participaçào no certame, dêsde que apresentados na forma dêfinida neste instrumento.

8.0.DÀ EÀArLrrÀÇÁO
8.1-Os documêntos necessários à habilitâÇão dos licitantes, devêrão ser aplêsentados em 01
(uJná) via, dentro de envê1opê làcrado. contendo as segui-ntes i-ndicaÇões no anverso:

CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMÀNGUÀPE

DOCUMENTAÇÃO _ TOMADÀ DE PREÇOS NO

NOME PROPONENTE
ENDERBÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00003,/2018

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elêmentos:

4.2.P
8.2.1
8.2.2
refat
8.2.3

ESSOA JURÍDICÃ:
. ComprovaÇão dê cadastlêmênto nos termos do itêm 6.1 deste instrumento.
.Regutaridade pala com a Fazênda Fedêra1 - certidão conjunta negativa de débitos
ivos a Íributos Fedêrais e à Divida Ativa da Uniâo.
.certidÕes negativas das Eazêndas Estadual e Municipêl da sede do licitante ou outro

equiva-Lente na forma da Lêi.
I . 2 . 4 . Cornprovação dê regularidade rêIativa à Sêguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempá de SêrviÇo EGTS-CRF, ap.êsentando as côrrêspondentês certidôês fornecidas pelo
Instituto Nacionaf do seguro social e caixâ Econômica Eederal, respectivamênte.
g.2.s.prova de inexistência de débitos lnadimplidos perante a JustiÇa do Tr.abalho, nediante a

aplesentação de Cêrtidão Nêgativa de Débitos Trabafhistas CNDT, nos termos do Título vII-A da

cánsotidaçao das Leis do Trabalho, aprovada pefo Decreto-Lei- n" 5.452, de 1'de maio de 1943.
I . 2. 6. DêclaraÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Art' ?", Inciso XXXIII, da

constituiÇão Federal - Art- 27, Inciso V, da Lei 8.666,/93; de supêIvêniência de fato
impeditivo no que diz respêito à parti-cipâÇão na LicitaÇâo; e de submetel-se a todas as

cláusulas e condições do presentê instrumênto convocatólio, conformê modelo _ Anexo rÍ'
8.2.?.Te!flo dê Renúncia, caso o palticipante envie apenas seus envelopês, sem represêntante
credenciado ê desejar renunciar aà direito dê interpol rêcurso ê ao plazo lêspectivo relativo
à rase de HabilitaÇão, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforne
modêIo - Anêxo III.
g.2.g.certidáo nêgativa dê Fafência ou concordata, expedida pêlo distribuidor da sêde do

licj.tante, no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas'
8.2 - 9. ConprovaÇão dê capacidadê de dêsêmpenho antêrior satisfatôrio, dê atividade igual ou

assenê1haàa ao objeto da 1icítação, fêita através de atestado fornecido por pêssoa ju!idica de

direito púbIico ou Privado.

8. 3. DocumêntaÇâo êsPeclfica:
8. 3. 1. comprovaçáo dê que o ficitante se enquadra nos termos do Art' 3o da Lêi 123/06' sê for o

caso, se;do considêrada microêmpresa Ôu emprêsa de pequeno portê e recebendo' poltânto'
tratâmento difeienciado e simptificando na forma dêfinida pela legisfaÇáo vlgente. Ta1

comprovaÇão poder.á ser fêita atlavés da apresentaÇão dê qualquer r,m dos sêguintês docrmentos,

u ciitério do licitante: a) declaraÇão expressa fo,,.almente assinada pelo profissional da árêa

contábi1, dêvidamente habilitado; b) cêrtidâo simplificada emi"tida pela junta comêrcial da

sêdedolicitânteouequivalênte,naformadalegislaÇãopêrtinente.Aau§ênciadareferida
declaraÇão ou certldão sinplificada não é suficiente motivo para a inabilitaçào do licitante,
apenas perdêrá, durante o presente certamê, o direito ao tlatâmento difêrênciado e

slrnplitj-cado dj-spênsado a ME ou EPP, previstos na Lei 123106'

8.4.osdocumêntosdeHabilitaÇãodêveràoserorganizadosnaordemdesclitanêstêinstrumento.
precedidos por um Índice correspondente, podendo sêr aplêsentados êm original, pol qualquêI
p.o.u""odecópiaautênticadâporcartóriocompetentê,menbrodaComissãooupublicaÇáoem
àrgão da inprensa oficial, quándo for o caso. Estando perfêitamente 1êgivei§' sem contêl
boiroes, tuirtu", emendas ou entlê1lnhas, dentro do prazo de validade' ê êncêrlados em

envelope devldamêntê lacrado e indêvassáve1. Por sêr apenas ullla formal-idadê que visa facilitar
os tratalho§, a ausência do indicê de que trata êste item, não inabilitará o licitante.
8.5.Afa]tadequalquerdocumentoexigido,oseuvencilnênto,aausênciadascópiasdevidamentê
autenticadas ou das vj-as originais pára autenticaÇAo pela Comissâo ou da publicaÇão êm órgão

na inprênsa oficial, a apres;ntaçáo de dôcumentos de habilitação fola do ênvelope especifico,
tornaiá o respectivo ricitantê inabilitado. ouando o documento for obtido via rnternêt sua

legalidadê será comprovada nos endêreÇos elêtrônicos corrêspondentês. Poderão ser utilizados,
a critério da comissão os documentos cadastrais de fornecêdore§, constantes dos ârquivos do

oRc, pala comprovaÇâo da autenticidadê de elemêntos aprêsentados peLos licltantes, quan.to for
o caso. (

\\
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9.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

9.1.4 proposta dêverá sêr apresentada em
seguintes indicaÇôês no anverso:

/,
O1(uma) viê, dêntro dê envêIope lacradqb

a FL o
o

D) . CPL. o

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS dêverá conter os seguintes elementos:

9.2.Pxoposta elaborada em consonância com as espêcificaÇões constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I -, em papel tidcrado da êmpresa. quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondentê itêm cotado: discrimlnâçâo. marca
e/ou modelo e outras caracteristicas sê necessário, o quantitativo e os valorês unitárj.o e
total êxpressos êm algarismos -

9.3.Será cotado um único preço, marca, nodê1o para cada itêm, com a utilização de duas ca§as
decimaj-s. Indicâções em contrário estáo sujeitas a correções obsêrvando-se ôs sêguintes
critérios:
9.3.1.Fa1ta de díqitos: sêrão acrescidos zeros;
9.3.2.Bxcesso de digitos: seodo o primeiro dlgito excedente menor quê 5, todo o êxcesso será
suprimido, caso contrário have!á o ârredondamênto do digito anterior para mais ê os demais
i!êns excêdênles supr imidos.
9.4-No caso de aguisição de bêns, a quantidade minima de unidadês a sêr cotada, por item, não

deverá sêr infêrior a 1OO* da estimativa dêtalhada no correspondente Termo de Refêrência -
Ànêxo 1. Disposição êm contrário não dêsclassifica automâticamentê a pr:oposta apênas o

rêspectivo item será descoosiderado.
9.5.A proposta deverá se! redigi.da em l-íogua portuguesâ e en moêda nacional, êlaborada com

clareza, sem aItêrnativas, rasuras, emendas e/ou êntrê1inhas. Suas folhas rubricadas e a

última datada ê assinada pelo responsávê1, com indicaÇâo: do valor total da proposta em

a.lgÍarismos, dos prazos de entrega ou exêcuÇão, das condiçôês de paqamento, da sua validadê quê

naá poderá ser inferior a 6O dias, ê outras informaçôes ê observaÇões pêrtinentes que o

licitante julgar necêssárias.
9.6.Bxisti;do discrepância entrê o preÇo unitário e o vafor total, rêsultado da rnultiplicaÇão
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalêcerá'
g,?.Eica estabelecido que havendo diverqência de preÇo§ unitários para um mesmo produto ou

serviÇo, prêvalece!á o de mênor valor.
9.8.No caso dê altelações necessárias dâ pr.oposta fêitas pêIa Comissâo' decorrentes
êxclusivamente de incorreçóes Da unidade de medida utilizada, observada a dêvida
proporcionalidadê r bem como na multiplicaÇão e/ou soma de valores, prêvalêcêrá o valor
corrigj"do.
9,9.4 nâo indicaÇão na proposta dos prazos dê entrêga ou exêcuÇão, das condiçóês de pagamento

ou de sua validade, ficará subentenaido qu. o licitantê acêitou integralmentê as disposiçõês
do instlumento convocatótio ê, portanto, serâo considêradas as determinaÇôes nê1e contidas
para as r.efêridas êxigências não sendo suficiênte mÔtivo para a desclassificaÇão da respêctiva
Drôoosta,'g.fô.É facuttado ao IiciLante, âpresentar a proposta no próprio modelo fornêcido pelo oRc'

desdê quê esteja devidamente preenchido.
9'11.Nas1icj-taÇõesparaaquisiçãodemelcado!iasoparticipanteindicaráaorigêmdos
produto§ ofêrtados. A eventual falta da refêrida indicaÇáo não dêsclassificará o licitante.
-g. 

12. Serao desclassificadas as ptopostas quê deixarêm de ateDdêr as dispo§ições deste
instrumênto -

10. O.DO CRITÉRÍO PàRA i'I'LGÀI{ENI!O
10.1.Será declarado vencêdor deste certame o licltante quê, atendidas todas as exigências do

presênte instr!.mênto, apre§entar proposta com mênor valor unitário no correspondentê item
cotado, rêlacionado no Anexo I - Termo de Refêrência'
10.2.Havendo1gua1dadêdevaloresêntreduasoumaispropÔstas,eapósobedêcidoodisposto
nos Ãrts. 44 e 45 da Lêi complementar 123l06 ê no Àrt' 3', §2" da Lei 8'666/93' a

clâssificaÇâo sê fará através de sortêio.
1O.3.Na presênte licj-taÇâo selá assegurada. como cr'itério de desempatê' prêferência de

contrataÇão para as microempresas e empresas de pêquêno portê'
1O.4.para efàito do disposto neste instrumênto, entende-se por empatê aquelas §ituaÇÕes en que

as propostas apresentadas pelâs microemplêsas e emprêsas dê pequeno porte sejam j'guais ou até

10t {dãz por cento) supêriolês à proposta mais bem classificada'
LO.5.ocor;endo a situação de ernpaie tonforne acima definida, proceder-se-á da sêguinte forr0a:

10.5.1.A microempresa o, 
"*p.á"u 

dê pequêno porte mais bêm classificada poderá apreaentar
proposta de preio inferior àque1a considerada vêncedora do cêrtômê' situaÇeo em quê será

adjudicado em sêu favor o objeto licitado;
10.5-2.Não ocolrendo a cOntiataçãO da microêmpresa ou empresa de pequêno porte. na forma do

item anterlor, sêrão convocadas as demais remanescêntês quê pol venttlra sê enquadren na

situaÇâodeempatêacimadefinida,naordêmdeclassificaÇão,paraêxercíciodornesmodireito;
10.5.3.NocâsodêêquivalênciâdevalorêsapresêntadospelasmlcroêmplêSasêêmprêsasde
pequeno por!ê que se encontrem no intervalo estabelecido como situaÇão Ot t^O1t-:;a-::11
i.áflraao sortêio entrê elas para que se identifiquê aquela que primeiro poderá aprÉsentar
melhor ofêrta. t

$
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ervada à10,6,Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima pr.evistos, em quê foi
situaÇâo de empate e assegurado o tratamênto diferênciado a microêmprêsa e enple
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalnente
certame.
10,7.À situação de êmpate, na forma acimâ dêfinida, somêntê se aplicará quando a
inicial nâo tiver sido apresêntada por microempresa ou êmprêsâ dê pequeno porte-

Refêrência, está indicâdo no rêspêctivo elemênto dêste instrumento - ANEXO Í'
13.0.DOS BECITR,SOS

13.1.Dosatosdêcorrêntêsdesteprocedimentolicitatório,cabelâorecursosnos
109 da Lêi Federâl n.o 8.666/93.

ade
doEHê.

(

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀIjIOS
11.1.Para o recebimênto dos envelopes e iníciô dos trabalhos será observada uma tofêrância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encêrrado o prazo para rêcêbimento dos envelopês,
nenhum outro sêrá acêito,
1l-.2.DêcIârada abêrta à sessão pública pelo Presidentê, sêrá êfetuado o devido credencj.amento
dos interessados, SoÍnente participará ativamentê da reunião um rêpresentantê de cada
Iicitantê, podendo, no êntânto. ser assistida por qualquer pessoa quê se j-nteressar-
11,3.O náo comparêcimento do represêntante de quâIquêr dos licitantês não j-mpedirá â

efetivaÇão da rêunião, sendo que, a simples participação nestê cêrtame implica na total
aceitaÇão dê todas as condiÇôes estabelecidas nêstê Instrumento Convocatório e sêus anexos.
11.4.EIn nenhr.rma hipótese será concedido prazo para a aprêsentaÇão dê documentâÇáo ê/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elerÂento êxigido e nâo apresentado na reunião
destinada à habilitaÇão.
11.5.A Comissão rêcêbêrá de cêda representante os envêfopês DocumêntaÇão e Proposta dê Prêços,
e rubricará juntamente com os participantes os fechos do sêgundo.
11. 6. posteriormente abrirá os envelopes DocumentaÇão, rubricará o sêu conteúdo e solicitará
dos licitantes quê êxaminem a documentaÇão nê1es contidas- Quai-squer impugnaÇóes Iêvantadas
devêráo ser comunicadas a Comissão, quê as consignêrá na Àta de reunião.
ll.T.prosseguindo os trabalhos, a Comissão aôalisará os documentos ê as impugnaÇões polvêntura
formuladas pelos licitantes. dando-Ihes ciêncía, êm seguida, do xesultado dâ Fasê de

Habilitaçâo. Ent!êtanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado nu.ma nova
reunião, registrando-se na Ata, ou nêdlante publicaÇão na imprensa oficial ou ainda êmitindo
avj.so pot êscrito, obsêrvada, nestês casos, a devj.da antecêdência necessália - nãô inferioa a

48 (quarenta e oito) horas.
11.8.Ocorrêndo à desistência êxpressa dos licitantês ao dirêito de rêcorrel na Êase de

Habilitação, conforme previsto no Àrt. 43, 1II, da Lei 8.666/93' na mêsma sessão poderá haver
a abertuta dos envelopes Plopostas, caso contráriô será marcada nova data, com observância ao

prazo recursaf estabelecido na legistaÇão pertinente.
1L.9.O envelope proposta de PreÇos, devj-dameôtê fechado e lacrado, será dêvolvido ao Iicitantê
ioabifitado, dêsde que não tenha havido rêcurso ou após sua denegaçáo'
11.1O.Encerr:adâ a Fasê dê HabilitaÇão ê observados os ditamês deste instrumênto, a Comissáo
procederá êntáo à abêrtura dos envêlopês Proposta de PrêÇos dos proponentês decl-alados
Labilitados, lubricará o seu conteúdo e facultará o examê da documêntaÇâo ne1ês contidas a

todos os participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devldamente consignadas na Àta
de reunião. quando fo! o caso'
11,11.À Conissão êxaninalá os elemêntos aprêsentados, as obsêrvaÇões eventualmêntê apontadas.
declarando, en seguida. vêncedor o licitante que, atendidas as exigências e cÔÔsidêrados os

clitérios definidos nêstê instrumênto, apresentar proposta mais vantajÔsa para o oRc'

:1:1.12.Da reunj-ão lavlar-se-á Ata ci rcunstanciada, na qual sexão registradas todas as

ocorrências e quê, ao finaf, será assinada pê1a comissão e licitantes presêntes.
11.13.8m decorrência da Lej- compl-ementar 123l06, a comprovaÇão de rêgulaiidade fiscal e

trabalhista das microempresas e êmpresas de pêquêno poi:tê somênte seiá êxigida pala efej-to dê

assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.4s microemprêsas e empresas de pêqueno porte, por ocasião da par!icipaÇeo nesta
licitaÇáo, deverão apresentar toda a documentação exigida para conprovaÇão dê !egularidadê
fiscal e trabalhi§ta, dentre os documentos enuÍnerados neste instrumento para êfeito dê

HabilitaÇão ê integrantês do envelope DocumêntaÇão, mesmo que esta apre§ênte atguma IêstriÇâo;
11.13.2.Havêndo algrma restlição na cornprovaÇâo da regularidade fiscal e trabalbista' sêrá
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo -inicial corresponderá ao momênto em que

o liàitante for declarado velrcêdor, prorrogávêis por igual periodo, a critério do oRC, para â

rêgularizaÇâo da documentaÇâo, pagaÁento ou parcelamênto do débito, e emissãÔ da eventuais
ce;tj.dôês negativas ou positivas com efeito dê certidão negativa;
11.13.3.À nãà-regularização da documêntaÇão, no prazo acima plêvisto, implicârá dêcadênciâ do

direito à contrataÇão, sem preiuizo das sançôês previstas no Alt' 81' da Lei 8'666'/93' sendo

facultado ao oRC convôcar os licitântes remanescentes, na Ôrdêm dê classificaÇão' para

assinatura do contrato. ou revogar a ficitaÇào'

o
hor ofe rta
o ,t)

CPL. o

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBILIDÂDE DE PREçOS

12.l.Havendopropostacomvalorparaorêspêctivoitemrê]-acionadonÔÀnexoI-Temodê
Rêferência - Espêcificações, na coluna códlgo, supêrior ao estimado pêlo ORC ou manifestamênte
inêxequívêI noi têrmos do Àrt. 48, II, da Lêi 8.666/93; o mesmo sê!á desconsidêrado' Esta
ocorr:éncia náo desclassifica automaticamente a proposta, quaodo for o caso, apenas o item
corrêspondêntê,
12.2.o valor êstimado que o oRC se propôe a pagar pê1o objeto ora licitado - valor de

i:ermos dô Art.



13.2.O rêcurso será dirj-gido à autoridadê superior do ORC, por intêrméd1o da Comis
rÀANE I,

deve
:00 horas,

relatóri

o

ser protocoli,zado o originaf, nos horários normâis dê expêdi-ênte das 0B:00 as
êxclusivamente no seguintê ênderêço: Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamangua

14.0,DÀ HOMOLOGÀÇÀO E ÀDJUDICÀÇÀO
o FL':"' á ',â

t'
o

ú)

14.1.Concluido ô julganento das prôpôstas apresêntadas, a Comissão emiti
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certamê, remetendo-o a autoridadê supêr
juntamente com os eIêmentos constitutivos do processo, necessários à Homologação e Ad
da respêctiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.4 autoridade supelior poder:á, no êntanto, tendo eÍn vrsta sempre a defesa dos interesses
do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmentê, o resuftado aprêsêntado pela
Comissão, revogar ou considerar nula a Í,icitaÇãô, dêsdê quê apresente a dêvida fundamentaçâo
exigida pela legislação vigente, resguârdados os direitos dos licitanle§.

15.0.DO CO!{TRÀTO
15,1.Àpós a homotogação pela Autorj-dadê Superior do ORC, o ficitante vencêdor será notificado
pa!a, dentro do prazo dê 05 (cinco) dias cônsêcutivos da data dê recebj-mento da notificaçáo,
assinar o lespectivo contrato, quando for o caso, elaborado em confoimidade com as modâIidadês
permitidas pêIa Lêi Federal n.o 8.666/93, podendo o mesmo sofler alteraÇões na fôrma definida
pela referida Lei.
15.2,Não atendêndo à coovocaÇâo para assinar o contrato, ê ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o ticitante perderá todos os dirêitos que porventura tenha ôbtido
como vencedor da licitaÇão.
15.3.É pêrnitido ao ORC, no caso do licitantê vencedor não comparêcêr para assinátula do

contrato no prazo e condiçóes estabê1ecidos, convocar os licitantes remanescêntês, na ordêm de

classificação, para fazê-10 em igual prazo e nas mêsmas condiÇões do licitante vêncedoi,
inclusive quanto ao preÇo, ou levogar a plêsente licilação.
15.4.O contrato que eventuâImênte vênha a ser assinado pêlo .Iicitante vencedor, poderá sêr
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo êntre as partes, nos casos prêvistos
no Art. 65 ê será rêscindido, dê pleno direito, conforme o dispostÔ nos Arts. 7'7' '78 e 79 da

Lei 8.666/93-
15.5.O Contratado fica obrj-gado a aceitar nas mesmas condiÇôês contlatuais, os acréscimos ou

supressÕes que se fizerem necessários, até 25* (viote e cinco por cento) do valoi inicial
atualizado do contrato.

16. O.DÀS SANçõES ÀD!4rNÍSTRÀIIVÀS
16.1.A recusa injusta em deixar de crmprir as obriqaÇÕês assumidas e preceitos legais,
sujêitará o contratado, garantida a prévia defêsa, às sêguintes pênalidades previstas nos

eris. 86 ê 87 da Lêi 8.666/93t a - advêrtência; b - multa de mola de 0,58 (ze!o virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor dÔ contlâto por dia de atraso na entrega, no inicio ou na

àxecuçào do objeto ora contratado; c - multa de 1oE (dez por cento) sobre o va1ôr contratado
pela inexecuçâo total ou palcia1 do contrato; d - suspensão temporáIia de participar em

iicitaçao ê impedimento de contratar com a AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaráÇâo de inidoneidade para licitar ou contrata! com a ÀdministrâÇão PúbIica ençn-ranto

perdura;em os motj.vos dêterminantes da punição ou até que sêja promovidâ sua leabi.litaÇâo
'perante a própria autor:idade que aplicou a penalidade; f - s imuLtaneamente ' qualquer das

pênalidadês cabiveis fundamentada§ na Lêi 8'666/93'
16.2.s. o valo! da multa ou indenizaçâo dêvida não for rêcolhido no prazo de 15 dias âpós a

cornunicaÇáo ao Contratado, sêrá automaticamênte descontado da primêira parcela do pagamênto a

que o contratadô vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês,

ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte'
16.3.Apósaapllcaçáodequaisque.daspena}idadesprevistas,realizâI_se-ácomunicaÇão
êsclita ao Contratado, e puuficado na imprensa oficiâI. excluídas as pênalidadês de

advertência e mufta de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda quê o fato se!á rêgistrado no cadastlo corrêspondentê'

17.O.DO RECEBTMENTO OU COMPRO\IÀÇãO DE EXECUÇÃO DO OBiTETO

1?.1.O rêcêbimênto ou a comprovêçáo dê êxecução pêlo ORC do obiêto licitado' observâdas suas

caracteristicas, se fará neàiante recibo ou eqdivalentê êmitido por. funcionáriô ou comj.ssào

êspecífica dêvidamente designados, após a vêrificação da quantidade' qualidâde ê outlÔs
aspêctos inerêntes ,ro" a"a^o"- dêste instrunênto, das normas técnicas e Iêgis1âção pêrtinentes,
e conseguênte aceitaÇâo.

18.O.DO PÀGÀUE!ÍTO

18.1.o pagamênto sê!á êfetuado mediante plocesso regular e em observância às normas ê

procedimenios adotêdos pelo oRC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do pêriodo de adimplemento.
18,2.O dêsembotso máximo aO período, não sêrá superior ao valor do tespectivo adimplemento, dê

acoldo com o cronograma aprowado, quando for o casÔ, e sêmpre em conformidade com a

disponibilidade dê recursos financêiros '
tg.ã.Nenfrun valor sêrá pago ao Contratado enquanto pêndêntê de liquidaÇão qualquer obrigaÇáo
fj-nanceira que the for imposta, êm virtudê de pênalidade ou inadimplêncj-a' a qual poderá se!
compensâda com o pagamêoto pêndente, sem que isso gele dj'iêito a acréscimo dê qualquer
naturêza.
19. O. DO REÀ.JI'STÀ}IENÍO
19.1.Os prêÇos contratados são fixos pelo pêriodo de um ano, exceto pâra os casos prevls
Àrt. 65, §§ 5' e 6', da Lêi 8.666193.
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relaÇáo que as partes pactuaram inlcialmentê, nos termos do Art. 65, Inciso If,
Le]- 8.666/93, mediantê comprovação documental e requerimento expresso do Contrata

20. 0.DÀs DrsPosrÇoEs cERÀÍs
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apreseotaÇão de d
relativa ao cêrtame, qualquer tipo de indenizaÇâo.

l-9.2.Oco!rendo o desequilib!io econômico-f inancei ro do contrato, pode!á sel rês

30 de Janeiro de 2018.

20.2.Nênhura pessoa fisica, ainda que credenciada por ploculaÇâo 1ê9a1, podêrá representar
nais dê uma Licitantê -

20.3.4 plesente IicitaÇáo sonente pode!á vir a ser revogada por razõês de interessê público
decorrente de fato supervenientê devidamêntê comprôvâdo, ou anulada no todo ou em parte, por
i1êgalidade, de oficio ou por provocâçâo de tercêiros, mediante parecer escrito ê dêvidamêntê
fundamentado.
2O.4.Caso as datas prevl,stâs para a realização dos evêntos da prêsênte licitaÇáo sêiam
declaradas fêriado, e não havêndo xatificaÇáo da convocação, ficam tlansferidos
automaticamente para o primelro dia úti] subsequêntê, no mêsmo l-ocal ê hora ânteiiÔmênte
previ.stos.
20.5.Ocorrendo a supressão dê selviços, se o Contratado já houver adquirido os matêriais e

postos no local dê trabaLho, os mesmos devêrâo ser pagos peLo oRc, pelo preço de aquisiÇão
iegularmente co&pt:ovado, desde que sejam de boa qualidade ê aceitos pela fiscalizaÇào'
20i6.Os preços ;nitários para a lealizaçào dê novôs sêrviÇos surgidos durante a êxecuÇáo do

contrato, serão plopostos pêIo Contratado ê submetidos à apreciaçâo do ORC' À execuÇâo dÔs

serviços nâo previstos será regulada pelas condiÇões e cláusulas do contrato original,
20.?.ó ORC pór conveniência administfâtiva ou técnica, se reserva no direito dê paralisar a

qua]quêIternpoaexêcuçáodosselviÇos,cientj.ficandodêvidamênteoContratado.
20.g.Dêcairá do dirêito dê inpugnar pêrante o oRC nos termos do presente instlumento, aqrlele
que, tendo-o aceitado sern otj;Çãô, venha a apresentar, dêpoj-s do julgamento' falhas ou

i-rregufaridades que o viciaram hipótesê em que ta1 comunicado não terá efeito de xecurso.
20.9.Nos valorês apresentados pê1os licitantes, iá dêverão êstar incluldos Ôs custos com

aquisiçãodemateÍial.mão-de-obrautilizada,irnpostos,encargos,fretesêoutrosquevenhama
incidir sobre os respêctivos preços.
2O.1O.Este instrumento con;ocatório e todos os seus êIementos constitutivos' estâo

ài sponibi 1i zados ern meio magnético, podendo sel obtidos junto a comissão' observado§ os

procedimentos definidos pelo ORC.

)O.ff.a" dúvidas surgida§ após a apresentaÇão das propostas ê os casos Ômissos neste

inst.mento, ficareo única á e*.1r," i.'utrler''t e suiêitos a interprêtaÇâo da comissão' sendo

facultada a mesma ou a autoridade superior do oRc, em qualquer fâse da licitaÇão' a promoÇão

dê di.ligêncla destinada a êsclarêcer ou a complêmentar a instruÇáo do processo'
20.12.Paradirimi!controvérsiasdecorrentesdêstecertamê'excIuídoqualqueroutro'oforo
competente é o da Comarca de Mamangüape, Estado da Paraíbâ'

Mamanguape - PB,

UDIC LEI
Presidêntê da

FILHO
omissão

íÃNE-/v>
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBA
cÂltÍÀRÀ MUNTCIPÀT DE MÀMANGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÃO

ÀITEXO I - rOl,tADÀ DE PREÇOS No 00003/2018

TERMO DE PEFEPÉNCTA - ESPLC-TICAÇÕES

1.0.DO OB,JETO
1,1.Constitui objeto dêsta licitaÇão: AquisiÇão parcêIada de materiais de êxpêdiente divêrsos,
dêstinados as atividadês dâ Câmara Munlcipal dê Mamanguapê.

2 . O ..'I'3TIFÍCATT!/À
2 . 1. Coosiderando as necessidades do ORC, têm o presêôtê terroo a finalidade de definir, técnica
e adêquadamentê, os procêdimêntos necessários para viabi.l'izar a contrataÇão êm tela' Às

caractêristicas e especificaçÕes do objeto orâ licitado são:
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. O.OBRIGÀçôES DO CONTB,ATÀDO

.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnentês à legislaÇão3

t
t
3
a

ributária e tlabalhista, bem como por todas as despesas e compronissos assumi
itu1o, perante sêus fornecedores ou têrceiros êm razão da execuÇâo do objeto co
.2.Substituir, arcando com ês despesâs dêcôrrentês, os materiais ou serviÇos qu
lteraÇôês, detêrioraÇões, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades dis

exigências do instllrmênto de ajustê pactuado, âinda quê constêtados após o recê
paganento.
3.3.Nâo transfe!ir a outreÍn, no todo ou êm partê, ô objeto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e êxpressa autorizâção do Contratante.
3,4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalêntêr em compatibilidade com
as obrigaÇôes assumidas, todas as condiÇôês de habilitação e qualificaÇâo êxigidas no
respectivo processo lj"citatório, se for o caso, aprêsêntando ao Contratêntê os documentos
necessálios, semprê que solicitado.
3 . 5. Emitir Nota Fiscal correspondentê à sedê ou filial da emprêsa que apresêntou a
docrmentaÇão na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaçõês assumidas com observância a melhor técnica vigênte,
eDquadrando-sê, rigorosamentê, deotro dos prêcêitos legais, normas e êspêcificações técnicas
corrêspondentes .

IT.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBITIDÂDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta con valor unitário supêrior ao estimado pê1o ORC ou manifestamente
inexeqüive1 nos têrmos do Art. 48, 1I, da Lêi 8.666/93, o mêsmo será dêscons j-derêdo. Esta
Ocorrência náO desClassifica autOmaticamente a proposta, quando for O caso, apenas o item
corxespondente, relacionado neste aoexo, na coluna código-
4,2.O valor estimado que o ORC se prôpõe a pagar pêlo obiêto ora licitado - valoI de

Referência -, está acima indicado.

5.0 ,T.{oDELO DÀ PROPOSTÀ

5. 1. É parte integrante
corresponden
desde quê se

podendo o

DIO LEITE EILHO
Prêsidente dê comis sâo

devi te

dêstê Ternô de Refêrência o modelo de proposta de preÇos
ficitantê aplesentar a sua proposta no próprio modelo fornecido'
praeenchido, conforme faculta o iostru.'nên!o convocatóriÔ - AnexÔ 01'
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ESTÀDO DÀ PÀRJÀÍBÀ
CÂT'íÀRÀ MI'NICIPÀL DE MÀMÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO 01 àO TERIIO DE REFERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMÀDA DE PREÇOS N'OOOO3/2018

PROPOSTÀ

REF. : TO!4ÀDÀ DE PREÇos No 00003/2018

OBJETO: Àquisição parcelada de matêriais de expediente divêrsos, dêstinados as âtividadês dâ

Cámara Municipal de Mamanguape,

PROPONENTE

Prezados Senhorês,

CODIGO

Nos termos da licitâÇào em epigrafê, aprêsencamos prÔposta conforme abaixo I

MÀRCÀ/!{ODEIO UNIDàDE QUÀ§IIDÀDE P. UNITáRIO P.TOÍÀT
UND

UND

UND

de de

Responsáve l

Dr sCRI{INÀÇÃO
ÀLMOEADÀ PARA CARIMBO

AGENDA PER]"IÀNENTE

BLOCO PARÂ RÀSCUNHO

15
4C

100
3

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO - ftem 5.01
PAGAMENTO - ltem 18.0:
VALÍDADE DA PRoPOSÍA - Item 9.0:
ORIGEM DAS MERCADORÍAS OFERTADAS . ltEM 9.0

CNPJ

ÀY/

4""9Y
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÀ.íÀRA MIrNrcrPÀr DE !íÀMÀNGUÀPE

coMrssÃo PERMÀNENTE oe r.:crra.çã.o

À)tExo rr - To!.{ÀDÀ DE PREçOS No 00003,/2018

MoDELos DE DEClÀrÀÇôEs

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO dê cumprimênto do disposto no Ar:t. ?o, lnciso X)<XIII, da CF - Art' 2?, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

oploponenteacimaqualificado,sobpenasdatêiêêmâcatamentoaodispostonoA]:t.7"inciso
xxirrr aa constituiiáo rêdêra1, Lei 9.854, dê 27 dê outubro de 1999, declara nâo possuir em

seu quadro de pêssoal, funcionários menores dê dêzoito anos em trabalho notulno, iosalubre ou

perijoso e araa aenot"a de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo exj-stir menorês de

quatàrre anos na condiÇâo de aprendiz na forma da IêgisIaÇáo vigênte'

2.0 - DECLÀRÃÇÃo de superveniência de fato impedi.tivo no quê diz respeito a participaÇão na

licitaÇão,

confonne exigência contida na LeL a.666/93, Ar(!. 32, §2", o proponentê acima qualificado'
declara não haver, até a presênte data, fato inpediti'vo no que diz respeito à

habilitaçáo/participaçãonapre.sentelicitaÇão.nâoseêncontrandoêmconcordataouêstado
falimênta1, estando ciente dã obrigatoriedade dê informar ocorrêDcias posteriores. Rêssa1ta,

ainda, não êstat sofrendo penalidaáe de declaraÇão dê idonêidade no ânbito da administraÇáo
Federal, Estadual, uunicipàt ou do Distrito Federal, axcando civil e criminalmente pela

presênte afi rmaÇão.

Local e Datâ.

NÔME /AS S lNATURA/CÀRGO
Representante legal do p.oponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÀBÀÇÕES DEVERÃO SER ET,ÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO I,ICÍTANTE? QUANDO FOR O CÀSO'

3.0 - DECIÂRÂÇÃO dê Submêter-Se a todas as cláusulas e condiÇôes do collespondentê instrumento
convocatório.

oploponentêacimaquatificadodeclaraterconhecimentoeaceitartodasascláusulasdo
respe;tivo instnlmento convocatóriÔ ê submetel-se âs condiÇões nele êstipuladas'

REE.: TOI4ADA DE PREÇOS No 00003/2018
CÂMAXA MUNICIPAL DE MA}4ANGUÀPE

§



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂT',ÀR,À MI,NICIPÀL DE },íÀMÀNGUÀPE

COMISSÀO PER}.'ÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO rrr - TOMÀDÀ DE PREÇOS N" 00003/2018

MODEI,OS DO TERMO DE RENÚNCIA

REE.: TOMÀDÀ DE PREÇOS NÔ 00003/2018
CÂMARÀ MUNICIPÀL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERMO DE RENÚNCIÀ ao recutso conforme previsto no Art. 43, rnciso I1I, da Lêi 8.666193.

Local e Data.

o ploponênte acima qualificado, dêcLara, na forma do disposto no Art' 43, 1II, da l'ei
A.6eeigl, aceitar o resultâdo divulgado pê1â Comissão, quê anaflsou a doc,mentaÇão pleliminar
do processo em epigrafê, efetuada nos termos do rêspêctivo instlumento convocatórj-o,
desistindo, a§sim, expressameotê de qual-quer intelposiÇão de Iêcurso previsto na legislaÇâo
vigente. bem com ao prazo corrêspondênte e concoldando, portanto, com o plosseguimento do

certame, Declara ainda que, em havendo a ocorrência dê qualquer igualdade de valÔlês eÍltlê sua

ploposta e a dos demaii licitantes ê após observado o disposto no Art' 3o, § 2o' da Lei
a.eàetsz, fica autorizado a rêalizaçáo do sorteio para definiÇâo da rêspectiva classificaÇâo,
nâo sendo nêcessário a suâ convocaÇào para o corlespondente ato público, conforme pIêvisto no

A!t. 44, S 2', do referido diploma legal'

NOME /AS S INÃTURÀ/CÀRGO
Representante legal do proponentê.

OBSERVAÇÀO
O TERMO DE RNNí]NCIÀ DEVERÁ SER ELÀBORADO EM PAPEL TTMBRADO DO T'ICITANTE' QUANDO EOR O CASO'

c
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. CPL. o

cPE ô' 031.463.444-40, carteira de Ídentidade n" 2.288.944 SSP-PB, doravantê simplêsmente
CONTRÀTANTE, ê do outro lado

nêste ato têpresêntado por .... rêsidentê ê domiciliado na

i.Dà

F

o
a
ú

14 '"

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂMÀR,À MUNICIPÀI DE MÀMÀNGUÀPE

coÀfissÀo PERMÀNENTE ne r,rcrrnçÀo

ÀNEXO rV - IOMADÀ DE PREÇOS N" 00003/2018

MINUTA DO CONTRÀTO

CO!(IRÀtO No: ..../2018-CPL

TERMo DE CoNTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A CÂMARA MUNICIPAL DE

MÀ}.,1ANGUAPE E ........., PARÀ FORNEC]MENTO CONEORME DISCRIMINÃDO
NESTE INSTRUMENTO NA EORT4À ABAIXO:

pelo presente instrumênto particlrlar dê contrato, de um lado Câmara Municipal dê Mamanguape -
nua Duque de caxias. 123 - centro - Mamanguape - PB, CNPJ n' 12.'720.256/ 0001-52, nestê ato
r"pr.""rltudu pelo presidente da Câmara Joâo Eerrêira da Silva Eitho, Brasileiro, Divorciado,
comerciante, residente e domiciliado na Rua sêvêrino victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,

. ., CPE n' Carteira de Identidade no . .. -,
assinar o presênte

CNPJ n'

no Art

doravantê simplesmente CONTRATÀDo, decidiram as partes contlâtântes
contrato, o qual se rêgerá pelas cláusulas e condiÇÔes seguintês:

cufurslrrÀ pRrrrErB,À - Dos FottDÀlrElÍrgs Do coNTRÀTo:
Este contrato decorre da licitaçâo modafidade Tomada dê PreÇos no 00003/2018'
termos da Lei Fêdera1 n" 8.666/93 ê suas afteraÇõês e a Lei Compfementar no

dezeíücro de 2006, altêrada.

processada nos
12 3, de 14 dê

cr,ÁrrsvlÀ sEcIrNDÂ - Do oB,JEDo Do coNTRÀTo:
O plesente contrato têm por obieto: AquisiÇão parcelada de [ratêriais de expêdiente diversos'
destinados as atividades da câmara Municipal de Mâmanguapê '

o fornecimento devêrá obedecer rigorosamente às condições explessas neste instrumênto,
proposta apxesêntada, Tornada de PlêÇos no 00003,/2018 ê instxuÇões do Contratante' documêntos

á""à" qrr. ficam fazêndo par:tes integrantes do prêsente contrato, indêpendente de transcriÇão'

crÁusu,À tERcErRÀ - DO \IÀI.oR E PREÇOS:

O valor total destê contrato, a base do preÇÔ proposto, é de RS

cl.Áusul,À ouÀRrÀ - Do RE"À,JUSTÀÀíENIO:

os preços contratados sáo fixos pelo per:iodo de um ano, exceto para os casos previstos
65, §S 5" ê 6o, da Lei. 8.666,/93.
Ocorrendo o desêquiIíbrio econômico-financei ro do contrato, poderá sêr restabelêcida a

gtle as partes pãctuaram inicialmente, nos termos do Art' 65, Inciso Í1' Àfinea d'
A.eee/gZ, mêdiantê comprovaÇão documental ê requêrimênto êxpresso do Contratado'

cu(EsI,LÀ QUINTÀ - DÀ DOBÀÇ.ãO:

As despesas corlêrão por conta da seguintê dotaÇâo, constante do orÇamento vigentê:
Recursàs Próprios da Câmara Munici'pa1 de Mamanguape: 01'010 - câmara Municipal dê

01 . O 31 . 0 O 01 . 2 O O 1 - ManutênÇáo das Atividades da Câmara Municipal' 3390'30'99 -
Consumo

relaÇão
da Lei

Mamanguape .

Material dê

CIÁI'gUtÀ SEXTÀ - DO PÀGÀUENEO:

o pâgamênto será efêtuado oa Tesouraria do contratante, mediantê processo IeguIar, da sêguinte
manêira: Para ocorrêr no prazo de trinta dias, contados do peliodo dê adimplemento'

cúusu,À sÉtD{À - Dos PRÀzos :

Oprazomáxj.mopâraaêxecuçâodoobjetooracontralâdo,conformesuascaracterísticas'
âdmite prorrogaÇão nos casos previstos pêIa Lêi B'666/93, está abaixo indicado ê

ê que
será

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

o prazo de vigência do presênte contrâto se!á detêrminadoi até o final do exêrcício financêiro
de 2018, considerado da data dê §ua assinatura'

t
\

crÁusulÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do CoNTRÀTÀNTE:

a - Efetuar o paganento relativo ao fornecj-mento efetivamente
respectivas cláusulas do prêsente contratoi

realizado, de acord om as



c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer illegularidade êncontrada quanto à
produtos, exercendo a maj.s ampla ê complêta fiscalizaÇáo, ô que náo exime o Cont
respônsabilidades contratuais ê legais.

CIÁOSÚLÀ NONÀ - DÀs oBRIGÀÇõES Do coNTRÀTÀDo:
a - Executâr devidamênte o fornecimento descrito na C1áusu1a correspondente do
contralo, dentro dos melhores parâmetlos de qualidade estabelecidos para o larno dê atividadê
relacionada ao objêto contratual. com obsêrvância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrj"gaÇôes concelnentes à leqislaÇão fiscal, civi1,
tributália e trabalhista, bêm como por tôdas as dêspêsas e compromissos assumidos, a qualquer
título, pêrante seus fornecedorês ou têrcêiros erc razão da exêcução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pel-o Contratante, quando da êxecuÇão do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pêrmitlr ê facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo plestar os informes e
esclarecimenros so'l i ci tôdos;
ê - Sêrá !êsponsávêl pêlos danos causâdos dirêtamente ao Contratante ou a terceiaos,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidadê a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgâo intêrêssado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, nô todo ou êm parte, o objeto deste instmmento,
sem o conhecimênto ê a dêvlda autorização expressa dô Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, en compatlbili-dade com as obrigaÇÕês assumidas,
todas as condições de habilj-taÇão ê qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresêntando ao Contratante os documêntos necessários, sempre que solicitado.

cuiusm,À DÉcrr,G. - DÀ ÀrERÀção E REscrsÃo Do cotsrRÀro:
Este contrato poder:á ser alterado, unilateralmênte pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 ê será rescindido, de pleno dirêito, conforme o
disposto nos Artigos '7'7 | '78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado ficâ obrigado a aceitar nas mêsmas coodiÇÕes contratuais, os acréscimos ou
suprêssóes qlrê sê fizerem necessários, até 259 (vinte ê cinco por cento) do valor inicial
âtual-izado do contrato.

cüiusulÀ DÉcltdÀ PRnsIRÀ - DÀg PE}{EI,IDÀDES:
A recusa injusta êm deixa! de cumprir as obrigâÇôes assumidas e preceitos legais, sujêitará o

Contratâdo, garantida â prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93r a - advertência; b - multa de mora de 0,51 (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no início ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobne o valor contratado pela
inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensào temporária de participar em licitaçáo e

impêdimênto de contratar com a Administlâçâo, por. prazo dê até 02 (dois) anos; e - declarâÇão
dê inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Púb1ica enquanto pêrduraren os
motivos dêterminantes da punição ou até que sêja promovida sua rêêbilitaÇâo perante a piópria
autoridade que aplicou a pênafidade; f - s imuLtaneamentê, qual.que! das penalidades cabivej-s
fundamentadas na Lei 8.666193.

ANE

. CPL. o
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CIÀU$'LÀ DECNA SÉ@NDÀ . DO EORO:

Para dir:imir as questões dêcorrentes dêstê contratô, âs
Mamanguapê. Estado da Paraiba.

partes elegêm o Foro dâ Comarca de

de 2018.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o plêsênte contrato êm 02(duas) vias, o gual
asslnado pelas partês e por duas testêmunhas -

TESTEMUNHÀS

Mêmanguapê - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

dê

JOÃO EERREIRÀ DA SILVÀ EILHO
Prêsidentê da Câmara
a31 .463 . 444-40

PELO CONTRÀTADO

b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o fiêl fornêcimenty'tôntratado;!,

t



loi'(
t?
Y

4b
\

É)

el0C PL.
35,i|l* DtiÍio OÍicr'al Jofu Pê.coa. quarta-Íelra, 31de ,anclro dê 2018

CâmaÍa Municipal
de Íílamangiuape

A!'rso DE LlcllaçÁo
TOMIDA DE PREçOS nF 00001/2018

Toôâ público $e ,aô Bliar ât?vés <!Â Conrissào lÍmúenle de LicilacÀo, §qjiadâ í. Rua Du'iue

de Cuis. l2l ' Cenro - M{fiúsúp. ' PB. À! 09i00 hôrâ§ do dià 19 d. F.vcFiro dê:018, licit ção
itrôd.liLl&LToEDdâdcPraordolitooeqprcço,p&a.Âquiú4àop.@ld.&côôb!íivcisnúifl c

equúiç.lo !.újdie - gâ$hrâ comuni e etaíol - pMs fltreEn Reuu6: pErisk)s no orçamsro vi
g.ntc, Fúrdlnr.nro lcgrl: L.i Fcd.àl n" S.66ó,9] e s@ lleratõ.s !'o§LriôE§. lifomnçôeí nó hôdÍio
iB ult:00 d 12:00 hoB dÀ diÀ ütcis, no uhdc..ç. supr.ciBdo TJlcfotur (081) l29l'17s6 Ftrldr

Mâmâryupe - PB. -10 d. l.ncÍo d. l0 I 8

cúúDIo LEITE FtLEo
Pr.íderte dt Coml§ão

c^NtÀx-\ §ruNIctPÁr DE M^!Ía\cuÀPE

cÂ AR^ Ntu!tct?AL oE \talla\c( APE

cÂ\iÀRA ltu\lcl}Àl. DE tta!Lt\cLÂPll

AVI§O DE LICIIAÇÃO
TOMADA DE PREçOS N' ||OOO2/20I8

ToG púbüco quc nrni Brlia! àl.dt.! d! CoEisslo Pc]]Müoi. dc Licis§i., rc{ird! B Ru Duqu'
de ( âiiú. r2l - cenrrc - MamdÊuap. PB, à§ lo:oohoBsdodi! l9de F.veEire d. 201Ij. liciGéo
mülaliúde Tomad, dê P1!ço\ do ril)o nÕor ltreço. Púá: Aqukiçro Frc.lâda de màt*iais de limlleu
( tu{&tr1. LuD.rr ,|.}uír\ü} .sú súú.1. (trilcúk. tafi &üu r h{óitu" J''r\$' R(LuN'
pr+ i {rà no orçú.ntô \ r8êil. fundrnehol.SÀl L<r Fed.Él n" 8.í!r!6 ql. q' rl(Btie) porÚio'ô
i foirraçõ€s, N hoÉno dÀs oâ:00 s l2:oo hlru dos dias út r, m erd@ço sülmitado Telefone í081|

129:,2?86. Editzt \rw.lc. Fb.gov.br.
Mam0ngúape - PB. -r0 de Jah.irc de 2018

CLÁUDIO LEITE PILIIO
Pft.lddt. d. coÚrisIo

Avrso Do LtctrÂCÀo
TOM.ÀDA DE PRr,ÇOS N'lxlÍr2oll

I urnJ óúblico üuc h'ô MlrTa' ôr'avi" d. i ún,i§sio l'.rmú(nr. d( I (tl.(id. §ai'adz na Ru Duque

d.c 'a.ll.l: Couo. M&Equot PB,ÀII0!boêd!d3 lqd(tc!'R od' lLlÚ' IEBçào

údLldlde Tóm«L dr PIE 6,.lo tiPo muq Pr€ro, !@:Aqulciçio P.ELd! de msrn'is de ãped'eut€

divsMs RecuMs: pÉvtlos ío oÍ§mmlo vl8m1G. fütrdommlo teStl Lei Fedml n'3 6ó6/91 e sud

alleúaõ* po$êrioÍ;. hIoEn çôór N horáío &§ 08:00 âs 12:00 ho6 dÔ§ dias uleis. Ío eoder'ço

spBc,laô Tôlefoúe tO81l1:02_?78ô l-Úrar.laa r.e Ph dor.br.
MaminFúpe.PB l0 de lân.trode:0ll

cúlDlo LurE r&Eo
P«ldmlcd. coml$tro

Prefeitura MuniciPal
de Nova Floresta

PREFEITURÂ MUNICIP.{L DE NOYA FLí'R[ST.{

CONVOCAEiO PARA OS LANCESVERBAI§
Â PícBsiB Onciàl no u$ 

'jÀ 
s@ iÍibüçô.s p&. @nvoc!Íün os púricipúÍe do PrÔgào PíscNiul n'

0ú04"/20I8. larÀâLocaçàod.I (uí,|,\uún'úvel Zoo K Crmnrhoncre câbnrc DuplÀ & lr§eâ Fisica

uu JúndiLana!Jfirirâ,l,rnô\içàudú6àbn'cte.
Dr,TAÇÀo P,op'os @ üu'io,o Jr \o\ a Florou rPM,l('MS f ieo:r'rol lrqrl(l,,l
Convxa as Empieras pao se aPrdcnar nc dia OI /0120I8 à I4i0O I Púa os Lnh!Éskrbair'

ús*ar: Csi ol'd'umn is{Ívi§6 Ltd. - EPP, Robüto c.rlN crÍd"rte - Mf, t o sr' PÉ

re!.ldo d. LiÍt S.Ít6.
Telefoner (083) ry9249731.
tdrl h!Ào.!r{ novdoBl! Pb.so'.bl w1N.no"án«6u pb.goÍtr
tdnâl. " "*-0o\aüor.§a.rh.Cov.b! 

ou w*w k ph Bo\.hr,\ow 
Ftoresir - tB,2a d. r evrflrc dc t0ts

Ro§EM MAt{ DIÁs str-vÀ
Pt gein O6.i.l-

PREFETTURÂ MUNICTPALDE NOVA TLONXSIÀ

REstILTADo FA§E HlalLlrÂÇÃo
TOMADÁ DE PREç OS N' Olm2120lt

OBIETO: CoÂtiàçao d. Emprcsâ de co.Ítuçâo Civil pa! Exe.uçÀo ?âqú.!üçào 
'm 

PT abl'plpc_

aos aa ru uenelio r»nras, nuã Jolo Nilo Da u§, Rua DemêÚiÔ Lincir', Ruâ Jo*Gr+ôrio e Ru
ad€ de Sderúo no Vmc,Diô o. \o!a flôEu _ PB. ao.toru ('oüDro d' R+a'q í' l0:r0:8+al
VCM,+L,TT'IEJ I]RBI U.. P,'iT'IMÚ\ÍÂ! ÀO , UCITANTI HABILTTADO, PALAO DL sÁLtS
NASCI NTENTO ,UN tOR - EPP Dos 6 d.concnt6 do pcedjmdiio licitâtorio, càb.iào duMt nos

crmr do Ár1, lO9. & Li F.dcml n' 8.666/91 ú suô .ltcdçõcs. ConÜ!i*$ quc m úo halsdo
irr.ryosiçiô d. rc.uls, ú 66sÀô públi@ p8a âb.nua ds rlvelop.s }lopftÉ dc P..çôs s'lü Éalizda

no dr 2941 r20l 8. às I I :ÍrO hoBs- m m6mo I@l .la priúciÉ Eúião. ÀláioÉs infmô{&s podêrâa

w obtidas túnto s Cúisú. Pmanot€ de Licit çâô, R!. PÍeí Bdedilo Múinlo. 293 - C tr§- l\ovâ
Flôrcltâ'PB. m honiúio das 0710h ú tl:loh J6 lrl0 tr ló:30 horÀ dos i.Liss nlcis. TcLli,nc: í08r)
99el4qlll F. hâil: Ê@ncÀrLailDLaflo6l3.pb.govbr/w*.nú.íoEía.ph 8o!,bÍ

Nova FlNsu - PB- 29 de lâíêir. de lÔ18
JOSÉ DE ÀNCHIIAÁ E COSIÀ

Pr.ídor. dt conlsio

PREfflTl'R{ }Íur-l( IPÂL DE NO!;l Fl-oRfsT r

RESULTADO IASE PBOPOSTA
TO,\tnDA DE PREçOS N'olxl0l,2018

OBJ ETO: Contrdsl dê EmpE$ dc Coníruçâô Cr vil p!'? Erec!çro Par rntmâ{ào ên Parul.lepD.dos
di Ru. Menàriô D.ítàs. Rua JoÃo N1lô D.ntás Rua Demâ.io Lim.i6, Rúá José Ctgório e Ru Sête dc

SctEbrô oo Muicipiô.lc Novâ nósà - PB Côítbdc CoDhlo {lc Rcpas*.' 101058+91 MCID
PLÂNEI URBANo.I,A\.II\IENlÁÇÀo , T,ICITÁNTE DECLARÁD(JVENCEDOR e &ipativo va|oT

tühl d. conÍÀt2lio' PAITLO DE SÀLES NASCI MENTO rUN lO R _ 6PP _ \',lor RS 2'10 ,N6 511 Ds
dos drôícniss .lo prdxdinNnto lúaÉriô. ebÍÀo rccÚNr noj lcmr6 d. An lür. da L§ilü,lsal
n'.li 66ó/9-1. du alEmçõcs. MaioN inr'o.muçô.s pod.':io s.rohli.tzsjun!ô a Coúi3sio Peúücnlê
dc L'cibcào. Ru Pr.i B4&diio Mannho. l9l Cdh - Nova FtoE§a _ PB, .o hôrán§ .k§ 0r:3(rh dc

I I :lírh 116 I ir30 at l6rlo nrar dls dirs úr.ir. Tclúfúc (083) 99024971t. E_Eail: 6Mcaj-Aro\ JIF
reío lb'gov br / sww noviioÍeít lb go\ br 

NoE FrGío - pB. 29 i,. J.n.iF <r. lo r 8

Jo§É DE ÁNcHtETÀ E cosra
PÊii.tdr. dt Coôlsào

Prefeitura Municipal
de Gabedelo

PIEFE] TI'RT \IT \ICIP\L DI C\Bt:DELo

T.XI&{TO ITO PRJIIEIRO TEB,\{O TDIIryO ORIÜNDO
DA D|§PEI{SA I'OR OUTROS MOTMS0IS/r017
Oblelô .t) Ceíáúe: Cônlr.laçÀo de Êmiireiô Esll.crliza'iá l'aÍã CoíínÇÀô de umr Pa§â8êm dê l'iivel'

Ianca: P-_fcitua yuicipal tL Cab..Llo c

0olll/2011 18.11.1? - Atrrónio Üom.r EiÊli_ EPP

ob rct! o' M xohr o \ âlor Ãloorl inr iâl cún§úüu. cúnlrpuíürdo ío &e* I mÔ 'le I 4.el'"' r' aÍ'_
u,1L m JtllrMb ú Rs 6JJo I I & rdo, toal Jo coDuatú. p.$a.ro r Ír oô valor dr Rs 5l.bxlÚ4
fü.ün,cnlr, legal: aÍ1. 65. § l" rla ki F.d.Êl i' 8.ó66,93

D{rà.b t\einàtrà 21dc luneiÍo d! 2018

Crbql(l0. 29 'lc ,@to dú 2018
\ryGLLINCTON VIANA IRTNÇA
PRSFEITÔ

PÍefeitura Municipal
de Boa Vista

PRETEITL'RA VUIICIP.II, Df Aí)A VI§'TÂ

avlso oÍl LlclrÀÇÃo
PBlcÀo PRlsf,NcL{L r' olí2o l B - sR?

a lteteilura Mtrnicipúl de Bon vi\u" Êstalo da Par.iba, âuvés de etr Pego.no Oficial. toma públicÔ

.,. ..1*'m-o à" u,*' r-u'nh<s,..lue ldE dl'zr m,iÉ 15 d' Í'v'nim dr 2018 r' ''{
i' ,.io t'",*,. * rc,tc'.to p*k,rurÀ P,rÉ;o i'nrtrq obr nrü Í.'lrÚ sFmd d' RL8É!o tlr
p,;ú. pJô,uto.- l oc rC io DE !'Elculo§ t v (OUIN^s DtvFRs^s. P\n r rTEÀDfa 

^sruôrístoe.ocs ors otvtRsAs sIcREaaRla§ tlu\lclPAIs, DURÂNTE o ExERclclo
rrE 2018. .o.Iomtr dctalrmúto cônstint do Eúlal
INi'ORMÀÇOES Sâla d. Reuhió.s da cPL. n. R@ EsFlâMü Bonr l.sú- 9n, dâs 03 à! l': hora.

33 :li I 1- l I ú N lri tÀ.."1,!àris!rggmril.ffi Edià| §ar txr/\iN.â Ê g{n br c eaa re !h gdrÚ
Bod Vista' PB. :r0 & JÀNEIRO de 201tl

FERNÀ\DO VIEISA DE OLIVEIR,\llETO
PA,ECOEIRO OrlClÀL

PRf,FEITTRÂ MUNICIPAL DE BOA!ISTA

AVISO DE LIC'IACÀO
PREcÃo PREsErclÂL N" ü7nol8 _ sRÍ

A l}efenúF Muni.rPal d€ Boa vrsto. EsEdo da tuEit6, .@vés de Eü Prc8oetro (»'El, tomÂ bli@

"-. *,1. --o i ,r,.. q-v .nrirs$.,11. rri rüxaÍ nu úr ll de Íê'Éirc d' l0l8 a ll lr

'.v.hôm',.nc\.d.d.tetei,un 
Pr<EÀo nres.lc'àj, obj.rirando lomlr sNlstrúde P'Pin{ de Prc!6

;"n tutuÉ co\ rlLÂr rC \o Dtr FúPRI s{ P^R{ LocaÇÃo DE B{rHElRos Ql lNllcos
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 03/02/2018 às 1 1 :56:00 foi protocolizado o documento

sob o N" 07978/18 do Aviso da Licitação n' 00003/2018 referente ao exercício de , exercício 2018, referente a(o)

Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informaçôes/arquivos eletrônicos encaminhados

por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara MuniÕipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00003/2018
Modalidade: Tomada de Prêço
Tipo do Ob.ieto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 46.352,95
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.

oata do Ato: 3110112018
Data e Hora do Certame: 19/02/2018 11:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

tINFoRMAÇÃo Do SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 03 de Fêvereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
@n6r,mê LC 13/93, .ltêrád! pêlá LC 91m09 ê

pêlo RsgiBno hlso. a[s8dó P€lô
RA lC 1312009

Sistema de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

d7 45a08cÍ484e3229b
IPDFI Edital da Licitação m

REclBoPRoTocolo'Doc'07978/ls.lnseridoporTramita{geJadoaUtoÍnaticamente)em03/02/2018.11:56."'Y;;;;;à-ü;rí;ã",õeroãizoiã ii,so 
-VaÍàaçaó: rozã ene7 sFsA 7FF3 8cE6 8786 687A AD00
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nstrunento convocatório, o Prêsidênte abriu a sessão pública e

oc
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂlaexl uuNrcrper, DE !íÀMÀNGUÀpE
courssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

ÀrÀ 001 - ToMÀDÀ DE PREçOS Nô 00003,/2018

Àta dos trabalhos da Comissâo Permânente dê Licitâção, êncalregada de atua! nos procedimentos
relativos à licitaÇáo acirna indicada, que objetj-va: AquisiÇáo parcelada dê matêriais de
expediente divêrsos, dêstinados as atividades da Câmara Municipal dê Mamanguape. I'oi dada a
dêvida publicidade ao certame, ern observância a fegislaÇáo pertinente, utj.li,zando-se do
seguinte meio de divulgaÇâo: Diário Oficial do Estado - 31/01/2018; Jornal À Uniâo -
37/07/2018. Licitantes cadastrados nêste procêsso: Não acudiram interessados. Às 11:00 horas
do dfa 19/02/2018, leuniu-sê a Comissão Permanênte de LicitaÇáo, designada pela Portaria n"
O'70/207'l de 02/fO/2Of'7, conposta pel-os servidores: CúUDIO LEITE FILHO - Prêsidentê; MARÍA
JOSÉ GOMES -
disposiÇões co
constatou quê:

MeÍúro; IA GORETE LEITE BÀRBOSÀ - Mernbro. Ínicialmente, conforme as

N a am interessados - Licj.tação Dêsêrba. Nâda mais havendo a constar,
quê dêpois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada,favrou-sê a presen

üc**ia- Sà4 g,o\)-ÀJ-/i
DIO ITE LHO re

Go
MÀRIA GORETE LE]TE BARBOSA

nt as no
cudi
Ata,
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂuma truNrcrpa:" DE MÀt ÀNGgÀPE
cor,rrss.ã.o IERIíÀNENTE oe r,rcrraçÀo

srsrónrco DÀ ÀrÀ oo1 - To!,rADÀ DE pnEços Nô oooo3,/2019

Histórico da Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitaçáo, encarregados de atuar nos
plocedimentos relativos à licitaÇâo acima indj.cada, que objêtival

ÀquisiÇão parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmara
Municipal de Mamanguape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

- Náo há registro nesta etapa.

2.0 - DO ÍRÀTÀMENTO DIFTRENCIÀDO PÀRÀ ME e EPP - FÀSE PROPOSTÀ

- Nâo há regist;:o.

5.0 - DO REST'LTÀDO RIIIAI

- Licitação Dêse

t/or-"q "Js41 qo uru/:>
DIO LEITE EILHO MAiEÃ JosÉ FoMEs

GL'
MARIA GOTIETE ITE BARBOSA
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ}íÀaÀ MUNICIPÀI DE MÀ},ÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀçÀO

RELATÓRIO - TOMÀDA DE PREÇOS N' 00003,/2018

1.0 - DO OB.rETrríO:
Tem o piesênte relatório o objetivo dê dêscrêvêr os procedimêntos da Comissâo Pêrmânêntê de
ticitaÇão, doravante denominada simplêsmente Cômissão, encarregada de âtuâr no processo
licitatório acina indicado, quê objetiva: ÀquisiÇão parcelada de natêriais de expediente
divêrsos, destinados as atividadês da câmaia Municipal de Mamanguape.

2.0 - DÀ PI'BLICIDÀDE :

Eoi daCa a devida publicldade ao ce!.tame, em cbsêrvância a ieglslaÇãc pertinente, utilizando-
sê do seguinte mêio de dlvulgaÇão:
Diário Oficial do Estado - 3l/A7/201A;
lornà A Uniáo - 3-l0I/-016.

3.0 . DOS INTERESSÀDOS:
Licitantês cadastrados neste procêssoi Nâo acudiram interessados.

4.0 - DÀ HÀBILITÀÇàO E PROPOSTÀ:

No dia e hora marcâdos nâo acudiram interessados

5.0 - DÀ CONCLUSÁO:
Considerando as observaÇõês apontadas
instrumênto convôcatório, esta Comis são
corrêspondente 1icítaÇão dê9êrta.

ll o rê-Lalo io

Mamanguape PB, de Fevereilo de 2018.

C DIO LEITE

o processo e os critérios
Sênhor Prêsidênte da Câmara,

durante
sugerê ao

definidos oo
quê dêclare a

Presidentê da
EILHO
Comis são

qg,j.9,



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂ}'íARÀ MI,NICIPÀI DE }'íAT'ÍÀNêUÀPE

ÀSSESSORIÀ fi'RÍDTCâ

Ori.gê!ô: TOI4ÀDA DE PREÇOS N.' 00003/2018
COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITAÇÁO

À.Eeunto: Aquis iÇão par.cê1ada de mate!iais de expediente divêrsos,
destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape

Ànexo: Processo Iicitatório correspondente.

Ànalisada a matéria, nos telmos da l,êi Eederal t" 8.666/93 ê suas a1têlaÇões, e considêrando o
teor dos documentos e infornaÇôes apresêntadas, êsta Assêssoria Juridica consi.dera regular o
processo em tê1a, o qual está em consonância com a legislação peltinente.

Mamanguape PB, 01 de MârÇo de 2018.

BÀRRETO

ssor Jur lCO
OAB-PB 11.696
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ESTÀDO DÀ PÀTÀÍBÀ
cÂMÀxÀ MUNrcrPÀr DE MÀI'íÀNGUÀPE

GÀSINETE DO PRESIDENTE DÀ CÀ''ÀRÀ

Mamanquape - PB, 01 de MarÇo dê 2018.
PORTÀRIÀ NÔ TP OOOO3,/2018

O PRESIDENTE DA CÂT.{ARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃMÀNGUAPE, ESTADO DA PARÂÍBA, NO USO dE
suas atribuiÇões legai§,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação. modalidade Tomada de Preços no 00003/2018, que
objetiva: ÀquisiÇáo parcelada de materiais de expêdiente dlversos, destinados as atividades da
Câmara Municipal de Mananguape; con base nos elementos constantês do procêssô correspondente,
especialnente o relatório final apreseotado pe.La Comissào, o qual decfara a Licitaqáo De8êrta.

Publiquê-sê ê cumpra-§e.

I DA SILVA FI a
Presidente da Câmara

:srgg,



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂMÀxÀ MuNrcrpÀr DE MAr,íÀNcuÀpE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMÀRÀ

PORTÀRIÀ No rP 00003/2018-01
Mamanguape - PB, 01 de MarÇo de 2018.

o PRESTDENTE DA CÂMARÀ DA cÂMÀRÀ MUNrcÍpÀL DE MÀMANGuAPE, ESTÀDo DA PARÀÍBA, no uso de
suas atribuiÇões 1êgais,

R E S O L V E:

REVoGÀR a licitaÇâo, modaridâde Tomada de preços no 00003,/2018, que objetiva: AquisiÇão
parcelada de materiais de êxpediente diversos, destinados as atividades da Câmara Municipal- dê
Mamanguape; com base nos elementos constantes do processo correspondente: Licitação DeEerta.

Publique-se e cumpra-se.

JOÃO ÊERREIRÀ DA SÍLVA qo
Presidente da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀB,AÍBÀ

cÂMÀnÀ MUNrcrPÀr DE MÀ}!ÀNGUÀPE
COMISSÀO PERIíAMNTE DE LICITÀêO

TOr,laDA DE PREÇOS N' 00003/2018

DECLARÀÇÃO PUBLICAÇÀO

DECLÀRÀçÃO

Declaro para os dêvidôs flns de direito, que uma cópia dos têrmos dê HomofogaÇâo e RêvogaÇãô
correspondentes ao procêsso licitatório modalidade Tomada de Preços no 00003/2018, foi
devidamente afixada no Quadro de DivulgaÇão deste Órgão, nesta data, em observância as
disposições da Le

Mamanguape PB

Eêdêra1 n" 8.666/93 ê suas alteraÇÕes posteriores.

1 de Mar.Ço de 2018.

UDIO LEITE
Presidente da

EILHO
Comi s são

*\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍB.A
cÂMÀx,À MUNICIPÀI DE MÀMÀNGUÀPE

COMTSSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

TOidÀDÀ DE PREÇOS N" 00003/2018

DECLÀRAÇÀO _ PUBLICAÇÀO

Declalo para os devldos fins dê dirêito, que uma cópia dos termos de HonologaÇão ê RevogaÇão
correspondêntes ao procêsso Iicitatório nodalidade Tomada de PrêÇos no 00003/2018, foi
devj-dancnte afixada no Quâdro de Divu].gação deste Órgão, nesta data, em obsêrvância as
disposiçôes da Lei Fêdera1 ^" 8.666/93 e suas alterâÇôês posleriores.

DECLÀRAÇÃO

Mamanguape - PB, 01 de MarÇo de 2018.

IÀNY DE OUZA PAIVA
Chêfê ílê GaLri nêtê
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MAMANGUAPE - PB
Sexta feira, 30 de março de 20'18

Oiário Oficial do Município
Podêr Legislativo

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

HOitoLoGAçÃO - TOÍ|IADA DE PREÇOS No 00003/20í8
Nos temos do relatório final apresentado pela Comissão PeÍmanente de LicitaÉo e observado o parecer da
Âssessoria Jurídica, referente a Tomâdâ de Preços no 00003/20'18, que objetiva: AquisiÉo parcelada de materiais
de expediente diversos; HOMOLOGO o correspondente pÍocedimento licitatório: Licltação Dêssrta.

Mamanguape - PB, 01 de Março de 2018
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO . PTESidENtE dA CàMATA

ESTADO DA PARAIBA
cÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAçÃO
MODALIDADE: Tomada de PÍeços no 00003/2018. O&JETO: Aquisiçáo parcelada de materiais de expediente
diversos. ABERTURA: 19/022018 as 11:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserla. DATA: 01/0U2018.

À rEl

ANO rX - N." 006
57

lMPREssosoBARESPoNSABlLlDADEDÂcÂMARAMUNlclPÂLoEMAMANGUAPE
IMPRENSA OFICIAL DO POOER LÉGISLATTVO CRIAOA PELA LEI MUNICIPAL N.Ô 6Í1/2009, DE 28DE OUTUBRO DE 2OO9 

-
E REGULAMENT-ADA PELA RESOLUçÃO N.O O22/2OO9, OE 29 DE DÊZEMBRODE 2009, DA CÂMARÁ MUNICIPAL.

ATOS

ADMINISTRATIVOS
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE ALTER.AçÃO DE DOCUMENTOS'INFORMAçÓES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em í 6/04/20'18 às 19:38:16 Claudio Leite Filho alterou os

seguintes documentos/informaçôes deste documento sob o No 07978/18.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da LicitaÉo: 00003/2018
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Justificativa: Não acudiram interessados.
Data de Publicação do Edital no DoE: 3'l/01/2018
Valor Estimado: R$ 46352.95

João Pessoa, 16 dê Abril de 20í8

Assinado Eletronicamente
díoím LC 1ô193. tlüâdâ D6la LC 91l20og o

Pêlo Rellrehlrj lníemo. .l!0.&. Éb
RÂTC 1e2m0

Slstema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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do Certame - Deserta Ou Fracassada e971 5a3b956be87d651 facaô587m

Certidão - ALTERACÃO OOCUMENTOS/|NFORMAÇÕES. Doc. 07978/18. lnserido automaticamente em 16/04/2018 19:38.* ** 
iõ.;ilóàicÍúõãàm iotóÀr2018 10:38: validação: 7D74.e3ec.cF6B.c246.6e38.E6e5 EEse 423A
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ESTÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ
cÂi,ÀRA MT,NICIPÀi DE MÀ}'íÀNGUÀPE

COMISSÂO PERT,ÍÀNENTE DE LICITÀÇÂO

PROCESSO LICITATóRIO TOr-íADÀ DE PREçOS

TolrÁDÀ DE PREÇOS Nô. 00003/2018
PROCESSO ADMIN]STBÀTIVO N. 1BO129TPOOOO3

óRGÃo REALTZÀDoR Do CERTAME:

câmara Municipal de Mamanguape

OBJETO:
ÀquisiÇão parcelada de materiais dê expedientê divelsos

TERMO DE ENCERRAMENTO VOLI'ME 01

Nêsteatoencerra.Seol"volu!êdosautosdoProcessoAdministlativon"lE0l29TP00003. tendo

fofhascono assun

sêgulntês

oa romaf ae PieÇos n"

radasf seguencialmente,

00003/201B eft êpígrafê; j-niciando no número 01 e as

findandô no no 59 , esta folha.n

Responsáve1
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