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ESAÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

CÀrÍÀRA MUNICIPÀ! DE r"íÀI4ÀNcUÀpE
COMISS.á.O PERMÀNENTE DE LICITÀqÃO

PROCESSO LICITÀTóRIO TOr'ÍADÀ DE PREçOS

roMADÀ DE PREÇOS No OOOO4/2018
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' 1803OsTPOOOO4

óRGÀo REALTzADoR Do CERTAME:
Cârnara Municipal de Marnanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape _ pB
CEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2j86.

oB,rEro:
AquisiÇão parcelada de matêriais de expediente diversos,
Municipal de Mamanguapê

ET,EME:e!OS SÁSTCOS OO PRôCESSO:
SOLICITAÇÀO E JUSTIFICATIVA DA CONTRÃTAÇÃO
ATO DE DES]GNAÇÂO DA COMISSÁO.]ULGADORA
DECT,ARÀÇÃO DE D]SPONIBILIDADE ORÇAMENTÁIIÀ
AUTORIZAÇÃO PARA REÃLIZAÇÃO DO CERTÀI4E
PROTOCOT,O E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
PARECER .]URÍDICO _ APROVAÇÀO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓR]O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
PUBLICIDADE DO CERTÀME - DIVULGAÇÃO
COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSADOS
DOCUMENTOS DE HAB]LITÀÇÃO DOS I,ICITANTES
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS
ATA E DEIIBERAÇÀO DA COMISSÀO JULGADORA
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS - MÀPÀ DE APURÀÇÃO
RELATÓRIo FINAL Dos TRÀBALHoS
PARECER JURÍDTCO - ANÁLISE DO PROCESSO LICITÀTÓRIO
ATOS DE HOMOLOGÀÇÃO E ADJUD]CAçÃO
CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES

dêstinados as atividadês da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CàMÀRÀ MT'NICIPÀI DE !,íÀMANGUÀPE

SECRETARI,À DÀ CÂMARA MTJNICIPÀI DE MÀI.íANGUÀPE

Mamanguape PB, 02 dê Março de 2018

Senhor Presidente da Câmara,

Solicltamos que seja autorizado à Conissáo Pêrmanênte de LicitaÇâo deste órgão, realizar
procedimento licitatório, na modalidade êxigida peta legislaÇâo em vigor, dêstinada a:

AqulsiÇão parcelada de matêriais de
Municipal de Mamanguape.

expediente diversos, destinados as atividades da Câmara

.lustificativa paia a necessidade da solicitaÇão:

A contrataÇão acima descrita está sendo soficitada, nos termos das especificaÇõês técnicas e
informaÇões complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela nêcessidadê da
dêvida êfetivaÇão de compra para suprir demanda êspêcifica - ÀquisiÇão palcelada de materiais
de expediente diversos -, considerada oportuna e imprescindivef, bem como rêlêvante medida de
interesse público; ê ainda, pêfa necessidade de desenvolvimento de ações cont.inuadas para a
promoÇão de atividadês pertinentes, visando à maximização dos recursos em rê1aÇão aos
objetivos programados, observadas as diretrizês ê metas dêfinidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade de dotaÇâo apropriada no orçamento vigênte para a
execuÇão do objeto a ser ficitado, consoante consulta efêtuada ao setor contábil. certos de
contarmos com imediata aprovação desta solicitaÇâo, -indispêosáve1 à contj.nuidade dos trabalhos
desenvolvidos, ficaÍnos a inteira disposiÇão para maiores esclarecimentos que forem julgados
necessários.

Atenciosamentê,

IA AIANY SOUZA PÀIVÀ
Chefe de Gabinetê
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I . DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO, a seguir qualificado, que informasse o seu melhor preço
para execução do objeto em epígrafe. Os dados obtidos foram devidamenle transcritos em planilha específica - vide quadro
abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que dêpois de achado conforme, assinou a presênte pesquisa de
prêços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado paÍa a referida contratâçáo, comprometendo-se, inclusive,
a exêcutar o seu objeto rigorosamente nas condiçÕes ofertadas.
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Chefe de Gabinete

PESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA I\4UNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expêdiente diversos, destinados as atividâdes da Câmara Municipal de
Mamanguape.
PERíODO: Janeiro de 2018.

II - DA PROPOSTA;

PROPONENTE:
João Batista da Rocha Ribeiro
Av. Cruz das Armas, '1254 - Cruz das Armas - João Pessoa - PB
cNPJ 09.632.333/0001-08

cóDrGo DrscRrMrNAçÃo UND QUANT.

1

3

ALI\4OFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERMANENTE
BLOCO PARA RASCUNHO
,BORRACHA BRANCA
cLtPS 3/O .

cLtPS 2/0

UND

!Nq
UND
UND
cx
CX

40
1oo,

40

?qqi

I,qq
0,30

2,25
2,25

53,00
54,40

4
5
6
7
I
I

CLIPS O" 
caruern e§ÉÉÊóónÁrrcn cx. crso
CAIXA PARA coi{àÊsÉottoÊttctÀ Êú acRit-tco rntprn
CARTUCHO HP.,21. PRETO
.CARTUCHO HP 21 COLOR
CARTUCHO HP 60 PRETO

1001
't oo
1oo

10
'11

!ND
UND
UND

uND
UND
UND
UND

26t:

2e,

2e
20
50

800r
sool

122tztq
77,24

113,85
90,77
73,19.
63,60

1.gq
0,54
0,43

í5
zo
26

94,58

12
13

1!
'15

16

CARTUCHO HP 60 COLOR
CARTUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
TCARTUCHO HP.122 PRETO
CD.R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELOPE MEI

EXTRATOR DE
]FITA DUREX 12 X 30
FITA DUREX 12 X 1O
,GRAMPEADOR 206 2616

,GRAMPO 2616
'GRAMPo TRILHO PúSTICO C/50
LÁPIS GRAFITE C/144
LIVRO ATA Cí OO FLS
LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURA C/1OO FLS

iúPIS IVIARCA TEXTO
cÁii<n- nnourVô úonro pôliôr.rons

UND
UND........
UND
CX

UND
cx

uNq.
UND

!Nq
UND

PAPEL LEMBRETE C/ADESIVO 102 X 76 1OO FOLHAS
PAPEL oFÍc|o A4 cX Cí O RESMAS

UND
UND
UND

1.,1q

0,65
24,30

3,92,

. 8,1q
2q,80
16,22

11qq
- .. 1,9q

. 10,45
7,14,

210,00

24 q_0,

20
5

20.
20

á

UND
CX

ãru,03 Í

\"d

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

UND

100
30

18

20 CX . .Q -. 792
15
15
20

27
28
29
30
31

60



NA

33 iPASTA
,PASTA

AZ LOI\4BO LARGO
34 C/ TRILHO PVC
35
3ô

PASTA C/ABA P CANOO
ASTA PVC C/ ABA Eúsrco N" 2

uNP..,,. .....
UND : o

2
37 ASÍA PVC C/ ABA E coNo3 UND

3
5

!/ryD l ,..,

38 ASTA SANFONADA CI12 DIVI RIAS UND 60
1

39 PASTA SUSPENSA MARIMORIZADA C/50 CX 98
40 PERFURADOS MEDIO UND
41
42

UADRO DE AVISO EM MADEIRA 1 ,20 x 0,90 UND
LIVRO DE PROTOCOLO 1/4 UND

43 GUA PúST lcA 30 ctvl
44 PIS HIDROCOR Cí2
45 ORRETIVO L cl12
46 ITA DUPLA FACE 12 X 30
47 PAPEL I\,IADEIRA

TINTA PARA CARIMBO 40 ML AZUUPRETO CX. C/3
Observaçáor na coluna VALOR - R$ êstá infoÍmado o prêço l]nitáÍio do respectivo item

VALOR TOTAL: R$ 48.370,98
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 30/04/2018

N4amanguape - PB, Janeiro de 2018

tRo
CNPJ 09,632 '1-08

c.I

I

11,70

7

48

10 25,86
128,25

9,64

UND 60 .. ,,...10,365,9 17,24
5q 3,78

10q 0,86

. 
q,................ 

..1 3,2q

5

CX
UND
UND
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PESQU]SA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE N4AI\4ANGUAPE.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmara Nlunicipal de
Mamênguape.
PERIODO: Janeiro de 2018.

I . DA PESQUISA DÊ PREçOS

Foi solicitado ao proponênte MARIA SALETE DE Lll\,lA ARAÜJO, a seguir qualiÍicado, que informasse o seu melhor preço para
execução do objeto em epigrafe. Os dados obtidos foram devidâmênte transcritos em planilha especifrca - vide quadro abaixo -
dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa de preços -
propostâ, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contrataÉo, comprometendo-se, inclusive, a
executar o seu objeto rigoÍosamente nas condiçôes ofertadas.

,M-i;#m;ra -Ai-- 5'fu-q,o.,
OUZA PAIVA

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Maria Salete de Lima Araújo
Rua Frederico Chopin, 273 - Roger - João Pessoa - PB

cNPJ í9.177.42610001-43

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçâo do objeto da contrataçáo em telâ, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

cóDrco , DISCRIMINAÇAO
ALIVIOFADA PARA CARIMBO
ÁGENDA PERN,TANENTE

BLOCO PARA RASCUNHO
iBORRACHA BRANCA
CLIPS 3/O

cLIPS 2/O

CLIPS O

cANETA ESFERocRÀFtcA cx. ciso
rcÀrú pnnn iônRESpoNDÊNcrA EN,r AcRiLrco TRtPLA

CARTUCHO HP 21

CARTUCHO HP 21
?B-ETO
COLOR

o c/50

LIVRO ATA CíOO FLS
.rivno óÉ por.rrci r nsstúÂiúnn crtoo rrs
LÁPIS IMARCA TEXTO
CAIXA ARQUIVO [\ilORTO POLIONDAS
PAPEL LEI\4BRETE C/ ADESIVO 102 X 76 1OO FOLHAS

PAPEL OFiCIO A4 CX C/10 RESMAS

UND.
UND

!ND
UND,..

UND

.cx
cx
cx
CX

UND

0,32
2,18.

?JAl
2,18:

48,76

. . 59,90
oo oÍt

... 13'1,80

.,q4,46
12-q,53

. e7,qq
86,70
70,9+

. o,eq
0,5,0

0,38'

QUANT. VALOR - R$.
92,
J5
59

4A
zoa

100,

27,
5,

100
100.

1001

:CARTUCHO HP 60 PREÍO
CARTUCHO HP 60 COLOR
CARÍUCHO HP 74 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR

.]CARTUCHO HP 112 PRETO
CD-R
ENVELOPE A4 MADEIRA 229 X 324
ENVELoPE MEro oFiclo 176 x 25o
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO CX' CI12

FITA DUREX 12 X 30
]FITA DUREX 12 X ,IO

i,/N D

UND
UND
UND
UND
UND

!.IND
UND
UND
UND
CX

ul,rD
UND
UND
cx
UND .

24

.GRAMPEADOR 206 2616

GRAtvtPO 26/6
.GRAMPO TRILHO PúSTIC
rúP-r,s cRAFrrE cí44

8,80
1,OO

0,64,
27,19

4,2?
8,38

28
29
3o
31

u!!q
U!.lS
UND
UNg
UND
cx

ao

z«í't-tr/üx
'o)

(
o

À,

Chefe de Gabinete

5;o

3
4

7

I
o

10
11

26',

26

qs

12

14

16
ti
18
'19

20
21

26
27

15
15
20
50
20.

5

13,67

.......-.....1,20
9,40

r(

?4,
20

204,00



33 PASTA AZ LOI\,4BO LARGO UND
34 ,PASTA C/ TRILHO PVC

C/ ABA P CAN"O
PVC C/ ABA E co No2

]PASTA PVC C/ ABA EúSTICO No3
A SANFONADA C/12 DIVI IAS

40
39

PÊRFURADOS M

ASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
to

41 UADRO DE AVISO EM MADEIRA 1 ,20 x
LIVRO DE PROTOCOLO 1/4

UND
UND

7 UND
UND8

UND
1 109
1 7A

oo5 .114,

43 ER GUA P STICA 30 CM
9,90
0,7q

'1.q,gq
17,46

LAPIS HID ROCOR C/'12
CORRETIVO LÍOUIDO C/12

46
47

FITA DUPLA FA,CE ,I2 X 30 UND
UND

3,5q
0,95

14,32

PAPEL I\,IADEIRA
48 TINTA PARA CARIMBO 40 I\41 AZUUPRETO CX, C/3

ObservaÉo: na coluna VALOR - R$ eslá infomado o preço !nitáÍio do Íespectivo item

VALOR TOTAL: R$ 49.547,09
PROPOSTA VALIDA ATÉ: 30/04/2018

Mamanguape - PB, Janeiro de 2018

Jfir^u*''.1-' e-'r.t*, .l , .Lu*u O;t*tt-r.1.,
MARIA SALÉTE DE LIMA ARAUJO J
cNPJ 19.177.42610001-43

60 11,85
60 (..130
60 293''pp 3,qd
§o. 5,Cà
olYiil!z)-,do

UND

CX

45

UNQ
UND
UND
UND
CX
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PESQUISA DE PREçOS. PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂfuIARA I\,IUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: AquisiÇão parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as âtividades da Câmara Municipal de
l\,la ma ng ua pe.
PERIODO: Janeiro de 20'18.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente WAGNER CARTAXO IVIARQUES ElRELl, a seguir qualiÍlcado, que informassê o seu melhor preço
para execução do objeto em epígraÍe. Os dados obtidos foram devidamente transcrilos em planilha específica - vide quadro
abaixo - dando-se total conhecimento ao interêssado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa de
preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contrataÉo, comprometendo-se, inclusive,

a executar o seu objeto ígorosamente nas condiçôes ofertadas.

, tts'iaLo-'t1,J d.t- 5fà.,r)<,-I. / MARIA JAIANY DEÍ'SOUZA PAIVA

- chêfê dê Gebinete

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

cNPJ 19.835.54210001-02

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pêsquisa de pÍeço realizada para execuçáo do objeto da contratação em tela, relacionamos âbaixo o menor

preço proposto pelo rêferido proponente:

II - DA PROPOSTA:

, cóDlco

17
18
19
20
21

22

tscRtMrNAçÂO UND.
UND
UND
U.I! D

UND

.cx
CX
CX
CX

UND

!,IND
UND
UND
UND
UND

OUANT. VALOR - R$]

ALI\4OFADA PARA CARIMBO
AGENDA PERN,IANENTE

6,30

BLOCO PARA RASCUNHO

TBORRACHA BRANCA
cltPS 3/0
cLIPS 2/O

CLIPS O
rônnetn esreRocRÁFtcA cx. c/50
cA*À PARA ÔoRiirspoNoÊnctn EM AcRÍLlco TRIPLA

CARTUCHO HP 21 PRETO
CARTUCHO HP 21 COLOR

CARTUCHO HP 60 PRETO

CARTUCHO HP 60 COLOR

CARTUCHO HP 74 PRETO
,CARTUCHO HP 122 COLOR

CARÍUCHO HP '122 PRETO

ITA DUREX 12 X 30
ITA DUREX 12 X 1O

CD-R

'ÉúvetopE À+ nrnoernÀ 22g x s2a .

rr.rVÊLope MEto oFícto 176 x 250

EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO CX, CI12

'100
25,80

5,'14
0,35
))Q4

5

6
7

I

UND
u-N-D ..,

UN.Q.

UND
r.l!.rD ,

CX

2)29
2,25,.

!7.24
55,q9
93,35

1?!,0q
79,90

118,70
eq'qq
78,24
6!,Qq

....... o9_8.l

0,50
o,4q
7,60
'1,í8.

0,73
24,95

40
20!,

...:109
100
íoo.

15;

26:

zo
26

5o

-?,80
7,50

27,60.

800,

800

15:

20,1

24
25

GRAIVIPEADOR 206 26/6

GRAMPO 26/6
GRAMPO TRILHO PúSTICO C/50
,úPIS GRAFITE Cí44
LIVRO ATA CíOO FLS?7

28 LriRo DÉ porlio I Á§srr.rÀÍune crt oó FLS

úPIS MARCA TEXTO

. 16,40
13,?5

12Á.

11 ,20

. 6,95
195,00

29
30
31

.cArxA ARQUIVO MORTO PO!JONDAS

.PAPEL 
LEMBRETE C/ ADÉSIVO 102 X 76 1OO

PAPEL OF|CIO A4 CX CíO RESIVIAS

FO

50
20'

d'\

5

?9
20

CX
UND
CX

t.,IND

tINP
UND
UND
UND
CX

100
30
50
60



PASTA AZ LOMBO LARGO
PASTA C/ TRILHO PVC

PASTA C/ ABA PúSTICA NÔ O

PASTA PVC C/ ABA EúSTICO N" 2

PASTA PVC C/ ABA EúSTICO N" 3

PASTA SANFONADA Cí2 DIVISÔRIAS
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
PERFURADOS MÉDIO
QUADRO DE AVISO EM MADEIRA í,20 X O,9O

LIVRO DE PROTOCOLO 1/4
RÉGUA PúSTICA 30 CM
úPrs HtDRocoR cí2
CORRETIVO LIQUIDO C/12
FITA DUPLA FACE 12 X 30
PAPEL MADEIRA
TINTA PARA CARIMBO 40 ML AZUUPRETO CX, C/3

Obs€rvaÉo: na coluna VALOR ' RS eslá iníormado o prcço unitário do rcspectivo ilenr

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

Mamanguape - PB, Janêiro de 201

UND
UND
UND
UND
UND

38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48

UND
CX

UND
UND
UND
UND
UND
CX

UND
UND
CX

15
10

5

30
60
60
50
50

100
3

02,70
25,30

117 ,20
orÃ
0,64
9,37

19,40
4,12
0,89

13,94

UES EI LI

9.835

,r, o4',31
3.16

(
o

c 5

NA+

'cP

12,3ü

+

't \XC



3.O.DO TRÀTÀMENTO DITERENCÍÀDO PÀXÀ }G/EPP
3.1,Sa1ienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o trat
sinplificado para as Microemprêsas e Emplesas de pequêno po!tê, nos t
contidas nos Àrts- 4-l e 48, da Lei- Complemertar n" !23/2A06, por estarêm
siÍlul.taneanente, as situaÇôes previstas nos incisos II e III, do Àrt.
3.2.4 partici'paçâo no certame, portanto, deverá ser abêrta a quai.squer interessados, in c lus iveas Micloempresas, Emplesas dê pequeno poite e Equiparados, nos termos da tegislaÇão vigente.

legaI

{.o.DÀs oBRrcÀçôgs oo coNrnerawrB
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado êfêtivênente realizado, de
c1áusulas do respectivo contrato ou êquivalente.
4 . 2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fief execuÇão
presente contrataÇâo, nos termos do correspondentê instrumênto de âjuste,
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregufaridade encontrada quanto à
produtos ou serviços. exercendo a nais ampla e compteta fiscalizaÇão, o quê
Contratado de suas re spons abi l idades pactuadas e preceitos legais.

8. O.DO PÀGÀ}.{ENTO

8.1.O pagarnento será realizado mediante processo regular ê em observância às
procedj.nentos adotados pelo Contratantê, da seguinte maneira: Mensâlmente, para
prazo de trinta dj.as, contados do perlodo de adimplêmênto de cada parcela.

acoldo com as

do objeto da

qualidade dos
nâo exime o

5.0.DÀs oBRrcAÇõEs Do coNTRÀTÀDo
5.1.Responsabil-izar-se por todos os ônus e obrigaçõês concernentes à legistaçào fiscal, civil,
tributárj'a e trabalhi"sta, bem cono por todas as despesas e compronissos assumi.dos, a quêlquer
titulo, Perantê seus fornecêdores ou terceiros em razâo da execução do objeto contratado.
S.2.Substituir/ alcando com âs despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apresentarem
alteraÇÕes, deterioraÇões, lrnperfeições ou quaj.squer i-rregula!idadês discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcebimento e/ou
pagamento.
5.3.Nâo transferir a outren, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇão, salvo medj-ante
prévia e expressa autorizaÇão do Contratante.
5.4.Maoter, durante a vj-gência do contlato ou instrumentos equj.valente, em compatibj-Iidadê comas obrigaÇôes assumidas, todas as condiÇõês de habilitação e quatifj.cação exigj-das no
rêspêctivo procêsso Iicitatório. se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que sol icitado.
5.5.Emitir Nota Fiscal correspondeÍrte à sede ou filial da empresa que apresentou a
docr.rmentaÇão na fasê de habilitaçáo.
5.6.Executar todas as obrigaçôes assumidas com observância a nelhor técnica vigente,
enquadlando-se, rigorosamente, dêntro dos p!eceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes ,

6. 0. DOE PRÀZOS
6.1.0 prazo máximo para a êxecuÇão do objeto desta contrataÇâo e que admite pxolrogaÇão
casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considêrado a partir
emissào do Ped-ido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
6'2.O prazo de vigência do contrato será determinado: até o fina] do exercício financeiro
2018, considerado da data de sua assinatura.

nos
da

dê

7. O.DO REÀ.I'STÀMET(TO
7.1.Os pleços contratados sáo fixos pelo período de um ano, exceto para os câsos prêvistos no
Art. 65, §§ 5' e 6", da Lel 8.666193.
7.2.Ocorrendo o desequllib!io econômico-f inanceiro do contrato. poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos temos do Art. 65, Inciso If, Àlinea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requerimento explesso do Contlatado.

notmas e
ocorrer no

9. O.DÀg SÀNçõES ÀDMrNr STRÀTIVÀS
9.1.4 recusa injusta em deixar de cumprlr as obrigações assumidas ê prêceitos legaj.s,
sujej.tará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts, 86 e 8l da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multâ de rnora de 0,51 (zero virgula cinco
por ceDto) aplicada sobrê o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inicio ou oa
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado
pela iDexecuÇão total ou parciaL do contrato; d - suspensáo temporárià dê participar em
licitação ê impedimento de coDtratar com a AdministraÇào, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaração de inidoneidadê pãra licitar ou contratar com â Adftinistração PúbIica enquaoto
perdurarem os motivos detêrmj.nantes da punição ou até quê seja prornovida sua reabilitâÇâo
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - s imultaneamente, qualquer das
pênalidadês cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
9.2.Se o valor da mufta ou indenj.zação devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamênte descootado da primeira parcela do pagamênto a
quê o Contratado vier a fazêr jus, êcrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês,
ou, quando foÍ o caso, cobrado judicialmêntê,



Mamanquape PB, 02 de Março de 2018.

190*
I4ÀRI
Chêf

,lA
dê

SOUZA PAl
e Gabinetê

é"\9'3'Àpós a aplicaçâo de quaisquer das penalidades previstas, rearizar-se-á comunlgcàô êsiõrir;íao Contratado/ e publicado na imprensa oficial, excluídas as pênaf idadês a" 
-lt"gç:ref,À-^j 

õmulta de mora quando for o caso, constando o fundarnento feg.al da puniçao, f"f".^À;ú;.ffi;;J-,o fato sê!á registrado no cadastro corrêspondênte, ------ Y* '-:À/
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÀIÀRÀ MUNICIPÀT DE },íÀT.IÀNGUÀPE

REFERENTE: PESOUISÀ DE MERCADO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - constitui objeto da respectiva soticitaÇáor Àquj.siçáo parcefada de nateriais de
expediente divêrsos, destinados as atividades da Cânara Municipal de Mamanguape.

2.0 - DA PESQUTSA DE IIERCÀDO
2.1 - Com base nos cuatos para execuçâo do objeto da contratação em tela, obtidos
pesquisa de nercado devi.damente realizada nos termos da legislação, regulamentos
vigentes, relacionamos abaixo o nenor prêÇo encontrado.
2.2 - Mês que serviu de basê para êlaboraçáo da rêferida pesquisa: Jâneiro dê 201g.

40

2A

10

50
800
BO

mediante
e norma§

2 . 42'1 , l0
3 .111 ,20

P. ?OTAT

5,1 86,85
25,84 1.032,0

4,80 480,00
o,3o 12,
2, \8 436,00

278,0A
2,18 218,00

41 ,20 4 .120,0A
54,40 816, 0 0

93, 35

FÀDA PARÀ CÀRÍMBO
2

3

A

DA PERI4ÀNENTE

I,OCO PARÀ RÀSCUNI]O

ORRÀCHA BRÀNCA

LrPs 3/0
LIPS 2/a

9

10

11

14
15

16

1l D-R

UND

uul

UND

UND

--+

-l

0

0

1

2

2

2

2

t
F

13L

I

12

LIPS O

cx
cx
CX

UND

UND

UND

1

TA ESEERocRÁFrcÀ cx, c/50

l!4qÀ !!_RÂ- qgiBEqlq!!$
]CARTUCHO HP 21 PRETÔ

CIÂ EM ÀCRIL ICO TRIPLÀ

TUCHO I{P 21 COLOR 122,2
1'7,24 2 -408 ,24

41 ,so

0,38 304,00
1 ,60

486,00
190,00

14,58 291,64
13,25

TUCHO HP 60 PRETO

TUCHO HP 60 COLOR

TUCHO HP ?4 PRETO

TUCHO HP 122 COLOR

TUCHO HP ].22 PRETO
2

I 18
j 19

LOPE A4 MÂDEIRÂ 229 X 324
LOPE ME]O OF cÍo 1?6 x 250

'. 20 ToR DE GRÀMpo rrpo EspÁTUtA zrNCÀDo cx. c/12
2l DUREX 12 X 30
22 EITÀ DUREX 12 X 10
23 RÀ}.'PEÀDOR 206 2616
2A RAMPO 26l6
2a RÀMPo TRII.Ho PLÁSTICo C/50

IS GRAEITE C/144
IVRO ÀTA C/ 1OO F],S

LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURÀ C/IOO ELS
LÀPIS MARCA TEXTO

XÀ AROUIVO MORTO POJ,IONDÀS
PAPEL Í,EMBRETE C/ ADES]VO LO2 X 76 lOO EOI,HAS

PAPEL oEÍcro A4 cx c/10 REsr4Às
PASTÀ AZ I,OMBO LÀRGO

{
l 35

PASTA Pvc c/ ABA EtÁsr1co N' 3

PÀsTÀ sÀNFoNADA c/ 12 DrvrsóRrAS

UND

cx

cx
UND

UND

UND

5

1

1

5

ULD

r
UND

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UI!'D

264 , CA

120,00
282, aA

347,54

10

5

6

6

2

2

60
15

30
6C

60
5

5

l,2a
9,4
6,95

195,00 11 .7 00, 00
'702,04

19,58 1.174,8
98 , 4'1 1 .471 , 05

570,00

860,00
115,00
86,00
39,75

46 -352,95

-t
UND

CX

40
41

2

43

45

39 PASTA SUSPENSA MÀR.I4ORI ZÀDA C/50
Dos MÉDro

RO DE ÀVISO EM }{ÀDEIRÂ 1,20 X O.90
IVRO DE PROTOCOLO 1/4

TrcÀ 30 cM
PIS HIDROCOR C/ 12

ETTA DUPLA FACE 12 X 30
PÀPEL MÀDEIRÀ

TINTA PÀRÂ CÀRÍMBO 4O ML AZULIPRETO CX. C/3

3.0
3.1

- DO VALOR

- O valo! total é equivalente a R§ 46,352,95.

;l r r:, e- 2 .960 ,70
90,11
13,19;

2 -364 , A2

1-902, 94
UND 261 63,60 1.653,60
UND 0,95

1,00
4,64

24,30

11, 10l
PASTA C/ TRILHO PVC

PAsrÀ c/ ÀBÀ Pl,ÁsrrcA No o UND

PAsrA Pvc c,/ ABÀ ElÁsrrco N" 2 UND 300, 010
6 159,0

3',] UND 50 5,201 312,00

114,00

UND

9

c
9

2

€,

3

5 211 ,54

562,20
38, 40

77 ,2A
3, 50

CX

áí-úED\

CODIGO uNrDÀDE eu.itNTrDÀDg p. uNrtÁRroDr s cRrl,rrNÀÇÀo

UND

UND -0,50. 400,00

UND

9,60UND

UND

3,80
:c .1,5c :: a, aa
5 26, F.A 1:1, 0026

2',l.;''
29-lo

31
ta
33

,i D aa \,3a -::r, ai
2,65
3,00

rc 25,10 2a3,ta

44

coRRi:rrro L r QLrr !c c/12 c1

1001

.l
0, E6

73,25
Total



4.0 _ DÀS CONDIÇÔES DA CONTRATAÇÃO
4.1.0 prazo náximo par.a a execuÇâo do objeto desta

está abaixo
contrataÇão
indicado ê será cons iderad

e que admite p
casos previstos na leq.is1açáo vigente,
emissào do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
4.2.Os preços contratados sáo fixos peto pêriodo dêArt. 65, SS 5' ê 6., da Lêi 8.666,/93.

urn ano, excêto para os casos pre no

4 3'ocorrendo o desêquilíbrio econômico- f inanceiro do contrato, poderá ser restabelecida ar:efação quê as partes pactuaran iniciafmente, nos têrmos do Art. 65, rnciso rr, A.rÍnea d, daLeí 8,666/93, mediante comprovaÇâo documentaf e rêquerimento expresso do contratâdo,4.4.0 paganento será rêalizado mediante procês;o regular e êm observância às normas eprocedimentos adotados. da seguinte maneira: Men§almente, para ocorler no prazo de trintadias, contados do período dê adimplenento de cada parcefa.

Mamanguape - pBt 02 de MarÇo de 2018,

MAR JAIANY SOUZA PA
Chêfe de Gabinete
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MAMANGUAPE - PB
ÍeÍça leia,24 de outubro de 2017

Diário OÍicial do Município
Poder Legislativo

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

PoÍlaria no 7Ol2O17 Mamanguape/PB, 02 de Outubro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTAOO
DA PARAIBA, no uso das atribuiçóes que lhe sáo conferidas pela ConstituiÉo Federal, pela

Constituiçáo Estadual e pela Lei Orgânica do Município de Mâmânguãpe e demais leis âplicáveis à

espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Maria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiÍo, a Comissão

Permanente de Licitação, lendo os demals como membros, nos termos da Lei Federal n".8666/93.

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

revogadas as disposiçóes em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de Outubro de 2017

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

ANO Vllt - N.0 013

i+
\l

(c
ICIPAL DE MAMANGUAPE

ATOS

ADMINISTRATIVOS



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
eÂT.íAB,A MI]NICIPÀL DE MjqI,íÀNGUÀPE

REE. : PROCESSo LICITATÓRIo
OBJETO: Aquisição palcelada de materj.ais
Câmaia Municipal dê Mamanguâpe.

dê expediênte diversos, destinados as atividades da

DECLÀRÀÇÂO

Conforme solicitado, declaramos haver
rel.ativo à contratação em tela:

disponibilidade orÇamentária pata exêcuçáo do objeto

Rêcursos Próplios da câmara Municipal de Mârnanguape: O1.O1O - Câmara Municipa.L dê MaÍnanguape.
01.031.0001.2001 - Manutenção das Àtividades da câmara Municipal. 3390.30.99 - Material de
Consumo

Mananguapê - PB, 05 de MarÇo de 2018.

\J
C DIO LEITE FlLHO
Tesoureiro

*'ru' Jr c



,16 ía
o

o
FT

. ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀMAR,À MUNICIPÀ! DE MAMÀNGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMÀRA

ÀuToRI ZÀÇÀO

Àutorizo a Comissão permanentê
modalidade exigida pela ]egislaÇão

AquisiÇão parcelada de materiêi s
Municipal de Mamanguape.

Conf ollrLe
orÇameoto

de Lj citêÇão, a realizar
em vigor, destinada a:

contábi1, existe disponibitidade de
do objeto a ser licitado.

procêdimento licitatórlo, na

de expêdiente diversos, destinados as atividadês da Câmaia

informações do setor
vigeote para execuÇão

Mamaoguape PB, 05 de Março de 2019.

EERREIRA DA LVA

dotaÇão especificâ no

/r.
o

Presidentê da Câmaia

4fiÁ-NEDN

cj€tt >

.ir,Zj,/')
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂr,rARÀ MrrNÍcrpÀ! DE r,íÀlíANcuÀ.PE

coMrssÃo pERI.rÀNErfrE DE LrcrTÀçÀo

PROTOCOLO

PROCESSO LIClTATÓRIO

Objeto: AquisiÇão parcêIada de materiais
Câmara Municipaf de Mamanguape.

TOMÀDÀ DE PREçOS N" OOOO4,/2018 05/ 03/ 20ra

de expediente diversos, destinados as atividades da

observado o disposto na legisfação pertinente no que concerne à modalidade de licitaÇáoemprêgadâ em lelaÇáo ao valor previsto do cêrtame e as caracteristicas e particularidades da
9:"ry"1, bem como o que já foi rêarizado até a presênte data com objeto semêlhante ao quê serálicitado e ainda o que consta dos elementos dé plane;arnento da administraÇão, em especiâ1 0orçâmento vigente, esta Comissão pr:otocolou o proõe""o em te_Ia:

\'

c DIO LEITE FI o
Presidentê da Comis sâô

ó^-\

qqd
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂl.lane mnrctper, DE l.tÀI,íÀNGUÀpE

coMrssÃo PERMANENTE DE LrcrrÀÇÃo

rERMo DE Àu"uÀçÀo DE pRocusso r,:crratónro
PROCESSO ADMINTSTRATIVO N' 18O3O5TPOOOO4

Objeto: Aquisição parcelada de
Câmara Municipal de Marnanguape,

materiais de expedientê diversos, destinados as atividades da

I - RECEBIMENTO
Nesta data recebemos a documentaÇão inêrente à execuÇão do objeto acina indicado, compostopêfos seguintes elementos: solicitação para realj-zaçâo de processo 1j.cj-tatório na modaLidadêexigida pela lêgislação vigente, com justificativa para a necessidade da contrataçâo, pesquisa
de prêÇos correspondente, a autolização devida e dêclaraÇão de existir a resDectivadisponibilidade orÇanentária.

IT - PROTOCOI.o
observado o disposto na legislaÇão pertinênte no que concerne à nodalidade de licitação
empregada em relaçáo ao valor prêvisto do certaÍne e as caracteristicas e particularidades dâ
despesa, bem como o que iá foi realizado até â presente data coti objeto sem;lhante ao que serálicitado e ainda o que consta dos êlêmentos de planejamento da administração, em especial o
orçamênto vigênte, esta Comissão piotocolou o processo em tela:
Torsada dê Preços no 0000{,/2018 - O5/O3/20!8,

rV - EI.EMENIOS DO PROCESSO
Àpós dêvidamente autuado, protocolado ê numerado, contendo a autorização respectiva, aindicaÇão sucinta de seu objeto e do recurso apropriado para a despesa, nos temos do Art, 3gda Lei 8.666/93 e suas altelaçôes, serão juntados postexiormente o instrumênto convocatório eseus elemento§ constitutivos/ inclusive a correspondente minuta do contrato, os quais se!áo
submetidos à apreciaçâo da Assessoria JurÍdica.

V - PROCED I}'ENIO
Rêmeta-se a Àssessoria Ju!Ídica.

III - ÀBEREURÀ DE VOLUIIIE
Nestê ato, êm dêcortêncj-a da documêntação ora recebida, âbre-se o
procedimento adrinistrativo em êpigrafê, que tem como primeira folha
folhas seguintes numeradas sequencialmente, iniciando no oo 01.

Prêzados Sênhorês,

Submetêmos à apreciaçâo da Assessolia Jurldica, nesta
autuado para a devida análisê e aprovaÇão, consoante Àrt.
e suas alterações postêri.oles i

1o voluEe dos autos
a câpa do procêsso e

do

data, os efementos do processo ora
38, § único, da Lei Eederal 8.666/93

. Minuta do lnstrumento convocatório
o UirÀrta do 6ontrato correspondente,

PB{ 05 de Março dê 2018

\

e seus êlenientos constitutivos;

Mamanguape

CLÁU DIO LE ITE
Presidentê da

FILHO
Comi ssâo

6Ãi-N-^,)\

a-:.$Y
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INUTÀ

INUTÀ

MINUTÀ

àl

EDITÀI - LicitaÇão

PB

M

M
PROCESSO ÀDM]NISTRÂTIVO NO 1BO3O5TPOOOO4
LrcrrÀÇÀo N.. 00004/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realj.zador do Certame:
CÂMÀRÀ MUNICIPÀL DE MÀI4ÀNGUAPE
RUA DUOUE DE CAXIAS, 123 - CENTRO . MÀI.IÀNGUÀPE
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2'786.

UINUTÀ
o Órgão Reafizaclor do certame acina quarificado, inscrito no cNpJ 12.720.286/aoal.bz, doravante denominàdosimpfesmente oRC, torna público parâ conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar atravésda comissão Pelmanente de Licitàção, doravânte denominada simplesmente comissão, as . . . holas do clia ., .de .. de ... no endereço acima indicaclo, ficitação na nodalictâde Tomada de preÇos no. 0oOO4/201g, trponênor preÇoi tudo de acordo com este j.nstrumento e em observãncia a Lei Fecleaa.l. ni. 9.666, de 21 de junhodê 1993 e §uas altelaçõês postêriorês ê â Lei conpfementar no 123, dê 14 de dezembro de 2006, alterada,conforme o§ critérios e plocedimentos a seguir defj.nidos, objetivaodo obter a melhor ploposta para:AquisiÇão parcelada de nateriais de expediente diversos.

MINUÍÀ
1 .0. DO OBJETO
l l.constitui obleto da plesente licitação: ÀquisiÇâo parce.Iada de nateriais de expediente divêrsos,destinados as atividâcles da Câmara Municipal de Mâmanguapê,
1.2'As especi.ficações do objeto ora.ricitado, encontram-se devidamente detafhadas no correspondente Termode Referênciâ - Anexo I deste Iôstrumento.
1.3 'A contratação acima descrita, gue será processada nos têrmos deste instrumento convocôtório,especificâçôes técnicas e informaçõe§ compfementa!es que o acompanham, quando fo! o caso, justifica-se:
Pela necessidade da devida efetivação de conpra para suprir demànda espécltica - Aquisição parcelada demateriais de expediente diversos _, consideracla oportuna e impre scindlveJ, , bern como relevante meclicla deinteresse púbtico; e ainda, pela necessidade de ciesenvolviriento de ações continuadas parâ a ptonoÇão dêatividacles pe!tinêntes, visando à naximização dos recursos em rêlaÇão aos objeiivos prograÍnados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.1.4.salienta-se que na referida contrataÇão, não será concêctido o tratamenio diferenciado e simptificadopara as Mlcroempresas e Empresas dê Pequeno Porte, nos termos clâs disposÍÇÕes contidas nos Arts. 47 e 4g,da Lei complemen}.ar nõ 123/20a6, por eslarem plesentesr isolada ou s imul taneanente, as situaçoes prevrslasnos incisos Í1 e rrr, do Àrt. 49, do mêsmo diploma 1e9a1. Eica, no entanto, assegurado a ME e Epp o
!:1!?1:Dto difêrenciado ê simplificado previsto nos demais Art.igos do capj.tur,o v, se;ão única, da Lc no.
L23 /2006.

2.O.Do LoCAI E DÀTÀ E DÀ IMPUGNAÇÁo Do EDITÀL 
M I NU IÀ

2.1.os envelopes contendo a documentâção relativa à habifitaÇáo e a proposta de pieÇos para execuÇão doobjeto desta licitaçáo, deverào se! entrêgues à coÍLissão até as... 
_trorãs 

ao aia ... aJ ... are ..., ooendereÇo constante do preánbulo deste instrumento. Neste mesmo locaI, clata e horário será reâ.Lizada asessão púbL-ica parà abertura dos refelidos envelopês.
2.2. rnformações ou escLarecinrentos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos horários nornais deexpediente: das 08:00 as 12:00 horâs.
2.3.ouarque! cidadão é parte 1ê9Ítima para impugnàr o ato convocatólio deste certanre por itregufaiidàdê naaplicaÇâo da ,,ei 8.666,/93 e legislaÇão pert-inênte, se manj.festada por escrito e àirigraa a comlssão,plotocolizaDdo o otigi'na1 até 05 (ciDco) clias úteis antes cla data fixada para realizaçáo da respectivasessão pública para abertura clos envelopes de habilitação, nos horários áe expediente acina inàj.cado,êxc.Lusivamente no seguinte endereço: Rua Duque dê câxiàs, 123 - centro - r,tamanguape - ts,2'4.caberá à comissão, auxi-riada pelos setores responsáve-is pêIa elaboraÇão aãstà ato convocatório e seusanexos. decidi! sobre a resPectiva impuqnação, respoDdenclo ao cidadão interessaclo no prazo de até. 03(três) dias úteis, considerados da dôtá em que fo_i protocolizada a petição.
2'5 Decairá do direito de impugnar as farhas ou ilregular-idades que viciariam o ato convocatório destêcertame, o licitantê que não o.fizer por escrito ê diligida a comissão, protocolizando o originaf até o 2'(seguodo) dia úti} quê ânteceder a abertura dos envelopes com as propostas, nos horários cle expedienteacima indicado, exclusivamentê no seguinte ênde.eÇo: Rua Duque de caxl-aÀ, 123 - cent!o - Mânanguape - pB.

3.0.Dos ELEMENToS pARÀ LrcrrAÇÁo Mr§urÀ
3.1.Àos participantes, serão fornecidos os 6eguintes elementos:
3.1.1.ÀNExo I - TERMo DE RETERÊNCIÀ . ESPECÍEICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLÀRAÇÔES,
3,1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA,
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO,
3.2.À obtenÇâo do instrumento convocatório poderá se. feitâ da sêguinte forma:3.2.1. Pe1â Internet: wvôr.tce,pb.gov,br, e
3.2,2.Impresso: junto a Coni"ssão gratuitamente.

MrNUrÀ
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ESTÀDO DA PÀIIAÍBÀ
CÂMÀRÀ MUNICI PÀ], DE MÀI.,ÍÀNGUAPE

COMISSÀO PER]'{ÀNENTE DE LICITAÇÀO



4.0. DO SUPORTE LEGÀl
4.1.Esta IicitaÇão reger-se-á pela Lej- Eederal
posteriores e a Lei Complementar no 123, de 14 de
fican fazenclo partes integrantes deste instruÍ(ento,

B .0. DA HABILITAÇÁO
8.1.Os documentos necessári.os à habifitação dos
dentro de envelope facrado, contendo as seguintes

n' . B ,666 de 21 de lunho de 1993,
dêzenúcro de 2006, alterada e ]egislaÇão

indepenclente cte transcriÇão.

suas caracte!ísticas e
8.666/93, está abaixo

licitantes, deve}:ão ser
indicaÇões no anverso:

item 6.1 deste instrumento.
certidão conjunta negativa de débitos

tt

óo

I!{INUT À5.0. DO PFÀZO E DOTÀÇÃO
5.1.O prazo máximo para â execuÇão do objeto ora ]icitado, conformêdo ORC, e que âdmite prorrogação nos casos previstos pela LeÍ
considerâdo a partir da emissãô do pedido de Compra:

Entrega:5 (cinco) dias

o-
indicêdo á

MINUTÀ

MINUTÀ

5'2 o prâzo de vigência do correspondente contrato será determinado: âté o fillal do exercicio financeirode 2018, considerado da data de sua assinatura;
5 3.Às despesas decorrentes do objeto da paesente LicitaÇão, correrão por conta da seguinte ctotação:Recu!sos Plóprios da câmara Municipal de Mamanguape: o1,o1o - canara uunicípã]- o" M"^"ngu.p".01 031.0001.2001 - Manutenção das Àtividades da câmara uunicipal. 3390.30.99 - llateriai à" con"r.o
6.o.DAs coNDrÇôEs DE pÀRTrcrpÀÇÀo MrNUTÀ
6.1.Pode!ão participar cleste cêrtame, os .ricitantes devidanente cadasttados no oRc ou que atendêrem atodas as condiÇôes para cadastlamento até o terceiro clia anterior à data previstâ para o recebimento daspropostasr cujâ regrilaridadê será obselvada mediânte apresentaÇâo do certi.fiaado de rnscri.Ção dêFornecedores e Prestadores de ser:viços, ou equivaLente na fórma da rei, fornecj.do pefo oRc. os ploponentesdeverão etrtrega! a comissáo dois envelopes fechados indicando, respêctivanênte, DoêuMENTAÇÃo ê pRoposrA DEPREÇos, devidamente identificados nos termos definidos neste instruaento coovocatório.6'2'À participaÇão neste certame é abertâ a quaisquer interessados, inclusivê as Microempresas, Empresasde Pequeno Porte e Equiparados, no6 telmos cIâ LegislaÇão vigente.
6'3'Não poderão participar os intêressaclos que se eDcontrem sob o legime fa.rimentar, enpresas êstlangeirasque não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declârados inidôneos para ticitàr orr con!ratar colna AdministraÇão Pública ou que estejâm cuÀprindo a sanção de suspensão do direito de licitar ê contratarcom o ORC.
6 4'os lic-itantes que desejarem enviar seus enve.ropes DoclrnrenEação e proposta de preÇos via postôL - comÀvrso cle Recebimento ÀR -, deverão reneEê-1os em tempo hábir ao endereço constantê do preãnbu_Io desteinstlunento, aos cuidados do Presidente da comissâo - ctáudio r,eite Ei1ho. Não senclo rigorosameDteobservadas as exigências deste item, os respectj,vos envelopes não serão aceitos e o Iicj.tanle, portanto,
clesconsiderado para efeito de particj.pação no certame.
6'5'Quando obsêrvada a ocorlênc.ia ala entrega apenas clos envelopes junto a comissão, sem a permanência derepresentarte credenciâdo na respectiva sessâô púb1ica, é fâcuttado ao 1icítaote, não seDdo condição parasua habiLitaÇão, a inclusão no envelope DocrmentaÇão, da declaraÇão expressa de renuDciar ao dileito deinterpor reculso e ao prazo correspondente relativo à Ease de Habilitação, concorclando conr oprosseguimento do certâme, prêvisto oo Àrt. 43, rrr, da Lei 8.666/93, conforrne moáelo - Anexo rrr.b,6.E VeOAdà á participaÇão em consórcio.

7,0.DÀ REIRESENTAÇÀo E Do CREDENCTÀÀ,ÍENTo M r N u rÀ
7'l o 1j_citante deverá se apresêntar, para credenciàmento junto a comissâo, quando for o caso, at!âvéa deum lepresentante, com os documeatos quê o cr€clenciam a partlcipar deste pr;cedimento Iicitatório. cadaricitante creclencia!á âpenas un representante que será o ú;ico adnitido a intervir nas fases clo ce!tame naforma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro clevidameoEecredenciado.
7.2.Para o credenciamento dêverão se! apresentados os seguintes docuneotos:
?.2'1.Tratândo-se do representante fegaf: o instlumento constitutivo da empresa na forma cla tei, quândofor o câso, devidamente reqistrâdo no órgão coinpetente, oo quâl estejâÍr exptessos seus poderes palaexerce! alireitos ê assunir obrigações em clecor!ência cle tal invest.idura;
7 2'2.Tratando_se de procurador: a procuraÇão por instrunenlo públ.ico ou particula! cla qual" constem osnecessálios Poderês para, firmar decfaraçôes, desistir ou apresentar as razões de r:ecu!so e pratj,car todosos denaiS atos pertitrentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇão daempresa, quando for o câso, que comprove os poderes do mandante para â outorga. caso a procuração sêjapâlticular, deverá te! firma reconhecida pot caltório cornpetênte.
7.2.3.O representantê fegal' e o Procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenhafoto.
l.3.Estes docu.rnentos deverão ser apresentados - antes do intcio da sessão pública - em original, porqualquer processo de cópia autenticacla po! cartóri,o competente ou menüro da coÍli-ssão.7.4.À não apresentação ou aindâ a incorreÇão insanável de quaLquer dos documentos de clealenciamêntoimpedj'rá a participaçâo ativa do representante do ticitante no preseote celtame. Esta ocorrência nãoinabilitará o concorrente, apênas perderá o direito a manifesta!-se nas correspondentes fases clo processolicitatórj'o. Para tanto, a cPL receberá regul.armente do refelido concorrente s"u" .nlr"ràp.s, decraiações eoutros elelhentos necessários à participêção no certarne, desde que apresentados na toÀa clefInida nesteinstrumento.

MINUTÀ

apresentados em 01 (urna) via,

MINUTÀ
CÂMARA MUNICIPÀL DE MÀI,ÀNGUAPE
DOCUMENTAÇÃO - TOMÀDÀ DE PREÇOS No. O0OO4/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÀO deverá contel os seguintes elementos

8.2
8.2
8.2
Eed
8.2

.PESSOA JURÍDICÀ:
,1.ComplovaÇão de cadastramento nos termos do
,2.Regularidade para com a Eazenda Feclêra1 -
erais e à Dlvida Ativa da Uniâo.
.3.Cêrtidões nêgativâs das razetldas Estadual

formâ da Lei
e Municipâ] da sede do llcitante ou

relativos a Tributos

outro êquivalente r1a



6r Af
ê

a por Tempo
À8 . 2 . 4 . comprovaçáo de regularidacte relativa à Se

d
S

idade Socia.l INSS-CND e do Fundo Oe C.ra.,,{ie Serviço FGTS-CRE, apresentando as corresponde
ectiva

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Traba]ho, aprovada pelo Decreto-Lei nô 5.452,
8.2. 6. DeclêraÇão do Iicitanre:
Federal Art. 27, Inciso V, da
participaÇão na licitaÇão; e de submet

gur

eguro Social e Caixa Econômica Federa.I, resp
,2.5.Prova de inexistência de débitos inadimI

ntes certidões Ío!necidds pelo Institut(
mente. | ;

plidos perante a Justrça do Traba]ho, nediante

c.i o clo

i,rle'u""ni"iaoãq'ilas Leis dor

NA ná1t

CNDT, nos termos do Título vII-À da ConsolidaÇ
de 1' de maio de 1943.

de cumprimento do disposto no Àrt, ?., Inciso XXxIII
Lei 8.666/93, de superveniência de fato impeditivo nô

da Constil-uiÇão

8'2 7'Termo de Renúnc1a, caso o participante envie apenas seus envefopes, sem representante creclenciado edeseiar renunciar ao dirêito de interpor recLrrso e ao prazo respectivo retatj.và à Ease cte HabiritâÇâo,concordando com o prosseguimento clo certame ficitêtór_io, conforme modelo - Anexo III.8'2'8'certidão negativa de Fa1ência ou concordata, expedida pefo distr-ibuidor cla sede do ricitante, nomáximo 90 (noventa) dias dâ data prevista pêra abertura das propostas.
8 2'9'comprovação de capacidade de desempenho antêr1or sati;faiório, de atividade iguat ou assemethacta aoobjeto da ficitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica d; direito púb1ico ouprivado.

8. 3.Documentação específica:
8 . 3 . 1 . comprovaÇão cle que o licitante se enquadta nos termos do Art. 3. da Lei 723/a6, se for o caso, sendoconsiderada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamênto ciiferenciado esimprificando na forma defj-nida pela regis.raçâo vigênte. Ta1 compràvaçâo poderá ser ieita através daapresentação de qualquer: um dos seguintês documentos, a critério do ricitànte: a) decraraÇão expressaformalmente asslnâda pefo profissional da área contábil, devidamente habilrtado, b) certiclão siÍlplÍficadaemitida pefa junta comercial da sêde do licitante ou equivalente, na formê da tegistaÇâo pertinente. Aausência da rêferida declaração ou certiclão simplificadi não ê suficiente motrvo fara a lnabilitação doricitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento dife;enciado e simptifÍcadodispensado a ME ou Epp, previstos na Lei 123106.

convocatório, conforme modelo Anexo II

que diz respelto àer-se a todas as c}áusLrlas e condiÇôês do presente instrunento

MINUIÀ
em 01(uma) via, dentro de envetope facrado, contendo as sequintes

MINUTÀ

8'4 os docunentos de Habilitação deveráo ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidospor um índice correspondente, podêndo ser apresentados em origlna1, por quafquer processo oe cópraâutenticada por cartór.io compêtente, merüro da comissão ou pubtica;ão em órgâo da imprensa ottcial, quandofor o caso. Estando per:feitamente tegíveis, sem conter borràes, rasuras, emendas ou entrefinhas, dentro cioprazo de valldade, e êncerrados em envefopê deviclamente facrado e indevassávef. por ser apenas umaformalidade que vÍsa faci-ritar os tlabalhos, a ausênciê do indice de que trata este item, não inabiiitaráo licitante.
8 ' 5 'À fafta de quafquer documeDto exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias deviclamenteautentlcadas ou das vias originais para autenticação pela comissão ou da pubticação 

"* àrgao na imprensaoficial, a apresentaÇão de documentos de habilitaÇão fora do enve.Iope especlrico, tornará o resp;ctivoricitante inabilitado. ouando o documento for obtido via rnternet sua 1egêridaclê será comprovada nosendereÇos eletrônicos corre spondente s . Poderão ser utj.lizados, a cr:itéri; da comissão os clocrmentoscadastrais dê fornecedores, constantes dos arquivos do oRC, para comprovaÇão cta autênticiclade cle elementosêpresentados pelos licitantes, quando for o caso.

9.0. DÀ PROPOSTA DÉ PREÇOS
9.1.À proposta deverá ser apresentadâ
indÍcaÇões no anverso:

CÂMARA MUNICIPAL DE MA].IÀNGUÀPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N". 00004/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,] DO PROPONENTE

o ENVELoPE PRoposTÀ DE pREÇos deverá contê! os seguintes elementos: 
l{ I N U T À

MINUTÀ9.2 Proposta efaborada em consonância com as especificaÇôes constantes deste instrumento e seus e_lementos_ Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, clevidamente assinâda por seu representante,contendo no correspondente item cotado: discrlminação, marca e/ou modelo e outras cêracteristicas senêcessário, o quantitativo e os valores unrtário e totaf expressos em algarismos.
9 3 será cotado um único preÇo, marca, modeLo para cada iten, com a utilização de duas casas clecimais.rndicaÇões em contrário estão sujeitas a correÇôes observando-se os seguintes Jri.térios:9.3.1.8â1ta de digitost sêtâo acrescidos zeros,g.3.2.Excêsso de dígitos: sendo o prineiro dÍgito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido,caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior pêra mais e os demais rtens excecientessuprimidos.
9.4.No caso de aquisiÇão de bens, a quanticlade mínima de unidades a ser cotâda, por item, não deve!á serinferior a 1008 da estimâtiva detalhada no correspondente Termo de Rêferência - Aoexo I. Disposição emcontrário não desclâssifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsideraclo.9.5.4 proposta deverá sel redigidâ em lingua portuguesa e em moeda nacioDaf, elaborâda com clareza, semêfternâtivas, lasuras, êmendas e/ou entrelinhas. suas folhas rubrlcadas e a últlma clêtada e assinada peloresponsável, com indicação: do vafor total da proposta em algalismos, dos prazos de entrega ou execução,das condiÇôes de pagametrto, dâ sua vâlidade que não poclerá ser inferror a 6t dias, e outras infornaçôes eobservações pertinentes que o ficitante jufgar necessáriâs.
9.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor tota1, resultado da muttiplicaÇâo do preçounitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9.?.Fica estabelecido que havendo dive.gência de preÇos unitários para urn mesmo procluto ou serviÇo,prevalecerá o de menor valol.
9.8.No caso de afterações necessárias da propostâ feltas pela comissão, decorrentes excLusivamente cleincorreÇôes nâ unidacle de medida utifizada, observada a devida proporcional idêde, bem como namultiplrcação e/ou soma de vatores, pr:evalecerá o valor corrigido.
9 9.4 não indicaÇão na proposta dos prazos cle entrega ou execução, das condiçôes de pagamento ou de suavalidade, ficará subentendido que o licitante aceitoLr integratmente as ài.posrçà"i do instrumentoconvocatório e, portânto, se!ão consideradas as determinações nefe contidas para as !eferidas êxigênciasnão sendo suficiente motivo para a desclassificaçâo cla tespectiva proposta.
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apresentar a proposta no próprio mo.relo rornecido o.r. fi", descle que
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9.11.Nas licitaçôes para aquisiÇáo de nercadorias o participante iôdicará a origem dosÀ eventuaf falta da referida indicaÇão nâo desclassiiicará à licitante.9'12.Serão desclassificaclas as propostas que deixarem cre atender as disposiÇões deste i
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10.0. Do cRrrÉRro pARÂ JULGAMENTo
10'1 será declarado vencedor clestê certame o licitante que, atendidas todas as exigências do presenteinstrumento, apresentar proposta com menor vafor unitárlo no correspondente item cotado, refacionado noAnexo I - Teirno cle ReÍeréncià
10'2'Havendo iguêrdade de valo_res entre duas ou mais proposras, e apôs obedec-ido o disposto nos Àrts. 44 e45 da Le.i Complementar 123/06 e no Àrt. 3", SZ., aa iei g.e;atgi, a ctassificaÇão se tara através de

10'3 Na presente licltaÇão será êssegulada, como critério de desempate, preferência de contratação para asmicroempresas e empresas de pequeno porte.
10 4 ' Pêra efeito do disposto neste .instrumento, entênde-se por empate aqueras situaÇoes em que aspropostas apresentadas pelas microempresas e empresds cle pequeno porte sejanr iguais ou até 10g (dez porcento) superiores à proposta mais bem classificada.
l0.5.ocorrendo a situaÇão de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:10'5 1'A microempresa ou emprêsa de pequeno porte mais bem cfassificada poderá apresentar proposta depreÇo inferior àquera considêrada vencedorá do certame, situação em que sãrá adjuáicado em seu favor oobjeto licitado,.
10'5'2'Não ocorrendo a contratâÇáo cla microempresa ou empresa de pequeno poate, na forma do item anterior,sêrâo convocadâs as demàis remanescentes qo" poa .rerrtora se enquadtem na situaÇâo cle empate acimadefinida, na ordem de classificaÇão, para exercÍcio do mesmo dir:eito;
10 5'3 No caso de equivalência de valores apresentados peras microemplesas e empresas de pequêno porte quese encontlem no intervalo estabelecido como sj.tuaÇão de empate, será rearizado iorteio enicre efas para quese identifiquê aquela que primeiro poderá apresentar melho; oferta.
10'6 Na hipótese de não-contratação nos termos acíma previstos, em que foi observada a situaÇão de empatee assegurado o tratamento drfelenciado a microempresa e emplesa de pequeno porte, o objeto ]icitado seráadjudicado em favor da proposta originafmente vencedora do ãertame.
10'7 4 situaÇão de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quanclo a mefhor oterta inicial nãotiver sido apr:esentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

rr...DÀ .RDEM Dos rRÀBALHos MrNUTÀ
11 1'Para o receb.imênto dos ênvelopês e início dos trabalhos será observada uma toterância cle 15 (quinze)minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebÍmento dos envelopes, nenhum outro será aceito,11 2'Decrarada abertâ à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido cíeclenciamento dosinteressados. somente participará ativamente cla reunião um lepresentante de cada ficitanre, podendo, noentanto, sea assistida por qualquer pessoa que se intetessar.
11'3 O não comparecimento do representante de qualquer dos ricitantes não impedirá a efetivação dareunião, sendo que, a simp]es participaÇão neste certane lmptica na totaf aceitaÇio de todas as condrçôeses!abel,ec.idas nes!e Instrumenro Convocâtorlo e seus anexos.
11'4'Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de alocumentaÇão e/ou substituiÇão dosenvelopes ou de qualquer êfemento exigido e não apresentado na reunião destinada à habiritação.11 5'A comissão receberá de câda representante os envelopes DocumentaÇão e proposta cle preços, e rubricarájuntameÊte com os participantes os fechos do segundo.
11'6 Posteriormente abrir:á os envelopes Documeniação, rubricará o §eu conteúdo e soficitará dos ficitantesque examinen a documentâção neles contidas' ouaisquer impugnaÇões levantadas deverâo ser comunicadas aComissão, que as consignará na Ata de reunião,
11 ?'Prosseguindo os trabalhos, a comissáo analisará os documentos e as impugnaÇões porvêntura lormufadaspelos licitantes, dando-l'hes ciência, en seguida, do resultado aa rase àe- gatj.litação. nntretanto, seassim lulgar necessário, poderá divulgar o rêsultado numa nova reunião, registrando-se na Ata, ou meclaantepubricaçâo na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por escrlto, observada, nêstes casos, a devrdaantecedência necessária - não inferÍor a 4g (quarenta e oito) horas,
11 8'ocorrendo à desistênciâ expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Ease cle HabilitaÇão,conforme previsto no Ait. 43, rrr, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá have. a abertura dos enveropesPropostas, cêso contrário será narcada nova data, com observância ao prazo recursar estabelecido naIegislaÇâo pertinente.
11.9.o envelope Proposta dê Preços, devidamênte fechado e lâcrado, será devofvido ao licitanteinabilitêdo, desde que não tenha havido recurso ou após suâ denegaÇão.
11,10.Encerrada a Eêse de Habili-taçáo ê observados os ditames deste instrumento, a comissão procederáentão à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes decfarêdos habilitados, rubricará o seuconteúdo e facultará o exame da documentaÇão neles contidas a todos os participantes, os quâis poderãoefetuâr impugnaÇões, devidâmente consignadas na Àtâ de reunião, quando for o caso.11'11 4 comissão examinârá os erementos apresentados, as observêçôes eventualmente apontadas, declarando,em seguida, vencedor o licitante qr,re, atenclidas as exrgências e cons-iderêdos os crltérios dêflnidos nesteinstrumento, apresentar propostê mâis vantajosa para o ónC.
11 12.D4 reunião favlar-se-á ata circunstanciada, na quaf serão registradas todas as ocorrências e que, aofina], será assinada pela Comissâo e licitantes presentes.
11'13'Em decorrência da Lei compfementar 723/06, a compÍovação de regufaridade fiscal e traba-rhistê dasmicroempresas e empresas de pêqueno porte somente será exi.gida para efeito ale assinatura clo contrato,observa4do-se o seguir,lte procedimento:
11 13'1Às microenpresas e empresês de pequeno porte, por ocasião da partlcipaçâo nesta ricitaÇão, deverãoapresenta! toda a documentação exigtda par:a comptovaÇão de regufaridade fiscaf e trabalhista, dentre osdocumentos enumerados neste instrumento para efeito de HabilitâÇão e integÍantes do envelope DocrmentaÇâo?mêsmo que esta apresente âlguma restrição,
11.13.2.Hâvendo alguma restrição na comprovação da requfar:idade fiscar e trabalhista. será assegur:ado oprazo de 05(cinco) clias útêis, cujo termo -inicial corresponderá ao momento em que o flcitante fordeclarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a ãritério do oRC, para a regurarização dadocumentação, pagamento ou parcefamento do débito, e emissão cla eventuais certidâes negativas ou positivascom efeito de certidâo nêgativâ;
11'13.3.À não-rêgularização da documentaÇão, no prâzo acima previsto, implicârá decadência do direito àcontrataÇão, sem prejuizo das sanÇÕes previstas no Àrt. 81, da Ler- 8.666/93, sendo facuttado ao oRC

-\



ANE^/ aê
convocar os ]icitantes remênescentes, na otdem dê ctassificação,

12.O.DO CRITÉR]O DE ÀCEITABTLIDÀDE DE PR EÇOS

E spe
Art. 48, II, da tei 8. 666/93i o mesmo

alrtomaticanente a proposta,
12.2.0 valat estimâdo que o
indicado oo respectivo elemen

ç
Para assinatura do contra I

a

i.vo item relacionâdo no Ànexo I Termo de
stj.mado pelo ORC ou nanifestameate inexe quÍve1será desconsiderado. Esta ocorrência

ou revogar

FL "2,

t2.l .Havendo proposta con valor para o lespect
cificàÇões, na coluna código, superror ao e

o
INUTÀ

eEeôcl à

TÀ

Lei

qlrando for o caso, apenas o iten correspondente.
ORC se propôe a pâgar pefo objeto ora licitadoto deste instrunento ANEXO I.

não descfassifica

Valor de Referência, está

13.0. Dos RECURSOS
13.1.Dos atos decorleotes aleste proceclj.mento licitatório, caberão recursos nosEedelal n.o 8.666/ 93.
13.2.O lecurso será diri.gido à auto!_idade supeliot do ORC, por intelméctiôplotocolizado o original, nos horári.os normais de expedientê das 08:oo âs 12:ooseguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro : Ma."ngr.p" _ ea.

!{INU

têrmos do Àrt. 109 da

da Comissão, devendo
I horas, exclusivamente

5er
no

14.o,DA HoMol,ocÀÇÃo E AD,ruDrcAÇÁo MrNUrÀ
14'1'concfuído o julgamento alas propostàs apresentâdas, a conissão emitirá relatório conc_Iusivo dostrabaLhos desenvolv-idos no cêrtame, remetendo-à a autoridade superior do oRC, juDtamentê com os etehentosconstitutivos do procêsso, necessárj.os â ltomologação ê Àdjudic;ção da respectiva 1icifaçao, quando for ocaso,
14.2.À autorldade superior poderá, no entanto, tencto em
cliscordar e dêixar de homologar, total ou parcialmente, o
considerâ! nul-â a LicitaÇão, desde que apresente a devida
resguardados os clireitos dos licitaDtês.

vj.sta sempre a defesa dos interesses do ORC.
resul,tado apresentâdo pela Comissão, revogar ou
fundamentação exig_ida pefa legisfação vi;ente,

15.O.DO CONTRÀTO MÍNUTÀ
15.1,Após â homologaÇão pêla Autolidade superior do oRC, o licitânte vencedor será notiticado parâ, dentrodo prazo de 05 (cinco) diâ§ consêcutivos da clâta de recebimento da notificaçao, À""in". o respêctivocontrato, quàndo for o càso, elaborado em conformiclâde com as nodalidades permiiidas pera ler rederal n.o8.666/93, podendo o mesmo sofrer arteraÇÕes na fo.ma definida pela referi.da !ei.15'2'Não âtendendo à convocação para âssinar o contrato, e ocorrendo estâ dertro do prazo clê valj,dade desua. proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventr.rra tenha obtido como venceclor ctalicitaÇão,
15'3 É pernitido ao oRc, no caso do licitànte vêncedor não comparecer pàra àssinatura do contrato no prâzoe condições estabêlecidos, convocar os ficitântes lemaDescentes, na ordem de classificação, para fâzê-1oem igual prazo e nas mesmâs condições do liciEantê vencedol, inclusivê quanto ao p;;;", o, revogar aPresente ficitaÇão.
15'4'O contlato que eventualmente venha a ser assinaclo pelo ficitante vencedor, poderá ser atterado,unifateralmente pelo contratante 

-ou 
por acoldo entre as iuat"", rro" casos previstos no Àrt. 65 e seráresciôdido, dê pteno diaêito, confolme o disposto nos Àrts. 11, .lg e 19 da Lei g.566/93.

15'5 o contratado fica obrigado a acej.tar nas mesmas condiÇões contlatuais, os acréscimos ou supressÕesquê se fizelem necessários, até 25? lvinte e cinco por cento) do valor inicial atuâlizado do contrato.
16.O.DAS SANÇÕES ADMINISTRÀTIVAS MINUTÀ
16 1'À recusa injusta em deixar de cumplir as obrigaÇões assurflidas e preceltos regais, sujeitará o
9ol!lilido, garàntidâ a prévia defesâ, às seguintes pànaridades prev-istãs nos Arts.- 86 e B7 da Ler.8.666/93| a - advertência; b - multa de mota de 0,5* (zero vlrgula c_inco por ceDto) upfi"uou sobre o vafotdo cont!ôto por dia de atraso na êntrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora contrâtacloi c - multa de10* (dez por cento) sobre o va.lor conttatado pela inexecução total ou pãrci.al oo contrato; cl - suspensãotenporária de participar em licitâÇão e impediloento cle contratar .o. a Àd^inistr.ção, por prâzo de até 02(dois) anos,' e - decraraÇâo de in.idoneidada para ficitar ou contrata! com a Administrâção púb1ica enquantoperduralen os motivos determinantes dâ punlção ou até que seja plomovida sua reaúilitaçao perante aprópria autoridade qüe apticou a penariclâde, f - s inur taneamênte, quatquer das penarictactes cabíveisfundamentadas na Lei 8.666/93.
16'2'se o varor da multa ou indenizaÇão devidâ não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação aocontratàdo, será automaticameDte clêscontado da primeira parcela do pagamento a que o contratado vrer àfazer jr]s, acaescido de juros moratôrios de 1g (urn po. cento) ao Ãei, ou, quanào for o caso, cobracloj udicialnente.
l6'3.Àpós a aplicaÇão de quaÍsquel das penalidades previstas, reafiza!-se-á comunicaÇão escrita aocontratado, e publicêdo na impteosa oficial, excruida; as penal.idâdes cle advertêocia e nuftâ de moraquanclo for o caso, constêndo o fundamento legat da puniçâo, informando ainda que o ruio-""ra registrado nocadastro corrêspondentê.

1?.o.Do RE.EBTMENT. ou coMpRovÀÇÃo DE ExEcuÇÁo Do oB,lETo 
M r N u r À

17 ' 1 ' o recebirnento ou a comprovaÇão dê execuÇão peto oRC cto obj eto -ricitado, observadas slrôscaracterÍstica s, se fará mediaote recj.bo ou equÍvalente emitido po! funcionário ou comlssào especlficadêvidamente dêsignados, após a. verj.ficaçáo da q;antidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos termosdeste instrumento, das noünas técnicas e lêgisLàÇão pertinentes, e consequente ácej.taçao.

18.O.DO PÀGÀ}{ENTO MINU"À
18'l'o pagamento seaá efetuado nediante processo regurar e em observância às noinas e procêciimentosadotados pel'o oRc, da seguinte maneira: Mànsalmarrta, 

-para 
ocorrer rro prâzo de trintâ dias, contados doperlodo de adimplenento de cada parcela,

18'2'o desemborso máximo alo pe!1odo, Dão será superior ao varor do respect-ivo adimpremeÂto, cle acorclo como cronograma aprovâdo, quando fo! o caso, e sempre em conformidade 'com a oispÀiuiillade de recu!sosfinancei"ros.
1B'3'llenhum vafo! será pâgo ao contratado enquanto pendente de liquidâÇào quâLquer obrigaÇão financeiraque fhe for inpostâ, em virtude de penaridáde ou inadimpfênciâ, a qual poderá ser compensada com opagamento pendente, sem que isso gele direito a acréscimo aJ quatquer naiurezÀ.



19.0,DO REAJUSTÀI4ENTO
19.1.Os preços contratados são fixos pê_Io perlodo de um ano, exceto para os5ô e 6", da Lei 8.666/93.
19.2,Ocollendo o desequi.l.lbrio êconôhico_finâDceiro cto contrato, poalerá serpartes pactüaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Ali.neacomprovaÇão documental e requerj.mênto exprêsso do Contratado,

casos previsto

restabelec_ida
d, da Lei I 666

2A O.DÀS DISPOSIÇÔES GERÀÍS MINUTÀ

MINUTÀ

MTNUTÀ

20'1'Não será dêvj'da aos proponeites pera elaboração e/ou apresentaÇão cre documentação relativa aocertame, qualquer tipo de indenizaÇão.

íl;ÍdiilT 
pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração tegal, pociêrá representar nais de uma

20'3 4 presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razões cre interesse púbrico decorlente defato supelveniente devidamenre comprovado, ou anurada .á a.a.-"-., 
"ã p'"r;,'';::.'"ir; jdcle, de oflcio oupor plovocação de tercej.ros, nediante pa!êcer êscrito e dêvidamênte funOamentaao.20'4'caso as datas plevistas para a realizaçâo dos eventos da presente ricrtâção sejan decraradas feriado,e nâo havendo !atificaÇào da convocação, fj.cam trâ,rsferidos- .oto^.ti..rn.n1?-pã.á-'à'i.i."i.o dia útiIsubsequente, no mesmo Local e hora anteriorm"r.rt. p..ri"1ã.20'5'ocorrendo a supressão de serviços, se o contiatadà 1u lou.r". acrquirido os materiais e postos no Locarde trabal'ho' os ne§mos cleverão ser pagos pefo oRC, pefo preÇo de àquisição regulalmeote comprovaclo, dêsdeque sejam de boa quêIrdade e aceitos pela -frscalização. '

20'6 os preços unlEários parà a realizaÇão dê novos serviÇos surgidos durante a execuÇão do contrato,serão plopostos pefo contratado e submetidos à apreciaÇão do oRC. À execuçáo clos serviços não previstosserá regulada peLas condiÇões e cIàusulas do cont;ato o.ror,.ruf.20 7'o oRc por conveniência âdmrnis!ratlva.r ag.ri.., - 

""".!serva no direito de paratisar a quarquer tempoa_execuÇão dos serviÇos, cientificando clevidamente o Contrataclo.20'8'Decairá do direlto de lmpugoar pêrante o oRC nos termos do presente instlumento, aquefe gue, tendo-oacettado sem obieÇão, venha a aplesentar, clepois do iurgamênto, falhas ou irregufaridades que o vicialamhipótesê em que taL conunicado ôâo terá efeità ae recírso-.20'9'Nos vatores apresentaclos .pêros licitantes, 1á aeverao estar incluidos os custos com aquisiÇâo dematerial, ráo-cle-obra utif-izada, impostos, 
"niu.qo", i."tu" 

" outros que venham à iocidi! sobre osrespectivos p!eÇos.
20'10 Este instrumento convocatório e todos os seus efenentos constitutivos, estão di sponibili zados emmeio magnético, podenclo ser obti.dos junto a comissâo, or"ã.".ao" os procedimenios ;";lri;;" pe_ro oRc.20 11'As dúvidas surgidas após a àprêsentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarãoúnica e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão àa 'comissao, 

sendo facultadâ a mesma ou a autoridadêsuperior do oRc, em quarquer fa§e da licitação, . pro^úo de difigência destinada a escralece! ou acomplementar a instruÇâo do processo.
20'L2'Pata dirimj'r controvér'iâs decorrentes deste certame, e8cfuÍdo qualquer outro, o foro competente ê oda Comarca de Mamanguâpe, Estado da parâlba.

Mamanguape cle de 2018

CLÁUD] o LEITE FILHO
Presidentê da Comissáo

Çào que
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ÀNEXO r - TOMADÀ DE PREÇOS Nô 00004/2018

TERMo DE RErERÊNCrA - EspEcÍarcÀÇÕEs

2.O,JUSTITICÀTIVA
2.l.Consiclerando as necessidades alô ORC.
adequadamente, os procedimentos necessários
especi.ficaÇôes alo objeto ora licitado são:

1.0. DO OBJETO
1.1.Const-itui objeto desta licitação; Àquisição parcelaata
as ativialades da Cámara Municipal ale Mamanguape.

Es?ÀDo DA pÀRÀÍBÀ
cÁ.tÍARÀ lruNrcrpAl, DE MAT4ANGUÀPE

coMrssÃo PERIÀNENTE DE LrcrrÀÇÁo

ten
para

MINUTÀ

MINUTÀ

MÍNUTÀ

de materiais de expediente diversos, destinados

MINUTÀ
o presente termo a finalidade de definir, técnica eviabilizar a contrataÇão êm teLa. As caracteristicas e

MINUTÀ
UNITÁRIo P. TOTÀL

UND 15

DC

2

3

GO DISCRIMINÀÇÁo
DÀ PABA CARIMBO

UND

UND

86,85
1 . 032, 004

r0 480,00

Tot 46,352,95

.Etc. .

t
Tota] de itens: 4B

clÁuDro LEITE ErLEo
Pr:esidênte da Comissão

UNIDÀDE QUÀNTI DÀDE

-_- 4, 801

+9ENDL !M}\E!IE ,
lBl,oco PARÀ RÂscrrNHo

3.o.oBRrcÀÇÕEs Do coNTRÀTADo MrNurÀ
3.l.Responsabilizar_se por todos os ônus e obrigações concerneDtes à Legis.IaÇão fiscal, civil, tlibutáriâe ttabalhi§tâ, bem como por todas as despesas e comploÍrissos assumidos, a qualque! titufo, perante seusfornecedolês ou têrceiros elll razão da execuçâo do objeto contratado.
3.2.substituir, arcando com as despesas deco(reates, os materiaj.s ou serviÇos que apresentarem alteraÇões,deteriotâções, inPerfeições ou quaisquer i.rregulâridades discrepantes âs exiqeniias do instrulllento deajuste pactuado, ai.da que constatados após o recebimento e/ou pagamento
3.3'Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objetJ da cootrataÇâo, salvo mectiante prêvia eexpressa autorização do contratante.
3'4.Manter, durante a vigênciâ do contrato ou instrumentos equivalente, ern compatibilidade coln asobrigaçôe§ assumidas. todas as condições de habilitaÇão e qua-Iificação exigidas oo respectivo processolicitatório, se for o caso, aprêsentando ao contratante os doaunentos necessáíos, sempre que soticitâdo.3.5.EÍlitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fÍIia1 da empresa que aplesentou a documêDtação na fase dehabilitação.
3.6.Executal todàs as obrigaÇões assumidas com obseavância a melhor técnica vigente, enquaclrando-se,rigorosamente, dentro dos preceitos regais, normas e especificaçôes técnicas corrê spárà;;t"" .

4.o.Do cRrrÉRro DE ACErrÀBrrrDADE DE pREÇos M r N u r À

4.1.Havendo proposta com valor unitárj.o supêrior ao estinado pelo oRc ou manifestamente inexeqüiveL nostermos do Art. 48, r1, da ],ei 8.665/93, o Inesmo sêrá desconsiderado, Esta ocorrência não clesclassificaautomattcamente a proposta, quando for o caso, apenas o Ítem correspondente, relacionado neste anexo, naco]una código.
4.2.o vaLor êstimado que o oRc se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - valo! ale Referência -, êstáacima indicado.

s.o.MoDELo DÀ PRoposrÀ M,NUTÀ
5.1.É parte integrante deste Termo ale Rêfe!ência o modelo de proposta dê preços corre sponalente, podendo olicitantê aprêsentar a sua ploposta ôo próprio firodelo fornecldo, desde que seja deviãanente preenchialo,
conforme faculta o instrumento convocatório - Ànexo 01.

MINUTÀ



ESTÀDO DÀ PARÀÍBÀ
CÂMARÀ MUNICIPAL DE MÀMANGUAPE

COMISSÃO PERI4ÀNENTE DE LICITAÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REEERÊNCIÀ - PROPOSTA

TOr'tÀDÀ DE PREçOS No 00004,/2018

PROPOSTÀ

REF.i TOl.rÀDA DE PREÇOS No 00004,/2018

OBJETO: Aquisição parcelàda de nateriais de expediente diversos, destj.nados
Municipal dê Mamànguape,

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da ficitâção en epigrâfe, àpresentamos proposta confome abaixo:

IGO DlSCRIMI /MOD UNI DADE QUANTI DÀDE UNI IO
ÃDA PARA CÀRIMBO

l
Etc....

VALOR TOTÀL DA PROPOSTA RS

MINUTÀ

!,, INUTÀ

}, INUTÀ

MINUTà

MINUTÀ
as atividâcles da Cámara

MrNUrÀ
MINUTÀ

MINUTÀ

!IÍNUTÀ
P. P. TOTAL

--l

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUAÀ

MINUTÀ
I'íINUTÀ

PRAZO - Iten 5.0:
PÀGAI,íENTO _ Item 18. O:

VÀ,,IDÀDE DÀ PROPOSTA - Ttem 9.0:
ORIGEM DÀS MERCADORIÀS OFERTÀDÀS Item 9.0

de de

Responsável

CN PJ

1 ÀLMC UND 15
AGENDÀ PERMÀNENTE2 UND 40
BLOCO PARÀ RASCUNHO UI'D 100

2b í
c

àYl
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ESTADo DA PARÀ18À
CÂMARÀ MUNICIPAL DE MÀMANGUÀPE

COMISSÃo PERMANENTE DE TIC]TÀÇÃo

ÀNEXO ]I TOMÀDÀ DE PREÇOS No 00004/2018

MODELoS DE DECLARÀÇÕEs

REE ToMÀDA DE pREÇoS No 00004/2019
MUNICIPAL DE MÀMANGUAPE

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ
PROPONENTE
CNPJ

1.0 * DECLARÀÇÃo de
I .666/ 93.

CÀMÀRÀ

Locaf e Data.

cumprinento do disposto no Art. ?", Inciso xxxIII, da cF
MI

Art. 2?, IDciso v
NUTÀ
, dâ Lei

O proponente âcima qualificado, sob
ConstituiÇâo Federaf, Lei 9.854. de
funcionários menores de dezoito atlos
anos, em qualquer trabãlho; podendo
legis1âção vigente.

3.0 - DECLÀRÀÇÀo de
convocatório.

MINUTÀ
penas da Lei e en acatamelto ao disposto no Art. ?. inciso XXXIII da
27 de outubro de 1999, declara nâo possuir em seu quadro de pessoal,
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
existir menores de quatolze anos na condiÇão de aprendiz na foma cla

MI!IUTÀ
2.0 - DECT,ARAÇÃo de supervêniência cle fato impeditivo no que diz respeito a participôção na ]icitação.

MINUBÀ
Confoüle exigêacia conticlâ na l,ei 8.666/93, Àrt. 32, s2o, o proponente acima quatificado, declara nàohaver, até a presênte data, fato impeditivo no quê diz respeito à hábi I i tâÇâo,/óart i cipação na plesentelicitaÇáo, náo se encontrando em coocordata ou estado falimentar, estando cienae da oirigatoriédade deinfornar ocorrências posteriotes. Re§sâltâ, ainda, não esta! sofrendo penalidade de declaração deidonej.dade no ânbito da adnj.nistraÇão Federal, Estadual, Municipal ou do DisiÍito FederaL, arcancto civil ecriminalmente pela p!êsente afi.rmaÇão,

MINUTÀ
ins t rumentosubmete!-se a todas as cláusulas e condlÇôes do correspondente

O proponente âcima gualificado declara ter conheciroênto e acêitar todas
instrumento convocatório ê submeter-se as condições nele estipuladas.

MINUTÀ
as cLáusulas do rêspectivo

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

NOME/ÀSSINATURÀ/CARGO
Replesentante legal do proponente.

oBSERVAÇÃo:
ÀS DECLÀRÀÇÕES DEVERÁO SER ElÀBORÃDAS EM PÀPEL TIMBRADO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CÀSO.



ESTADO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂMARÀ MUNICI PÀL DE I\,ÀMÀNGUÀPE

CO}IISSÀO PERMÀNENTE DE I,ICITAÇÃO

ANEXO III TOMÀDÀ DE PREÇOS N" 00004/2018

MODELOS DO TERMO DE RENÚNC]A

REr. i TOMADÀ DE PREÇOS N" 00004/2018
CÂMÀRÂ MUNICIPAL DE MÀMANGUÀPE

Local, e Datâ

PROPONENTE
CNPJ

1.0

op

efe
int
por
igu

MINUIÀ- TERMO DE RENÚNCIÀ ao recurso conforne previsto no A!t. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93-
MINUTÀ

roponente acima quâlificado, declara, na forma do disposto no À!t, 43, rrr, da Lei a.666/93, ace.itar oultado divulgado pela comissâo, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafê,tuada nos termos do resPêctivo iôstrumento convocôtório, desi.sti;do, assim, exp;essamente cie qualquererposição de recurso previsto na legislação vr,gente, bem con ao prazo colrespondente e concordanclo,tanto, com o prosseguimento do celtame. DecIâ!a ainda que, em havenclo a ocor!ênciâ de qualque!
aldacle de valo!ês entre sua pÍoposta e a dos demàis licitàntes e após obsetvado o clisposto no Àrt. 3.,o, da Lei 8.666/93, fica autorizado a rea.Iização do sorteio para definiÇáo da respectiva ctassi.ficação,

sendo necessário a sua convocaÇão par:a o correspondente ato púb1ico, conforme ptevisto no Art. 44, sdo !eferido diploma legaf.

MINUTÀ

§2
não

MINUTÀ

}tINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

NOME /ÀSS INATURÀ/CARGO
Representante lega_I do proponente.

oBSERvAÇÁOi
O TERMO DE RENÚNCIÀ DEVERÁ SER EIABORÀDO EM PAPEL TIMBRÀDO DO 

',ICITANTE, 
OUANDO FOR O CÀSO.

óÃ-NE-Dà.

Ft. 28
--,

e{ry
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ÀNEXO rV - TOI,'ÀDÀ DE PREÇOS No 00004/2018

MINUTÀ DO CONTRATO

ESTÀDO DA PÀRÂÍBA
CÂI'íÀRÀ MUNICIPA], DE MAMANGUAPE

COMISSÃo PER},1ÀNENTE DE LICITÀÇÀo

TERMO DE CONTRÀTO
PÀRÀ

EORMÀ ABÀIXO

CONTRÀTO N': . ., . /2A18-CPL
MINUTÀ

MINUTA
OUE ENTRE SI CELEBÀÀU À CÂ.MÀRÀ MUNICIPÀL DE MAMÀNGUÀPE E

EORNECIMENTO CONFORME DÍSCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA

MINUTÀ

MINÜTÀPelo presente instrumento particü1ar de contrato, de um lado cámara Municlpar de Mamanguape - Rua Duque ctêcaxj.as, 123 - centro - Mama.guape - PB, CNPJ Do 12.120.256/oaol.-52, neste àto ,ep."""nÍaa. pe1o presidente
da Câmara João Ferreiia dà Silva FiLho, Brasjleiro, Divorciado, Comerciante, residente ê doÍLicifiaato naRua severino victor, 45 _ PlanaLto - !,lananguape - pB, cpF n" 031.463.444-40, cartêj.ra de rclentidade no2.28A.944 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado ...,- ..., CNPJ oo ,........, neste ato representaato por .... residente e do(iciliado nâ ....,.., CPF nÔ Carteila de ldentidade n. . .. ,,doravante sinpfesmente coNTRATÀDo, deciclj-ram as paltea contratantes assinar o presente contrato, o quaf selegerá pêlas cláusulas e condicôes sequinte§:

CLÁUSUÍ,À PR]MEIRÀ - Dos EUNDÀMENToS Do coNTRÀTo:
Este contrâto decorre da licitaÇão nodalidade Tomada de preÇos no
Eederal n' 8,666/93 e suas âlterações e a Lei Compfêmentar n. 123,

00004/2018, processada nos termos da Lei
cle 14 de dezefiülo de 2006, atterada.

MINUTÀ
CLÁUSULÀ SEGUNDÀ - Do oBJETo Do coNTRÀTo:
O presente contrato tem por: objeto: AquisiÇão parcetada de
ativldades da Cámara Municipat de Mamânguape.

O fornecimento devêrá obedecer rigolosaheDte às conatiçôes
apresentada, Tomada de preços no 00004/2018 e instluçôes do
fazendo partês integrantes do presente contlato, inclependente dê

CLÁUSULÀ TERCEIRÀ - Do vÀToR E PREÇos:
O valor tota] deste contrato, a base do preÇo proposto, é de Rg

CLÁUSULA oUÀRTA . Do REÀJUSTAMENTo: MTNUTÀ
os preÇos contratados são fj.xos pelo perÍodo de um aoo, excêto para os casos plevistos no Art. 65, ss 50 e6o, da tei 8.666/93.
oco!rendo o desequi.librio econômico- financei ro do contrato, poderá ser restabelecida â !etação que aspartes pactuaaaÍr inicialmenteT nos teatnos do Àtt. 65, Inciso II, AIlôea d, da Lei g,666/93, meàiante
comprovaÇão docutnêntàl e requerimento expresso do Contrata(lo.

CLÁUsULÀ QUINTA - DA DoTAÇÃo: MTNUIÀ
Às despesas couêrâo por conta ala seguinte dotaçâo, constante do orçàmento vigente:
Recursos Próprios da câmara Municipat de Mamanguàpe; 01 . o1o - cánar; Municipal de Mamanguape,01.031.0001.2001 - Manutenção das Àtividades dâ câmara Municipaf. 3390.30.99 - l,lateriai de consumo

cl,Áusur,À sExrÀ - Do pAGÀIíENTo: !t r !r u E a
O paganento será efetuado na Tesouraria do coatratante, mediaüte processo regufar, da seguinte mâneiratMensal"nente, Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do peilodo de adimúemento de cada parcela.

cLÁUsULÀ SÉTIMA - DoS PRÀzos: MTNUTÀ
o plazo máxj.mo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracte rlst.i cas, e qüe admiteplorrogaÇâo Dos casos previstos Pe.La Lei 8-666/93, está abal|o indicado e se(á consialerado a partir daemissão do Pêdido dê Compra;

EDtrega: 5 (cinco) dias
o prazo cle vigência do presente contrato setá dêterminado: até o finaL do exelclcio financeiro de 201g,consideaaclo da datâ de sua assinaturà-

CLÁUSULÀ OITAVA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATÀNTE: 
M I N U l[À

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimênto efetivarente têalizaclo, de acordo corn as respectivascfáusu]ês do presente contrâtoi
b - Proporcionar ao contratado toalos os meios necessários para o fiel folnecimento contratactoic - Noti.ficar o contrâtãdo soble qualquêr irregularidade encontrada quaDto à quafidaatê dos produtos,exerceodo a mais àmpla e completa fiscalizaÇão, o que náo exine o conaratado ate suas !esponsôbiticladescontratuais e fegals.

C',ÁUSULÀ NONÀ . DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRÀTÀDO: 
M I N U T À

a _ Executal devidamente o fornecihento descrito na Cláusula correspondênte do presente contrato, clentrodos melholes parânetros dê quâlidadê êstabefeciclos para o ramo de atividàde relacionacla ao objetocontratual", com observância aos prazos estiputados,

matêriais de expediente diversos, destrnados as

exPressas
Contratante,
transcrição.

MINUTÀ
neste j,nsttumento, proposta

documentos esses que ficam

MINUTÀ



c - Manter preposto capacitado e idôneo, acêito pefo Contratante, quando da execuçâorepresente integralmente êm todos os seus atosi

b Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à tegislaÇâo fiscal,e trabalhl sta, bem como por todas as despesas e compromissos assumiclos , a qualquer tires ou terceiros em razão da execução do objeto cootratado,.

d Permitii e facifitar a fiscalizaÇâo do Contratante devendc) Prestar os informes e esoficitaclos,
será responsável peros danos causados dirêtamente ao contrâtante ou a tercei ros, dêcortenteculp pol1sabllida de a fiscafização ou

instlumento, senr o

. CPL.

MINUTÀ

MINUTÀ

À

a ou dofo oa execuÇáo do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa rês
o acompanhamento pelo órgão interessadoi
f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou
conhecirnento ê ê devida autorização expressa do Contratante;

en parte, o objeto destê

MÍNUTÀ
contrato, as partes elegem o Eoro da Comatca de Mamanguape,

MINUIÀ
o presente contrato em 02(duas) vias, o quâI vai assÍnâdo

q - .Manter, durante a vlgência do contrato, êm compatibiridade com as obrigaÇôes assumidas, todas ascondições de habifitação e qualificaÇão exigidas no respectivo processo ti;itatório, apresentanoo aoContratante os docunentos necessários, sempre que solicitêdô,

CLÁUSUÍ,A DÉC]MÀ _ DÀ ALTEBÀÇÃO E RESCISÃO DO CONTRÂTO: 
M I NUTÀ

Este contrato poderá ser afterado, unilatera]mente pela contratante ou por acordo êntre ês pârtes, noscasos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de preno direito, conformá o disposto nos nrtrgos rt, :e e79 da Lei 8.666/ 93.
o contratado fica obrigaalo a aceitar nas mesmas condlções contratuais, os acréscimos olr supressões que sefizerêm necessários, até 25t (vinte e cinco por cento) cto valor in.iciaf atualizado do contta!o.
CLÁUSUI,A DÉCIMA PRIMETRA _ DAS PENALIDADES: M I NU TÀ
À recusa iniusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos Iegais, sujeitará o contratado,gar:ântida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. B6 e B: áa LeL a.666/93t a -advertênc-iat b - multâ de mora de o75g (zero vÍrgula iinco por cênto) apticada sobre o va-ror do contratopor dia de atraso nâ entrega, no j.nício ou na execuÇão do objeto o.a coniratado; c _ multa de 108 (dez po!cento) sobre o varor contratado pela inexecução total ou paiciar do contrato; d - suspensao temporária departicipar em licitaÇáo e impêdimento de contratar co*. Ádnini"t.ução, por prazo a" àié'óz (dois) anos; e- decfaraÇâo de inidoneidade para ficitar ou contratar com a Administraiao eurri.u enquanto perdurarem osmotivos detelminantes da puniÇão ou até que seja promovicla sua reabiliaaÇão perante a própria autoridâdeque aplicou a penalidade; f - simuft aneamente, qualquer das penatidades ca;iveis fundâmentacias na Lei
8 -666/93 -

CLÁUSULÀ DÉCIMÀ SEGUNDÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes dêcorrentes deste
Estado da Paralba.

E, por estarem de pleno acotdo. foi lavraclo
pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

JOÃO EERREIRA
Presidente da
037 .463 .444-4A

DA SIIVA F]IJHO
Câmara

PE],O CONTRÀTÀDO

/íúÃfrtrDx
.rú) ..i0,,..)"â

MfNUtÀ
Mamanguape - pB, ... de ,,.........,... de 2OIg,

MTNUTÀ
PEI,O CONTRATANTE
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MuNrcrpÀÍ, DE MÀMÀNeuApE

ÀSSESSORIÀ .'URÍDTCÀ

Origê&: TôI4ADA DE PREÇOS N." 00004,/2018
COMISSÃO PERMÀNENTE DE L]CITÀÇÂO

ÀsEunto: Aquis 1Ção parcelada de matêrials de êxpediêntê diversos,
destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape

Àrlêxo: Instrumênto Convocatório correspondente e sêus elêmentos/
inclusive a minuta do respectivo contrato.

PÀRECER

Ànafisada a matéria, nos têrmos da Lei Eedêral no 8.666193 e suas alteraçôes, ê considerando o
têor dos documêntos ê informaÇôes apresentadas, êsta Assessoria Juiidica considera regulâr orespectivo instrumênto convocatório ê sêus elemêntos constitutivos rêfê1:ênte ao processo êm
te1a. os quais êstão êm consonância com a legislaÇão pertinente.

Mamanguape PB, 06 de MârÇo de 2018-

INÀ BÀRRETO
Asse sor

OAB-PB
Juridi,co
n .6í6

áÃ-NED-À

rl: 3I

/<::---'r)_
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\ ">. ESTÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ
CÀMAR,à MUNTCIPÀ! DE }íà!ÍÀNGUÀPE

COMISSÂO PERMÀIIENTE DE LICITÀÇÃO

EDITAL, - Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀTrVO NO 18O3O5TPOOOO4
r,:crraçÂo N". oooo4/2018
MODÀLTDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO| MENOR PREÇO

Órgáo Realizador do Cêltane:
CÂMARÀ MUNICTPÀL DE MÀMANGUAPE
RUA DUQUE DE CAXIAS. 123 _ CENTRO _ MAMÀNGUAPE _ PB.CEPr 58280-000 - Te1: (OB3) 3292-2.786.

O Órgão Realizador dô Certame êci.ma quafificado, inscrito no CNPJ L2..120.256/OOO:_52.doravêntê dênominado sinnlesmenle onc, torna ;;l;.. pâra conhecimento ae quêntos possamlnteressêr que far'á rearizar através da comissão permanente de LicitaÇão, doravante denorninadasimplesnente comissào, as 09:00 horas do aru ào ãã-uu.ço de 2018 no êndereÇo acirna indicado,ficj-taÇão na modalidade Tômada de preÇos nô. OOOOS/20fi, tipo menor preÇo; tudo de acordo comeste iostrumênto e en observância a Lei Eederê1 n;. a.eoo, de 21 de junho de 1gg3 e suasafteraÇõe§ po§teriores e a Lei complementar no 123, de 14 de dezembrá de 2006, alterâda,confoüIIê os ciité!ios e procedimentos a segui-r definidos, objêtivando obter a mernor propostapâia: Ãquisição parcêlada de matêriais dê e;pediênte dlvêrsos.
1.0.Do oB,lEro
L'1'constitui objeto da presente 1i-citaçáo: AquisiÇáo parcelada de materiais dê expedientêdiversos, destinados as atividades da Câmàra uunicipã de Mamanguape.1'2'As êspêcificaÇões do objêto orê ticitado, encontram-se devidamente detalhadas nocorrespondente Termo de Referência _ Anexo I dêste Instrumento,1'3'A contr'ataÇão acima descrita, quê será p.à."s"uaa nos termos dêste instrumentoconvocatório, especlficaÇõês_ técnicas e informaçõàs complementares que o acompanham, quaodofor o casoT justifica-se: Pela necêssidade da dêvida efeiivação ae compra pãra suprir aernanaaespecífica - Aquisição parcê.Iada de mêteriais de expêdiente di.r"."o" _,. .o"-"1ã..uO. oportuna eimprescindivel-, bem como relevante medida de interà""e público; e ainda, pela nêcessidade dedesenvolvirnento de aÇôes continuêdas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando àmaximizaÇão dos recursos em rêIação aos obl eiivos " 

programados, observadas as dirêtrizes êmetas definidas nas ferramentas de planejamenio aprovadas,1'4'salienta-se quê na refêrida contrat;Çâo, nâá será concedido o trêtamento diferenciado esimplificado para as Microempresa§ e EÍnpresas de pequeno porte, nos termos da§ disposlçõe§contidas nos Arts. 4j e 48, da l,ei Compternentar no L23/2006, po. ."tu..* p.";n;u", isolada ousimultanêânente, as situaÇôes previstãs nos incisos rr e rrr, do Art. 49, do mesmo dipromalega1' Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferênciado e simplificadoprevisto nos demais Artigos do Capltulo V, Seçào única, da LC n", L23/2006.

2.0.Do Í,ocÀr E DÀTA E oa:ueueNnçÃo Do EDrrÀr
2'1'os envelopes contêndo â doc,mentação relativa à habilitaÇão e a proposta de preÇos paraexecuÇáo do objeto desta 1icitaÇão, deverâo ser entregues à Comissáo aié is Og:OO horas do dia26 de Março dê 2018, no endereÇo constante do preâmbu1o deste instrumento, Nêste nesmo loca1,data e horário será rêalizada a sessão pública para abertura dos rêferidos ênvelopes.2'2'rnformaÇÔes ou es clarecimen-tos sobie esta iicitação, serão prestados nos horários normaisde êxpedientê: das 0B:00 as 12:OO horas.
2'3'Qualquer cidadão á parte regitima para impugnar o ato convocatório dêste certame poriiregularidadê na aplicação- da Lei s.666/s3 à iegisfaçao pertinentê, se mànifestada porescrito ê dirigida a conissão, protocolizândo o originat até 05 (cinco) dias úteis antes dadata fixada para realizaÇão da respectiva sessão p,iuri"u para âbertura dos envetopes dehabilitaÇão' nos horáriôs de expediente acima indicaào, excr-usivament" ,ro 

".g,.,irrt" endereço:Rua Duque de Caxias, 123 - Cêotro - MaÍlanguape _ pB.
2 ' 4 cabêrá à comissâo. auxitiada peroJ setores rêsponsáveis pê1a êlaboração deste atoconvocatório ê seus anêxos, decidir sobrê a respectiva impugnação, .u.po.1J.ioo ao cidadãointeressado no prazo de até 03 (três) aias úteis, consileraaos da' data em que foipr:otocolizada a petiÇão.
2 ' 5 ' Dêcairá do direito 'te impugnar as falha§ ou irreguraridades que viciariam o atoconvocâtório deste certamê. o ricitantê quê não o fizer pár escrlto 

"'àiriq1à. a comissão,protocolizando o originar até o 2o (segundo) dia útir que anteceder a abertuã dos envelopêscom as propostas, no§ horários dê expediente acima indicado. exclusivamente no seguinteenderêÇo: Rua Duque de Câxias, 123 - Centro _ Mamanguape - pB. \
,\a
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{. O.DO SUPORTE LEGÀ!
41'Esta licitaÇâo reqêr-se-á pera Lei Eederal no. 8.666 de 21 de junho de 1993, suêsalterações posteriores e a -Lei comprementar ,rJ rzi, a. 14 de dezê(üro de 2006/ alterada elegi§laÇão pertinente, que ficam fazendo partes ir]i"g.unt." deste instrumênto, indepeodente detranscriÇão.

5.0.DO PRAZO E DOTÀçÃO
5'1'o prazo máximo para a execuÇão do objêto ora licitado, conforme suas caracteristicas e asneces§idades do oRc. e que admite proriogação nos casos previstos pela Lei g.666/93, êstáabaixo indicado e será considêrado a partiiau.*i""ao do pedj.do de Compla:Entrega: 5 (cinco) dias
5'2'o prazo de viqência do correspondente contrato será determinado: até o final do exerciciofinanceiro de 2019, considerado da dâta de sua assinatura;
3;i;}i^3""0"".s 

decorrenres do obiero da prêsente liciraçâo, correrão por conra da seguinte
Recursos Próprios da câmara 

-Municipal de Mamanguape: 01.010 - câmarâ Municipal de Mamânguape.01'031 0001'2001 - ManutenÇâo das Atividadês áa câmara Municipal, 3390.30.99 - Material deConslmo

6,0.DÀS CONDTqôES DE pÀRTrC r pÀÇ.ão
6'1'Poderão participar destê certamê, os l-icitantes devidamente cadastrados no oRc ou queatenderen a todas as condiçõe§ para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prêvistapara o recebimento das proposta§, cuja regularidade será obsêrvada mediante apresêntação docêrtificado de rnscriÇão de Eornecedores e Prestadores de serviÇos, or.r equivalente na forma dafei' fornecido pêlo oRc. os proponentês devêrão entrêgar a comissão dois envê.ropes fechadosindlcando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃO e pROPOSTA DE pREÇOS, devidamente idêntificados nostermos definidos nêste instrumento convocatório.
6'2'A participaÇão neste certame é abêrra a quaisquêr interessados, incrusive asMicroempresas. Empresas de pequêno porte ê Equiparados, nos termo§ da legislaÇâo vigente.6'3'Não poderáo participar os interessados q,r.-"" .rr"olrt."m sob o !egime farimentar, empresasestrangeiras que náo funcionêm no país, nem aqueles que tenham sldo declarados inidônêos paralicitar ou contratar com a AcrministraÇào pLblica ou que êstejam curnprindo a sanÇão desuspensão do direito de licitar e contratar corn o ORC.6'4'os -rlcitêôtes que desejarêm enviar sêus envefopes DocumentaÇão e proposta dê prêÇos viapostal - com Àviso de Recêbimento an -, deverãó remetê-fos en tênpo hábi.r. ao endereÇoconstantê do preâÍtbulo destê instrumênto, aos cuidados do presidentê àa Comissao - c1áudioLeite Ei1ho. Nâo sendo rigorosamênte observadas as exigências deste item, os rêspectivosenvel.pes não seráo aceitos e o licitantê, portanto, desconsiderado para efelto departicipaÇão no cêrtame.
6'5'ouando obselvada a ocôrrênciâ da eotrega apenas dos ênveropes junto a comissão, sem apermanência dê represêntante credenciado na respectiva sessao púb1ica, é facultado aolicitante, não sendo côndiÇão para sua habilitaÇão; a inclusão no envetopl DocumentaÇao, dadeclaraÇão êxpre§sa de renunciar ao direito dê interpor recurso e ao prazo correspondenterêlêtivo à Fase dê Habilitaçâo, concordâodo com o prosseguimento do certame, previsto no Art.43, IIIr da Lei 8.666/93, conformê modelo - anexo Iit.
6.6.É vedada à participaÇâo em consórcio.

7.0.oa nrenesauraçÃo E Do CREDENCTÀ}{EIÍIO
7'1'O licitante deverá se apresentar, para credenciamênto junto a comissâo, quando for o caso,através de um representante, côm os documentos que o credênciam a participar dêsteprocedimento ticitatório. cada ficitante credenciará apenas um rêpresentante que será o únicoadmitido a intervir nas fasês do certamê na formê prevista neste instrumênto, podendo sersubstituido posteriormênte por outro dêvidamênte ctedenciado.'7.2.Para o credenciamento devêrão ser apresentados os seguintes documentos i
7 ' 2 ' 1 ' Tratando-se do reprêsentante fegali o instrumento constitutivo da enprêsa na forma da1êi, quando for o caso, devidamente rêgistrado no órgão compêtentê, no quaf estejarn expressossêus poderes para exêrcea direilos e assumir obrigaÇõês em decorrência de ta1 investidura;7.2.2.Tratando-se de procurador: ê procuraÇão po1 instrunento público ou particular da qualconstêm os necêssários podêres para, firmar declaraÇôes, desistir or., upra"àrrtua as razões derecurso ê praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do corrêsponclenteinstrunento de constituiÇão da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mêndantepara a outolga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconÀecida por cartóriocompêtênte.
?'2'3'o reprêsentante ]êgaf e o procurador deverâo identificar-se êxibindo documento oficlalque contenha foto.

t\

ZiFiED
\ ('

3. o.DOS ET,EMENTOS pÀRA I.XCrTAÇã,O
3,1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes e.lenentos:3.1.1.ANExo r - rERMo DE REFERÊNCrÀ _ nspecrriõÀôõrã,
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÔES;
3.1.3.ANExo rÍr - MoDELo Do rERMo oÉ ReNúlcra;
3.1.4.ÀNEXO IV _ MINUTA DO CONTRATO;
3'2'A obtenÇão do instrumento convocatório poderá §er feita da seguintê foúna i3.2.1. Pela Ioternet: w!./w.tce.pb,gov,br; ê3,2.2.Impressoi junto a Comisião gratuitamente.
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7 ' 3 'Estes doc,meotos dêvêrâo ser apresentados - antes do inicio da sessão Át;"" - :p\original, por qualquer procêsso de cópiê autenticada por caltório comp-e-t-e-;t: 7u '-icomissào. . 
- ue, r,eLelrEe 

li;r ,ti*g;+ o" :l
7 ' 4 'A náo apresentaÇão ou ainda a incorreÇâo insanável de qualquer oo" @_r*""-"-o" r;lcrêdenciamento impedirá a participaÇáo ativà do rêpresentante do licitantê \0, presenug/certame' Esta ocorrência não inabi.ritará o concorrente, apênês perderá o direlto a Àê!-li oçqt áb;-se nas correspondente§ fases do processo licitatório. para tanto, a cpl, receberá ."q\ffi.do referido concorrentê seus envelopes, declaraÇôes e outros ar",nanto"-- rr""assários àparticipaÇão no certêmê, dêsde quê ap..Àer.rtados ,.ru ior.u definida nestê instrumento,

8.0.
8.1.
(uma

oe HasurraçÀo
Os documentos necessários à hêbilitação dos licitantes, deverão) via, dentro dê enve.Iope lacrâdo, conlendo u" ""g,rilrt"" indicaÇões

cÂuene rquNrcrpal DE MAMÀNGUAPE
DocUMBNTAÇÃo - ToMADA DE pREÇos N". oooo4/2018
NOME PROPONENTE
BNDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ser apresentados em 01
no anvêrso:

O ENVEIOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes efementos:

8,2
8.2
8.2
rê1
8.2
equ

. PEssoA ,luRÍDrcÀ:

.l.Comprovação de cadastramento nos termos do itêm 6.1 dê6tê instrumento.
'2.Regularidadê para com a Fazenda Fêdera1 - cêrtidâo conjunta negativa de débj-tosativos a Tributos Federais e à Divida Àtiva dê Uniâo,
'3'certidóes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outroivalente na folma da Lei.

I ' 2 ' 4 ' comprovaÇão de reqularidade refativa à seguridade social rNss-cND e do Fundo de carant.iapor Tempo de serviÇo FG?s-cRF, apresentando as correspondentes certidôes fornecidâs pê1oInstituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivanente.8'2'5'Prova de inexistência de débitos inadimpridos pêrante a JustiÇa do Trabêrho, mediante aapresentaÇâo de certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, oos termos do TituIo vII-A daconsolidaÇâo das Lêis do Tr.abalho, aprovada pero Decreto-Lei n" 5.452, de 1. de maio dê 1943.
B . 2 . 6. DeclaraÇão do licitante: de cr.mprimJnto do disposto no art. 2", fr.,"i"o xxxIII, daConstituiÇão Eederal - ArL. 2'lr fnciso V, da Lêi 8.666,/03; de superveniencia ae fatoimpeditivo no que diz respeito à participaÇão na licitâÇão; e de submeter_se a todas asc1áusulas ê condiÇões do presente instrurnenio convocatório, conforme modelo - Ânexo ff.B'2 7'Termo de Rênúncia, caso o participante envie apenas seus enveropês, sen rêpresêntantecrêdenciado e desejar renunclar ao direito de interpor recurso ê âo prazo respectivo relativoà rase de HabilitâÇão, concordando 

"o. 
o p.o"".çluimento do certame licitjtorio, conformemodelo - Anexo III.

8'2 8'certidão negativa dê Ealência ou concordata, expêdidâ pelo distribuidor cla sede doficitante, no máximo 90 (noventa) dias da datê prevista para abeltura das propostas.I ' 2 ' 9 ' comprovação de capacidade de dêsempênho ânterior satisfatório, a" .ii]riauo" igual ouassemêrhada ao obieto da licitação, feita através de atêstado fornecido por pessoa lurÍdica dediieito púbfico ou privado.

B. 3.Docu-nentaÇão especifica:
8 ' 3 ' 1. ComprovaÇáo de quê o licitante se enquadra nos termos do Art. 3ô da Lei 723/a6, se for ocasoT sendo considerada microêmpresê ou empresa de pequeno portê e rêcêbencro, portanto,tratamênto diferenciado ê simplificando na fotma defi;ida pela legislaçâo vigente. Ta1comprovaÇão poderá ser feita através da aprêsentaÇão de qualquei urn aos' seguintes ctocumentos,a critério do licitânte: a) dêclarâÇâo êxpressa formaLnenle assinada pero piorissionar da árêacontábi1, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida peLa iuniã "o^e..iut ausede do licitante ou equlvalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referidadeclaraÇão ou cêrtidâo simplificada nâo é suficiente motivo para a inabilitaÇâo do licitante,apenas pêrder,á, durante o presentê certame, o direito ao tratamento dÍferenciado esimplificado dispensado a ME ou Epp, previstos na Lei 123106.

8.4.os documentos de HabilitaÇão deverâo ser organizados na ordem descrita neste instrumento,precêdidos por u! índice corrêspondente, podendo ser aprêsentados em originaf, por qua-Lquerprocesso de cópia autenticada por cartório competente, membro da comissào ou publicaÇáo êr0órgão da imprensa oficial, quando for o .a"o, Estando perfeitamente rêgívêÍs, sêm conterborrões, rasuras, emendas ou entrerinhas, dentro do pràzo de validade] e encerrados ernenvelope devidamente lacrado e indevassávêr. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitaros trabalhos, a ausência do indice dê que trata este itêm, nâo inabilitará o ricitante.8'5'À falta de qualquer documênto êxig.ido, o sêu vencimento, a ausência au" .apiu" devidamentêautenticadas ou das vlas originais para autenticaÇão pê1a comissão ou da pubiicaçao em órgãona implensa oficlal, a apresentaÇão de documentos dê habiritaçâo fora do envelope especifico,tornará o respectivo licltante .inabilitado. Ouando o documênto for obtido via rntêrnet sualegalidade selá comprovada nos êr'ldereços eletrônicôs correspondentes. poderão sêr utilizados,a critérj-o da comissão os documentos cadastrais dê fornecedorês, constantes dos arqurvos dooRc, para comprovaÇâo da autenticidade dê e1êmentos aprêsentados pelos liciténtê§/ quêndo foro caso.

$



9.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
9.1.À proposta deverá ser apresêntada em
sequintes indicaÇõês no anverso:

[ANEDà

01(unâ) via, dentto de envefooe lacradc, conten&->as

CÂ].{ARÀ MUNICIPÀL DE MAMÀNGUAPE
PROPOSTA DE PRBÇOS - TOMÀDA DE PREÇOS N.. OO0O4,/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,' DO PROPONENTE

O ENVEIOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguiotes e-Lenentos:

9.2.Proposta e1êborada em consonância com as especificações constanteseus elêmentos - Anexo I -, eln papel timbrado àu emp.esu, quando foâssinada por seu representanteT contendo no corrêspondente itêm cotadoê/ou modelo e outras catacterísticas se necessárü, o quantitativo etotaf expressos en algarismos.

s
r

dêste instnmênto e
o caso, devidamente
discriminaÇào, ma rca

valores unitálio eos

9'3'será cotado um único preço, marca, modêIo para cada itêm, com a 6tilização dê duas casasdêcinais' rndicaÇões em contrário estão suléitas a corrêÇÕes observando-sê os seguintescritérios:
9.3.1.8a1ta de diqito§: serão acrescldos zeros;
9'3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dígito excecrente nenor que 5, todo o excesso serásuprlmido, caso contráirio havêrá o arredondamento do dígito anterior pêra mais e o§ demaisltens excedentes suprimidos.
9.4.No caso dê aquisiÇão de bens, a quantidâde minima de unidades a sêr cotada, por item, nâodevêrá ser i-nfeiior a 10oB da estimativa detalhada no correspondênte Termo de Referência -Aoexo r' DisposiÇão em contrárlo oáo desclassifica automaticamente a propostê apenas orespectivo iten será dêsconsidêrado,
9'5'Ã proposta dêverá ser redigida em 1íngua portuguesa e em moecta naciona-r, etaborada comclareza, sem alternativas, rasuras, emeodas e/ou àntrelinhas. Sua§ folhas rubricadas e êú1tima datada e assinàda pêIo responsáve., con indicâÇáo: do valor total da proposta emalgarisrnos, dos plazos de entrega ou execuÇão, das condiÇôes de pagamento, da sua valldade quenão pode!á ser inferior a 60 dias, e outras informaÇôes e ôbservações peitlnentes que olicitante julgar necessárias.
9'6'Exi§tindo discrepância entrê o preÇo unitário e o valor totâ1, resultado dâ muttiplicaÇãodo preço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalêceiá.
9'7'Fica estabelêcido que havendo divêrgência de pieços unltários pa.ê um mêsmo produto ouserviÇo, prevalecerá o de mênor valor.
9.B.No caso de alteraÇões necessárias da proposta feitas pê1a comissâo, decorrente§exclusivamente de incorrêções na unidadê de medida utiriiada, observada ê devidaproporcional idadê, bem como na multiplicaçâo e/ou soma de valores, prevalecerá o valorcor!igido.
9'9'À não indicação na proposta dos prazos de êntrega ou êxecuÇão, das coodições dê pagameÊtoou de sua vafidade, ficará subentendido quê o rlciiante aceitou integralmente as drsposiÇÕesdo lnstrumento convocatório e, portanto, serão considêr:adas as aete-rminaçoes nele contidaspara a§ rêferidas exigências não sendo suficiênte motivo para a desclassificaÇâo da respêctivaproposta.
9.10.É facultado ao ticitante, apresentar a proposta no próprio modê1o fornecido pêlo ORC,desdê que esteja devidamente preenchido.
9.11.Nâs licitaçôes para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dospiodutos ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão nâo desclassificará o ficitante.
9. 12 . serão desclassificadas as propostas que deixêrem de atender as disposiÇôes desteinstrumento.

10. O.DO CRITÉRIO PÀF,A JI'LGÀ},{ENTO
10'1'será dêclarado vencedor deste certamê o licitantê quê, atendidas todas as exigências dopresênte instmmento, apresentar proposta com menor valor unitário no correspondente itemcotado, relacionado no Ànexo I - Termo de Refêrência.
10'2.Havendo igualdade de varores entre duas ou mais propostas, e após obêdecido o dispostonos Arts. 44 e 45 da l,ei Complementar 123l06 e no Art. 3., 52., da Lei 8.666,/93, aclassificaÇão se fará através de sorteio.
10.3.N4 presente licitaÇão será assegurada, como critério de dêsempâte, prefêrência decontrataÇãô para as microempresas e emprêsês de pequeno portê.
10'4'Para efêito do disposto nêste instrumento, entende-se por empate aquelas situaÇÕes êm queas propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pêqueno poria ,"1u* iguais ou até103 (dêz por cento) supêriores à proposta mais bêm classificada,
10'5'ocorrêndo a §ituaÇão de empate conforme âcima definida, procedêr-se-á da sêguinte forma:10'5'1'A microêmpresa ou êmprêsa de pêquêno portê mais beÀ c.rassificaaa poáera apresentarproposta dê preÇo infêrior àque1a considerada vencêdora do certame, situàçao em que seráadjudicado em seu favor o objeto licitado;
10'5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou êmpresa de pequeno portê, na forma doitêm antêrior, serão convocadas as demais iemanescentes que por ventura se enquadrem nasituação de empate acima definida, na ordem de classificaÇão,- parà exercício do mesmo direito;10'5'3 No ca§o de equivalência de vafores apresêntados pelàs microempr""u" 

" 
empresas depequêno porte que sê encontrem no intervalo êstêbelecido como situãçào_ de êmpatê, serárealizado sorteio entre ê:tas para que sê identifique àqueIa qoe pri.eirà rpoà"rá 

upr"""r.rtu.mêIhor oferta.

s



.-r6fiÊr.--'/,í-' ô\10.6,Na hipótese de náo-contrataÇão nos termos acima. previstos, en que toi rlú,À"".rruau 
.'"àr.

situação de eÍrpate e assegurado o trataniento diferenciado a ^i".o.*pr."u ã-".p..ÉH de oeorreno í1porle' o objeto ricirado será adjudicado em favor da proposta 
".iq'".i*ã;il=I;"Jà"iffli ;lcertame. _l

10'7'A situaÇão de empatê, na forma acima definida, sonlente se aplicará quando a *q4g. .r.ra3_-,)7iniciat não t_iver sido apresêntada pol] microêmprêsa ou empresa de pequeno porte.
11.0.DÀ ORDEM DOS TR.ABÀLSOS
11'1'Para o recebimento do§ envelopes e inlcio dos trabarhos será observada uma toferância de
l:"JffT"Tl. 1.JJr.?.11"": 

o horário f .ixado. Encerrado o prazo para recebimênto dos enveropes,
11'2'Decfaiadâ abeita à sessâo púb1ica pelo presidente, será efetuado o devido credenciamentodos interêssados. somênt-e participarâ ativamente da rêuniâo un representante de cadalicitante, podêndo, no êntanto, ser ãssistida po. qr-,utqr.. pessoa que 

"u 
-i'.r-a-.-.-.. 

" 
u. .11 ' 3 ' O nâo comparecimento do rêpresêntante de quarquêr dos ilcitantes não impêdirá aefetivaçâo dâ reunião, sendo que, a sinples partlcipãção ,.r."t" ...i.^"- implica na totalaceitaçâo de toda§ as condições àstaberecidas ,r."t. rn"t.,r*.,rto convocatório e seL.rs anexos,11'4'Em neohuma hipótesê seiá concedido pr"ro pu." a aplesentação dê documêntaÇão e/ousubstituição dos envê10pês ou de quafquer elemento exigido e não apresentado oa reuniâodestinada à habilitação.

1L'5'A CoÍIissão receberá de cadê represêntante os envel0pes Docr.mêntaçâo ê proposta de preÇo5,ê rubricar.á juntamente com os pâiticipantes os fechos do segundo,11'6'Posteiiormente abrirá os enveropes Docunentaçào, rubricará o seu conteúcto e solicitarádos ficitantes quê exaninên a documántação nê1es contidês. ouaisquer i*prqr.r;ço." revantadasdeveráo ser comunicadas a Coniissão, que as consignará na Ata de reunião.11 7'Prosseguindo o§ trabalhos, a cornissâo analisará os documêntos e as inpuqnaÇões porventuraformuladas pel.s llcitantes, dando-1hês ciêncla, em seguida, do resultado da Easê dêHabilitaÇâo' Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o rêsuftado numa novareunião, registrando-se na Ata, ou medlante publicaÇão na imprensa oficial ou ainda emitindoaviso por ê§crito, obsêrvada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a48 (quaren!a e oi!o) horas.
11'B'ocorrendo à desistência expressa dos l.icitantes ao direito de recorrer nâ Ease deHabiritação, conforme prêvisto no Art' 43, r1r, da Lêi g.666/93, na mêsna sessao poae.a navera abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância aoprazo recursal estabelecido na legisfaçâo pêxtineote.
11'9'o envelope Proposta dê PreÇos, devidamente fechado e 1êcrado, será devolvldo ao ficitânteinabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.11'10'Encerrada a rase de HabilitaÇâo e observados'os ditames deste instrumento, a comissãoplocederá êntão à abertura dos envel.pes proposta de preços ao" propon.nt.s decraradoshabilitados' rubricará o §eu conteúdo e facurtará o exame da documêntaÇão nefes contidas âtodos os participantês, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Àtade reunião. quando for o caso.
1l'11'A comissâo examinalá os ê1emêntos apresentados, as observaÇões eventualmente apontadas,declarando, em seguida, vencedol o licitánte que, atend.idas as exigências e considerados oscritérios definidos oestê instrumento, apresentár propo§ta mais vantajosa pâira o oRc.11' 12 ' Da reuniáo lavrar-se-á Ata circunstanciaàa, na quar serão reg.istradas todas asocorrências e que, ao final, será assinada pela comissão e llcitantes p..""na.".11'13'Erl decorrência dê Lei complementar 123l06, a comprovaÇão de regufaridade fiscal elrabalhista das nicroempresas e êapresas de pequeno porte somente será exigida para efêito deassinatura do contrato, observando-se o seguintà procedimento:
11"13'1'As microenpresas e empresas de pequeno porre, por ocasião da participação nestalicitaÇão, deverâo apresentar toda a documentaçâo' êxigida para comp.ovação de regularidadefiscaf e trabarhista, dentre os documêntos enumeradós .r."t" irr"ir,r."rrfo iu.u efeito deHabilitaÇão e integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta apreseote alguma restrição;11'13'2'Havêndo alguma rêstriçáo na conprovaçáo da regularidade frscal e trábarhista, seráassêgurado o prazo de 05(cinco) dias útêis, cujo termo iniciat corresporra..a uã momento em queo licitante for dêclaradô vencedor, prorrogáve1s por rgual período, a critério do ORC, para arêgularizaÇão da documêntaÇào, pagamento ou parcelamento do débito, e em.issâo da eventuêiscertidões negativas ou positivas com efelto de certidão negativa;11'13'3'A não- rêgularizaÇão dâ docuaentaÇão, no prazo acima previsto, irnpllcará decadência dodireito à contrataÇão, sem preiuizo das sanÇôes previstas ,ro art, ei, a" L.i g.ooou g3, sendofacultado ao oRC convocâr os licitantes rernanlscentes, na ordêm de classif.ÍcaÇão, paraassinatura do contrato, ou revogar a licitaÇão.

12.o.Do cRrrÉRro DE ÀcErrÀBrLÍDÀDE DE pREqos
12'1'Havendo proposta com valor para o respectivo iten relacionado no Anexo r - Têrmo deReferênciê - EspecificaçÔes, na cofuna código, superior ao estimado pê1o oRc ou mani.fêslamênteinexêquivel nos termos do Art. 4g, ff, da iei '8.666/93; 

o mesmo será desconsidêrado. Estaocorrência não dêsclassifica automaticêmente a proposta, quando for o caso, apenas o itemcôrrespondentê.
12'-2'o valoÍ estimado que o oRc se propõê a pagêr pero objeto ora licitâdo - valor dêReferência, está indlcado no rêspectivo eIàmento ãesite instrumento _ ANEXO I.
13.0.DOS RECURSOS
13. 1. Dos atos decorrentes destê
109 da Lei Federal n. o 8.666/93.

procedimento licltatório, caberâo rêcursos nos temos clo Art



.<ííll-ia\
";'r' 

'('àt
13.2.0 recurso será dirigido-à autoridade superior do ORC, por intermédio au co^iÁslo, a",r".,a.,qÀser prorocolizado o orlginar, nos horários normais de expediênre a." oe, ôo-ã"-ÊãrSq "idtl:l .='}exclusivamente no seguinte êndereÇo: Rua Duque à.-ôã"iu". f): * c..raro-- fq-u^u",.,g,rupií, _ pB._-_ :J
1{.0.DÀ soMoLocÀçÃo E ÀD,ruDrcÀÇÃo \:., ..:"/
14.1.conclu1do o jufgâmento das propostas apresêntadas, a Comissão .^ra r.)Íe.aOrrar/concrusivo dos trabalhos desenvolvidàs ,ro .".tu.-.,-."metendo-o a autoridade superior-ffiiRc,
l:"::§:::r;:^ri:r;^';I::'ffJff":"'.":'J:;.:' ;;;;;""", necessários a uomorúção e Adjudj.caçào
14'2'A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interessesdo ORcr discordar e deixar.de homologar, totuf or--pu.ciêlmêntê, o ."srltáãã-ãpresentado pelaComissão, revogar ou considerar ,,,rfu 

-a 
iicitafao, âu"au que apresênte a aàviáa fundamentâÇãoexigida pela legislaÇão vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.O.DO CONTBÀTO
15'1'Ãpós a homologaçâo pela Autoridade superior do oRC, o licitante vencedor será notificadopara' dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data ae ....ui*.nio da notificaÇão,assinar o respectivo contrato, quando for o 

"""o. 
ar"boaudo em conformidadê com as modalidades

::il'::?::r5:'ie.Lei 
Eederal n.o 8.666/e3, poa"',ao o mesmo sorrer alteraÇôes na ronna derinida

15'2'Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dêntro do prazo devalidade de sua proposta, o .licitantê perderá todos os direitos que porventura tenha obtidocomo vêncedor da I icitaÇào.
15'3'E permitido ao oRC, no caso do licitante vencedor nâo comparêcer para assinatura docontrato no prazo e condiÇões estabêlecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem declassificaÇão, para fa2ê-10 êrn igual prazo e nu" 

^u".u" condiçôes do licitantê vêncedor,inc.lusivê quânto ao preço, ou revogar ê presente licitaÇão.15'4'o contrato que eventuarmênte venhá u s". u"sir}ado pero ricitante vencêdor, poderá seralterado, unirateralmêntê 
.pe10 contratante ou poi ã.o.do 

".rt.e as partês, nos casos previstos
i3rorrf;Uáira.. 

será rescindido, de p1êno direitá, conforme o disposto ,.,os arl". i"/, .tB e.tg da
15'5 o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ousupressôes que se fizerên necêssários, até 25? (vinte e cinco por cento) do valo! inicialatualizado do contrato.
16.0.DÀs sÀNÇõEs ADMINT srRÀTrvÀs
16'1'A recusa iojusta em deixar de cr.mprir a§ obrigaÇões assumidas e prêceitos legais,sujeitará o- Contratado, qarantida a pré.ria defesa, às sêguintes penalidades prevÍstas nosArts. 86 e B? da Lêi 8,666/g3t a - advertênciai b _ multa dê mora dê O,5g (zero vÍrgula cincopor cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso nu 

"rriilgul-;o inÍcio ou naexecuÇáo do objeto o!â contratado; c _ multa aé tot (a", por cento) sobrê o valor contratêdopela inexecuÇão totaf ou parcial do conttato; d _ suspensão têmporária dê partÍcipar emlicitaÇâo e impedimento de contratar com a Administraçãor por prazo de êté 02 (dois) anos; ê -declaraÇão de inidoneidade para ticitar ou contratar com a AdministraÇâo púb1ica enquantoperdurarem os motivos dêtêrminaotes da puniÇão ou âté que se;a promo.rida sua reabilitaçãopêrante a própria autoridade que aplicou a penâlidade; - f - sim;]ta;";;*, quafquer daspenali.dades cabíveis fundamentadas oa Lei 8,666793.16'2'se o varor da murta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após acomunicaÇão ao contratado, será automaticamente descontado da primeira parce1a do pagamento aque o contratado vier a fazer j's, âcrescido de jur:os moratórios dê 1g (um por cento) ao mês,ou, quando for o caso, cobrado iudicia.lmente.
16'3'Após a aplicaÇão de quaisguer dâs penalidades previstas, reafizar-se-á conunicaÇãoescrita ao Contratado, ê publicado ,.ru i^pr"r.r"a oflcial, excluídas as pênalidades deadvertência e multa dê mora quando for o càso, constando o fundamento ,êgar da puniÇâo,informando ainda que o fato se.á registrado no cadastro colrespondente.
17.0.Do REcEBrMEuro ou cournovaçÃo DE ErccuçÃo Do oBJETo17'1'0 recêbimento ou a comprovaÇâo de execuÇão pelo oRc do objeto ricitado, observadas suascaracterísticas, se faiá mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissâoespecífica dêvidamente designados, após a verificaÇão da qrurriidud., qualidade e outrosaspectos inerentes nos termo§ deste instr:umento, das normas técnicas e leglslaÇão pertlnentes,e consequente aceitaÇão,

18.0.DO PÀGÀI'ENTO
18'1'o pagamento sêrá efetuado mêdiante processo regular e em observância às normas êprocedimentos adotados pe.Io oRC, da seguinte maneira: para ocorrer no prazo de trinta dias,contados do período de adimplemento.
18'2'o desembolso máxino dô pêrÍodo, não será supêrior ao valor do respectivo adimplemento, deacordo com o cronograma aprovado, quando foi o caso, e sempre em conformidade com adisponibilidadê de rêcursos financeiros.
18'3'Nenhun va10r será pago ao contratado ênquênto pendêntê de liquidaÇão qualquer obrigaçãofinanceira que the for impostê, em virtude ae penatiOaae ou inadim;Iênciu, u [rur poderá sercompênsada com o pagamento pendentê, sem quê isso gêre di]:eito a acréscimo de quafquernatureza -

19. O. DO REÀJUS TàMÊNTO
19.1.Os preÇos contratados são fixos
Art. 65, §§ 5. ê 6., da Lêi 8.666/93

\j\

pêIo pêr:íodo de um ano. êxceto pêra 6" "u"o" previstos no



19'2'ocorrendo o dêsequilíbrio êconômico- fiDanceiro cro contrato, poderá ser resrelaÇão que as partes pactuaram iniciarmente, nos termos do Art. 65, rnciso rf,Lei 8.666,/93, nediante comprovaÇão documental e requ;rimento expresso do Contratad
20.0.DÀS DTSPOSTÇôES GERàIS
20 . 1. Não será devida aos proponentes pêIa e.IâboraÇão e/ou aplesêntâÇão dêrelativa ao certame, qualquer tipo de indánizaçã;. 

---
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que 

".uO.,l"i.Ou por procu_raçáo j.ega.i, pode_rámais de uma Licitante.
20'3'A p!êsente licitaÇâo sor.ente podêr:á vir a ser revogada por razôes de interesse púbricodecorrente de fato supêrvêoiêntê dévidamente .o.p.áruao, ou aourada no toJo ã .^ pu.a., po,
iiiSliljilil. tr oficio ou por provocaÇão de terceiros, medianre pu..c.r e"".itt e devidamente
20'4'caso as datas previstas parê â rêarizaÇão dos evêntos da presênte licitaçào sêjamdeclaradas feriado, . .r.rã: havendo ratificaçJo da convocaÇão, ficam transferidosautomaticamente para o pr.imeiro dia úti1 s.rnsuquàrrte, no mesrno rocal e hora anteriormenteprevistos.
20'5 ocorrendo a supressão de serviÇos, se o contratado já houver adquirido os materiais epostos no locaf de trâbatho, os mesmos deveráo ser pa-gos pelo ORC, pêlo preço de aqulsiÇãoregularmente comprovado, desdê quê seiam dê boa quafidade e aceitos pelâ fiscalizaÇão.20'6'os preÇos unitários para a rêa1ização de novos serviÇos surgidos dulante a execuÇão docontrato, serâo propostos pê10 contratado ê submetidos à apreciaião ao ónc. 

-a 
execuÇào dossêrviços não previstos será regurada pela§ condiçôes e cfáusulas do contrato oriqinal.20'7'o oRc por conveniência administiativa ou Lécnlca, se rêservê no di!eito de paralisar aqualquer tempo a execuÇâo dos serviços, cientificando devidamêntê o contratado.20 8'Decêirá do direito de impugnar perante o oRc nos termos do plesênte instrumento, aquerequêr tendo-o aceitado sem objeçào, venha a âprêsentar, depols do julgamênto, falhas ouirregularidades que o vici-aram hipótese em que tai comunicado não terá efeito dê recurso.20'9'Nos valoles apresêntados .pÀlos licitántes, ;á a"rr".ao estar incluídos os custos comaquisiÇáo de material, mão-de-obra utilizada, imposios, encargos, fretes e outros que venham aincidir sobre os rêspectivos preços,

20'10'Este instrumento convocatório e todos os seus erementos constitutivos, estãodisponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto 
" co^i""ã". 

- 
observados osprocedimentos dêfinidos pelo ORC.

20'11'As dúvidas surgidas após a apresentaÇâo das propostas e os casos omlssos nesr_einstrumento, flcarão única e exclusivamente sujêitos a intêrpretaÇão da comissão, sendofacultada a mesma ou a autoridadê superior do oni, em qualquer fase da licitâÇão, a promoÇãode diligência destinada a esclarecer àu a complementar a insirução Oo p.o..""o,-20'12'PaÍa dirimir contrôvérsias deco.rêntes deste certamê, excluido qualquer outro, o forocompetente é o da Comarca de Maftanguapê, Estado da paraiba.

_rep.resefuLar

Mamanguape - PB, 06 de MarÇo de 2O1g

CLÁUD I o LEITE EILHO
Prêsidente da Comi s são
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- EsrÀDo oa panlÍaà
CÀMÀRÀ M'NÍCIPÀ! DE I.'ÂMANGUÀPE

coMrssÃo eERMANEMTE oa lrctraçÃo

1.0.Do oB,fEro
1'1'constitui objeto desta licitação: ÀquisiÇão par:ceIadê de naterlais de expêdiêntê diversos,destinados as atividêdes da Cêmara llunicipal'd. üu*arrgr]up..

2.0..,U§TIFICÀTIVÀ
2'1'colsidêrando as necêssidadês do oRc, têm o presente termo a f.inalidade de dêfinir, técnicaê adequadamênte, os procedimêntos necessários- para viabilizar u "o;;.u;;çt; êm te1a. A§características ê especificaçôes do objeto ora 1iáitaao são:

ÀNEXO I - TOMÀDÀ DE PREÇOS Nô OOOO4/20!8

TERMo DE REFERENCIA - EsPEcIPIcAcÕEs

10

GO DI
FADA PÀRA CAR]MBO

ENDÀ PERMANENTE

LOCO PARA RÀSCUNHO
ORRÀCHA BRÀNCÀ

LIPS 3/O
PS 2/O

CL]PS O

LOPE ME]O O cro 176 x 250
RÀTOR DE GRÀMPO TIPO ESP TULA ZINCADO CX. C/ 12

2

3

1

5

6
qt
CX

2AA
100
100
100

1

2

2

800

2,L
2,1

CX 2,18 218, 00
.!I
UND

4-7 | 2A

54t4A
93,35

0,38
1,6A
1,0
4,64

4.124 t0A
816,00

2 . 42'1 ,10
3 -711 ,2

11

IA

2l

4',1 ,50
400,00
304,00

cx 38, 0ITA DUREX 12 X 30
ITA DUREX 12 X ].0

PEADaR 206 26/ 6

UND

UND t5i
15,0022

23

25

26

32

33

40

45

9,6A
UND

UND

UND

26 80
14, s8

T,2
9,44

. .. 6,95
195,0

150,00
134, C0

29 7, 60
5, 0026

I2

486,00
190,0

0, 00
282,0

1i .700,00
142, A

18,00
159, 00r

300,00

1 .4',71 t 05

2At

iof -.
20

o 26/6
RAMPO TRILHo PLÁsrrco c/50

CX

UND

CX

3,8
1,5A

ÁPrs GRAETTE c/144
] O ATA C/100 FLS
IVRO DE PONTO 1 ASSINATURÀ C /1OO ELS
PIS MARCÀ TEXTO

UND 2

2A
100

30

ASTA SANEONADA C/12 DIVIS RIÀS
ASTA SUSPENSÀ MÀRI,IORI ZADÀ C/5l]
EREURÀDoS MÉDIo
UADRO DE ÀVISO EM MADEIRA 1.20 X O ,94
IVRO DE PROTOCOLO 1/4

uA PLÁsrrcA 30 cM

UND

UND

6

15

5

25,30 253,00
510, ô 0

211 ,5AUN!
UND

3

6 0

0

50
50

.-1,0 0

38' 40
sez, zo:
81Q 0
175,0

IS HIDROCOR C/12
T]VO ], QUIDO C/t2

ITA DUPLÀ EACE 12 X 30
PAPEL MÀDEl BÀ

UND

CX

uul 3, 50
0 8

0

o'

0UND 86,0

\

1

ANETÀ ESFEROG ETCÀ CX. C/50
9 ]XA PARA CORRESPOND IÂ EI.1 ÂCR LICO TRIPLA

TUCHO HP 21 PRETO
TUCHO HP 21 COLOF.

UND

UND
12 TUCHO HP 60 PRETO -11 t2413

113, B 5 2 .960 1

2.A08,24

2 -360, A2
1.9A2,9416

2 1.653,60
1',1 D-R
18 LOPE À4 MADETRÀ 229 X 324

15

800

UND

UND

UND
CARTUCHO HP 60 COLOR

ÀRTUCHO HP 74 PRETO
ÀRTUCHO HP 122 COLOR

RTUCHO HP 122 PRETO

UND

UND

UND

UND

2

2

2

90,11

0,50
0,95

63, 60

13, I

26

19
UND

2A

21
28 l

29 :LI

IXA ÀROUIVO MORTO POLIONDAS

34

30

31

35
36 10
37

EOLHÀS

60

UND

1160

CIO À4 CX C/10 RESMAS

T]CO NO 2

T]CO NO 3

UND

UND

50
60

6

2, 65
3, 00

I
3

UND

CX

PASTA PVC C/ ABA E

PÀSTÀ PVC C,/ ABA E

PÀSTA C/ ABA PLÁSTICÂ No O

PÀSTA C/ TRILHO PVC

PÂSTA ÀZ LOMBO Í,ÀRGO

APE], LEMBRETE C/ ADESIVO 102 X ?6 1OO
APEL OE

6 5,2A 312, 0 0
38

39

41

98, 41

42
43

44

47
48

46

INTA PÀRÀ CARIMBO 40 ML ÀZUL /PRETO CX. C/3

l

CX 3

TO

39,15
46 -352,95

á-ANE-v-N

19,58 1 . 114, 80I UND'i''' ôi*-

114, 001

-.?L?5.
0,641
9,31'

L] t2A



3. 0. oBRIGÀÇôES DO CONTRAIIÀDO
3. 1 . Responsêbi 1i zar-§e
tributária e trabalhist
título, perante seus fo
3.2.Substituir, arcando
a-ILeraçôes, deterloraç
exigências do ins trumen

por todos os ônus e obrigaÇÕes concera, bem como por todas as des
rnecedorês ou terceiros em ra

com as despesas decorrentes
ôes, imperfêiÇôes ou
to de ajuste pactuado, a

nentes à legislação fpesâs e compromissos as sumido
zão da execução do objeto cont
os materiais ou serviços que êquai squer irrêgularidades discrlnda que constatados após o recebpagamento.

ep
lmento

de prêÇos
fornecido,
Anêxo 01.

3'3'Não transfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, §a-rvo mêdianteprévia e expressa âutorizaÇào do Concracance. ' '
J'4 Manter' durante a viqéncia do contrato ou instrumêntos êquivalente, em cornpat ibi r idade coma§ obrigaÇões assr.*idas, todas as condiÇões áu--t,u»irituçao e qualificação êxigidas no:::::::il:",":"fi"."Jril"llii!iil;.."e ror o .u"o,--up..""ntando ao càntratanie os documenros
3'5'Emitir Nota piscal correspondente à sede ou f'1ia1 da enpresa que aprêsencou adocumentação na fase dê habilitaaão.
3 6'Executar todas as obrigaÇôes assumidas com obsêr.vância a melhor técnica vigêntê,
:::::$:::il::. risorosanente, dentro dos p.;".i4;" lesais, normas . ."ü.ir-r"à"roes técnicas

4.0.Do cRrrÉRro DE ÀcErrÀBÍlrDÀDE DE pREços
4.1.Havendo pioposta com v_alor unitário superior ao estimado pêlo ORC ou mâoifestamentêinexeqüivet nos termos do Art. 48, II, da iei a.eàe/SZ, o mesmo será desconsiderado. Estaocorrência não dêsclassifica autonaticamênte a proposta, quando for o caso, apenas o itêmcorrespondeote, rêlacionâdo neste anexo, na .otrr.rá 

"áOigo.4'2'o valor estimado que o oRc se propôe u p"qu. pelo objeto ora licitado - valor deRefêxência -, está acirna j.ndicado.

5.
co
de

O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
1.É parte integrante
rrêspondente, podendo o
sde que sej a dêvidamente

deste Termo de Referência o modelo de propostalicitante aprêsentar a sua proposta no próprio modetopreenchido, conforme fâcu1ta o instrumento aoar.rocató.io _

art' @'r'a §tra-Iqrrer
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CLAUDIO LEITE FILHÔ
Presidênte da Comissáo
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ssrÀDo pn pÀRÀÍBÀ
cÂM.txÀ MuNrcrpÀ! DE MAMÀNGUÀPE

covrssÃo eERMÀNENTE oe r,rcrraçÂo

ÀNExo 01 Ào rERMo DE RErERiNcrÀ - pRoposrÀ

roMÀDA DE PREÇOS No 000A4/2A|B

PROPOSTÀ

REF.: TOôdADÀ DE PREÇOS Nô 00004/2018

OB\lETo: AquisiÇào parcefada dê mateliais de expediente diversos, destinados as ativldades da
Câmara Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão em epígrafeT apresentamos proposta conformê abaixo:

DÀ PARA CARIMBO
PERMANENTE

OCO PÀRÀ RÀSCUNHO
UND

10

I
2

3

PRAZO - Itero 5.0:
PAGAMEN?O - ltem 1.8.0:
VALIDADE DA PROPOSTÀ - Item 9.0:
ORIGEM DAS MERCADORIÀS OFER?ÀDAS -

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - RS

CNPJ

Item 9.0

de de

Rêsponsáve L

DrscRrMrNÀÇÃo !,qxcÀ/!'roDEro uNrDÀDE euÀNTrDÀDp p.urrrÁnto p,To?À!
UND 15

t
\
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^ EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀÀ{AR,A MUNICTPÀIJ DE I'ÍA!,{ÀNGUÀPE

cou:ssÃo eERMÀlleNrE oe r,:crtaçÃo

ÀNEXO rr - roMÀDÀ DE PREÇOS N" O0OO4,/201S

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REF.: TOI,IADA DE PREÇOS N. 00004/2018
CAMARA MUNIC]PAÍ, DE MAI"IÀN GUAPE

PROPONENTE
CNPJ

o proponentê acima qualificêdo, sob penas da Lêi e em acatamento ao disposto no Art, 7o incisoxxxrÍr da constltuiÇâo Eedêra1, Lei g.g54, de 27 de outubro de 19gg, dêc1ara não possuir emseu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ouperigoso e ner0 menores dê dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existÍr mênores dequatorzê anos na condiçáo dê aprendiz na forma d; lêôi§IaÇão vigenté.

1.0 - DECLARÀÇÃO de
V, da Lei e.666/93.

2.0 - DECLARÀÇÃO de
licitaçâo.

3.0 - DECLARÀÇÃO de
convocatório.

cumprimênto do disposto no Art. 7o. Inclso XXXIII, da CE

superveniência de fato impeditivo no quê diz respeito

conformê exiqência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, 52", o proponênte acima quarificado,declaia não haver, até a presente data, fato impeditivo no que dlz respeito àhabilitaçáo/participaÇâo na presênte licitação, nâo se encontrando em concordata ou estadofalimêntar' estando ciente da obrigatoriedaáe de informar ocorréncias posteriores. Ressafta,ainda' não estar sofrendo penalidaàe de declaraÇão de idoneidade no âmbito àa aoministraçaoFederaf, Estadual, Muoicipal 0u do Distrito rádera1, arcando civil e criminalmente pelapresêDte afirmaÇão.

a na

submeter-se a todas as cIáusulas e condiçôes do correspondente instrumento

participaçâo

aceitar todas as cláusulas do
nele êstipuladâs,

O proponênte acima quatifi-cado declara ter conhecimento êrespectivo instrumento convocatório e submetêr_se as condicõês

Local e Data.

NOME /AS S INATURA,/ CÀRGO
Rêpresentante tegal do ptoponente.

OBSERVÀÇÃO:
AS DEC],ARÀÇÔES DEVERÂO SER ELABORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO L]CITANTE, QUANDO FOR O CASO

U*/
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EsrÀDo DÀ pAnÀÍBÀ
cÀ{À8,à, M[rNÍcrpÀr DE },rÀMÀNGuÀrE

coMrssÀo PERMANEÀIEE or r.rcrraçÂo

ÀNExo III - ToMÀDÀ DE PREÇos N" oooo4,/2018

MoDELos Do rERMo DE RENúNCrA

REE. r TOI4ADA DF PREçOS N. OOO04/-OtB
CAMARA MUNTCIPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1'0 - TERMO DE RENúNCrA ao recurso conformê previsto no Art, 43, rnciso rfr, da Lêi 8.666193-
O proponente acima qualificado, dêclara, na forma do disposto no Art. 43, 1II, da T,êi8'666/93' acêitar o resultado divulgado pera cornissáo, quê analisou â docqmentaÇão prefiminardo processo êm êpigrafe, efêtuêda nos termos do respectivo iostrumênto convocatório,desistindo, assim. êxprêssamente de quarquer intêrposiÇão de recurso p.""i"1. na reqislaçâoviqente, bem com ao prazo correspondênte e concoidando, portânto. com o prossegu.imento docêrtame Declara ainda que, em havêndo a ocorrência de qua.lquer igualdade de valores entae suaproposta e a dos demais licitantes e após observado o dispostó no art. 3., S 2", da l,eie'666/93, fica autorizado ê realização do sorteio para dêfiniÇáo da respêctiva c-LassificaÇão,não sendo nêcessário a sllá convocaçáo para o correspondente ato púb1ico, conforme prêvisto noArL. 44t § 2", do rêferido diploma 1egal.

Local e Data.

NoME,/AS S INÀTURÀ/ CARGo
Rêpr.esentantê 1ega1 do proponênte.

oBSBRVAÇÃo:
O TERMo DE RENÚNCIÂ DEVERÁ sER ELÀBORÀDO EM PAPEL TIMBRÀDO DO L]CTTANTE, QUANDO FOR O CASO.

$

\ig:rz



uuh
é

ÀNEXO rv - ro!íÀDÀ DE PREÇOS N" OOOO4,/2018

MINUTA DO CONTRÀTO

CONTRÀIO N": ....,/2019-CpL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM
MÀMANGUAPE E ........., PARA FORNBCIMENTO
NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4A ABAIXO:

44

À CÂMAI1À MUNICIPAL DE
CONFORME D]SCRIMINADO

)

Pe10 preseôte instrumênto particufar dê contrato, de um lado câmara Municipal de Mamanguape -Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanquape _ pB, CNpJ n" 12..120,256/0001_52, neste atorepresentada pelo Prêsidente da câmara Joâo Fàrreira da silva Fi1ho, Brasilêiro, Divorciado,comêrciante, residente e dorniciliado na Rua sevelino victor, 45 - planalto j ltu*ur.rgrup. - 
"u,CPF nô 031.463 -444-40, Carteira de Identidade 

^o 2.288.944 SSp_pB, doravante simplesmenteCONTRATANTE, e do outro lado... - ..., CNPJ no., nestê ato representado por .,.. residêntê e domiciliado oê ..,.,
doravante
cont ra to,

..,, CpE no ........., Cârtêira de Identidade tro .-..,simpresmente coNTRATADo, decidiram as partes contratantes assinar o prêsênteo quaf se regerá pelas cIáusulas e condiçôes sêguintes:

\\

lü rt

^ 
I§ÍÀDO DÀ PÀRAÍBÀ

CÀM'TRÀ MT'NTCTPAI. DE I.{À},{ANGUÀPE
coMrssÃo PER!.íÀMNIE DE LrCITÀçÃO

CU{UST,I,À PRIMEIR,A - DOS E UNDÀI,íENTOS DO CONTR,ATO:
Estê contrato decorre da licitaÇáo modalidadê Tomada de preços no AAAO4/2}lg, processada nostermos da t,ei Eedêra1 n" 8.666,293 e suas afteraçõês e a Lêi Complêmentar: no 123, de 14 dedezellüro de 2006, afLerada.

cúUsulÀ SEGT,IIDÀ - Do oBJETo Do coMlR,ATo:
o presente contrato ten por obieto: Aqui§ição parcefada de materiai§ de expêd_iente diversos,dêstinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

o fornêcimento deverá ôbêdecer rigorosamente âs condiçôes expressas neste instmmento,propo§ta apresêntada, Tomada de PreÇos no ooao4/2arc e instruçôes do contratante, documentosesses que fican fazendo partes integrantês do prêsente contrato, indepêndente de transcriçâo.
cuiusut À TERoETRÀ - DO VÀrrOR E PREÇOS:
O valor total dêste contrâto, a basê do prêço proposto, é de R$ ,.. (,,,).
CIÁusuLÀ QUÀRTÀ - Do REÀ.,(,STÀMENTo:
os preÇos contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.65, §§ 5" e 6', da Lú- 8.666/93.
ocorrendo o desequilibrlo econômico- financêi ro do contrato, podêrá sêr rêstabelecida a relaÇãoque as partes pactuaram inicialmente, nos te'.os do Àrt. 65, fnciso rr, A1ínea d, da Lêi8,666/93, r.ediante comprovaçáo documental e lequelimênto expresso do Contratado.

CIÁUSTILÀ QUINTÀ - DÀ DoTÀçÀo:
As despesas correráo por: conta da §eguinte dotaÇáo. constante do orÇamento vigênte:Recur§os Próprlos da câmara Municipal de Mamanguape: 01.o1o - câniaia l,lunicip-af de Mamanguapê.01.031.0001.2001 - MânutenÇão das Àtividades da Cârnara Municipal. 3390.30.99 - Material de
Consumo

cúusul,À sExrÀ - Do pÀcA}{ElÜro:
o pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do contratante, mediante ptocesso rêgular, da seguintêmaneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodá de adimple,-mento.

cúusuÍ,À sÉTrlrA - Dos pRAzos:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas carêcteristicas, e quêadmite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lêi 8.666/93, está abaixo indicado e sêr.áconsiderado a partir da emissão do pedido de Comora:

Enrrega:5 (cinco) dias
o prazo dê vigência do presênte contrato será detêrminado: até o finar do exercÍcio financeirodê 2018, considelado da dâta dê sua assinatura.

CújiUsUI.A oITÀvÀ - DÀs oBRIGÀçõES Do CoNTRÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realj-zado, de acordo com asrêspectivas cláusulas do presênte contratoi f---"- -- -'



;[.FÀ}

tratado;
ôb - Proporcionai ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento

irregulaiidade encontrada suanto à
fiscêlizaÇâo, o que não exine o Contr

c - Notificar o Contratado sobre qualquer
produtos, exercendo a mais ampla e compieta
responsabilidades contra Luais e leoais.

À
;l

ri9ud4{Fo.
dcl de-3üâs

cu(usu,À NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNrRÀTÀDo: ti,. 
-^ ^a')'\'_ (/ f- r^' _-'la - Executar devidamêntê o fornecimênto descrito na cráusura correspondeotê d. 

-àãsêáí
contrato' dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de ativldaderaelacionada ao objeto contratuaf, com observâncla aos prazos estipulados;b - Responsabilizar-se por todos os ôôus e obrigâÇões concernentês à legislaÇáo fiscal, civi1,tributária ê trabalhista, bêm como poir todôs a§ dêspesas e compromi-ssos assumidos, a qualquertilu10, perante seus fornêcedorês ou tercêiros 

"^ 
ru^rao da execuçáo do objeto contratado;c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pero contratante, q,]""Jo-ou êxecuÇão docontrato, que o represênte intêgralmentê em todos os seus atos;d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇâo do contrâtante devendo prestar os informes eesclarecimenLos sol icitados;

e _ sêrá rêsponsável pê1os danos câusados di!etamente âo contratante ou a terceiros,decorrentes de sua cufpa ou dolo na êxecuÇão do contrato, nâo excluindo ou recluzlndo êssare sponsabl l i dade a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;f - Nào cedêr, transferir ou sub-cootratãa, aro todo ou êm parte, o objeto dêste iostmaênto,sem o conhecimênto e a devida autorizaÇão exprêssa do Contratantê;g - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obligaÇõês assumidas,todas as condiÇões de habilitação e quallficaÇâo exiqidas no respectivo plocesso ticitatório,apresêntêndo ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado,
cLi(usur,À DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERÀÇÂo E REscrsÃo Do coNrRÀTo rEste contrato podêr:á sei arterado, unilaterarmente pera contratante ou por acordo êntrê aspartêsr no§ casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pfêno ãireito, conÍormê odisposto nos Artigos j't | 18 e 79 da Lei 8.666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas Ínesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ousupressôes que se fizerem necessários, até 25g (vinte e cinco por cênto) do vafor inici.afatualizado do cont lato.

cLiiusulÀ pÉcrue pntr,grna - DÀs pENÀrrDÀDEs:
A recusa lnjusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará ocontratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes pênalidades pievistas oos Arts. 86 e g7 daLei 8,666/93: a - advêrtência; b - multa de mora- de O,5t (zero vírguIa cinco por cento)aplicada sobrê o varor do contrato por dia dê atraso na entrega, no início ou na execuÇáo doobjeto ora contratado, c - multa de 103 (dez por cento) sobre o va10r contratado pelainexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em ficÍtação eimpedimênto de contratar com a Àdn1inistraçao, por prazo de até 02 (d;is) urlà", 

" 
_ decl-araÇáode inidoneidade parâ ficitar ou contratêr com a Ad:ninistraçâo pública árrquu.io perdurarêm osmotivos dêterminantês da puniÇâo ou até que sêja promovida sua reabilitaçáo pà.ur,a" a pr.ópriaautoridade que aplicou a penaridadêi f - s im;lta;eamente, qualquer das penàlidades cabiveisfundamentadas na Lei 8.666l93.

cLÁusur,A oÉcnre. seeuloe - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes dêste
Mamanguapê, Estado dâ paraiba.

foi lavrado o
tes temunhas .

contrato, as partes êlegem o Foro da Comarca de

presente contrato em 02(duas) vias, o qual vaiE, por estatem de pleno acoido,
assinado pê1as partes ê por duas

TESTEMUNHAS

JOÀO FERREIRÀ DA SILVÀ FIÍ,HO
CâmaraPresidênte da

031.463.444-40

PELO CONTRÀTADO

Marnanguape - pB, ... de ... .,., de 2018.

PELO CONTRATANTE

$
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DA urulaqÇÂo DA ÀrA DE RTCISTRo DE pREÇo
A tr§ente Ara de Regkro de Preços poded ser úilizada por ôeão1 i.|Êres§dos, desde que aúonádos
pelo fund. Nlrrnicip.l de Saúd€ de Nlmanguâtr/PB
As cotrlraraçôcs dccomulcs dçsrd Aia sohdtc s.rào autorizárlas pclo lurdo \,túicjpaL dc Sdúrtc rlc
llanrnguape, por iitemidio do Secreiirio. nredrante Àubn,açàó de Pedido de Uriizçào dâÂta d.

rÍ^RiLr r {^GD^L \ rosc \#ánJi1iil;rB 
0ó dcMalo d' 20rS

PRESEIIÀ

PREFEITURA MUNICIPÂL DE NÍ \MANCUAPE
coMrssÀo PERMANETTE Do LlctraçÀo

aios remos do lulganento d:r lici6Çào PREGio ERE§ENCI,\L N,,O07,rol8. fctó p.ta Conr ssio
PdmineniÊde Licikçãôém05de M"Íço rl.20l$ e fr contbmidade .oú a Lei Feneirin.'g 6ii6/,)3.

HovoLoL rÇio
DôjrlBamcnb en rrrôr d$ EmflBNr S ô ZIôBER & CrA EeUtpAr\tENToS METALURCICOS
LIDA ElP.ôú ó valor dD RJ 6ó 000,00 (Scs{üla u Scis Mil Rcais) . â cúo.cs! ]VÍÊIÁILTRGLÀ
FLEXFITNESS LTDÀ ME con, orar{' de R§ 31.600,00 (Oltcntae UnrMile S. rc.htos Reair, pehs
rrzõee e$ostss no relmdo Lsudo

IlÀlangupç - PB. 06 dc Marco du 20 I I
}IARI.{ EUNICE Do NASCIMENTO TE§§(}A

Prcf.it!
ADflDtC.\( ÃO

r,lo.1.mos do Laudo de ,lulganrülo apr6eüado pela ( ohissão Pemanenle de r-icitaÇio, qlando d.
julgamenlo do Prcgâo Pr.scnciol N."0072018, ADJLTDICÀt1O§ o Presqnê P.êgão Ftesmcial pam N
E[rrrcsas: S.OZIOBER & CL\ EQIX?ÁMENTOS METÀL[IRGICOS LTDA EPPcomo\rlordcRS
óó.000.00 ( SesrD§ e Seis Uil Reaisl e a ênpree MET,\LURCI^ ÊLEX FIT\ESS LID^ UEc.nr
o vrloÍ de R$ 8 t 600.00 (Onod ê lJ,n lvlil e SersceÍros Reai,)

MÂRiLrA MA'D,^LAToscaMa,,guap! 
IB' 0ó Jc Ma4o dc 2018'

Prego€irâfi.iât

Gâmara Municipal
de MamanEluapê

CÂ}TAIL{\{UT-,ICIPÀIDEMÀ}IÀ\GI]APD

avrso DL l r( ll {ç{o
Tortr{D-A DE PREçO§ N' 0000,1/2018

Toma pLlblico qu. faú Éàll7ú âtúr6 daCônrissio P€nnúenle de Licilaçdo, sediadÀ nâ Ruâ Duque de
aaxias, ll3 - Cerko - Nlaman8rape - PB, às ()§ 00 h.Es do dia .'6 de M$ço de 2018, licihciio mod.lidad.
ToDada dc Pruços. ú, tipo mc!o. pr.1o. para: Aquisiçio FeellJa do Bltcúis clc cxprdicntc di!$o§.
RecuEos: pÉvislosno oçamctrro vieenLe. Fundanenro le!Àl: LeiFedêúl n'3.É.6ór9i c ÍLas altcraçõcs
poíenoEs l,fom!çôes: !ohoúrio dÀr ôE:00.s 12:00 hords dos dias úreh. no endseço sltncitadü
Tcl.fonc, í08:r) 3292'2?86. Ediul: r*$.trc pb covbr

Mam,nglapg I'B.06de \larço de l0llj
cLÁ!Dlo LElro FILHo
fÍ§ideie d, coonsío

Prefeltura Munlclpal
de Marcação

PaErf,IIURL MUNrcrpÁr DE nf{BcÂÇÃo

a[tso DE I tclL\ÇÃo
PRrcÂo PÀESE\CLAL N, 0ool720t 8

Toma Íiúbli@ qE lará rcêlia' àtü!és do Pr.go.tô (Jlicidl c EuiÉde Àpoiô. sedinà nâ Rua [Íanoel
BeÉvoínto dú Pn'do.257 - C€nlro - l\I,Íd!à{ iB,àrlr9'0í}horisdodià20deV.rçode20LS,lici
iartu noüliüdc PNsâo lics!rciêI. do dlo mqor p!rço. pâ.ár Aqúiri!ú! dç turlrilir d. liredicnlc
divses- deÍinadoaprelenum de Mrrc!ção. Rêcu6os: pevistos no o4amenlo vigenle Fundanmro
tegal lerledftlr'I0.5?0/01€Dúerolvluúcúln'mLl/2o0i lnfomrtõ€s: Do hornno das 08:00 as

l? 00 hoBs d{s disúteÀ. nomdcL\o prucitudo. Tclcfonc: (08:r) l6?i I I I L hn.ii, li.itdcdogormâ a
smail.coin. Ednal: súrv.lce pb.Âov.b(

Marcâçâo - P]J,0ó de Nl.rçode2018
LUAN FABB]CTO PDREIRA I}E OLÍ!'EI&{

PÍegoeiro l)tciâl

pRErtrIruR{ MtrNIcIpÁL DE [rÀRcÂ( Âo
Ftr\Do MLNtctpAL DE sÀúDE DE i!t^Rc^cÀo

Àt Iso DE LI( IIÁÇÀo
PREcÀo PREsÍ,NcIA t, N" 00009/2018

Tüúa tublico qne lúá Íe,liã .mvés do Pregoeno Oncial e EquiF de Àporo. sedrada M Tralessa
Níír.us losi Bâft$ dâ Silt À S,\ Ccntro Marcaçio-PB.âsll:00hônidodi!z0deMarçode20l8.
lirirasào Írodâlididc rrcgâo Presen.ial. d. ripo m.no.p,.Ço, fàmr Aq!iiçio de n1âterià]3 dr erfedi. r

!e dnccos, deslirano ao fundo liIuni€ipdl de Saúdc de MúcaÇão. Rccür$s: l6;srôs.ô ôrçmento
riscnt lunddncnro lcgál. L.i fedeml ú'iU.5:0/01.De.reb Municipil tr'.001l/2007.InfomaÇõeJ:

tro h{dno dr\ 08:00as 12:00hoÉ dos ü$ urcis. tro mJmço suDleitado. Tclcfo.c: (oSj):ió25-looo.
E-mâil: lnuâ.fabncio@gnâil.mú. Pdil!l Blw.re.pb.gov.br

Nlarcação - P8.06 de tlarÇode:018
LUÁi FABIIICIO PERERÀ DE OLI! ETITÀ

pr.go.iro Otictat

PREFFIT.URA NIT \tCIPÁLDf QIÍENtÁD \§
('í)IÍIS5lLt t'LÀ\,|,{\T\TE Dt, I I(1I^CÀO

a\'ISO DE JIjI-C.{\ÍEr"IO D^ TMPUCNÀCÃO
DíJ EDITAL TOMADA Df, fiEÇOS N". OO5/2OIII

A nRtirur.r Munici!àlú Quei,nadrs lB, atnvéj da C.úrisúo rínnln.nr! de LicibÇôcl, TORNA
Pí BI I( O ] L " PLúJÚ J' N'ÍbI K 

'N^t, AO \O.TIT\I DA TO\íAD4 DI PqFI Oi \ UU{ ,'O q

'emp(.' . ,mei 1 'r rcrT.int l.r, nifles ( OI\S I RU] ORÂaZ[!ÊDO I.TDA- EPP. foid1L,.dr '
lülgada PROCET E\IO, conlbúreAta de lulganrcnto.onslarle nos âulordo Processo Na oÍomrni
dane rnlomâúos que a dala de ,bcfrm da referida Licitaçâo lllMEce ralterada, ua vez que os Íetu
rmtlgnados nào d!&m a fomnlâcÀo da pruposta Ouu6 ilfomçôes pelo T.leti)Í. (lil) 1392-176.

Qneimâdú rB. 02 de m.rco de 20 r 8
JOSf,NIIDI D^ ]l..\Trr SILVÀ STQLTDTRA

Pi.§ftl.nr.

avrso DE lNTERposlÇÃo DE REcLrRsos
Àcômissào PqmaDcnicd. Li.naçro J! PEÊÍua dc QucirBdas PB, TOIL\ÀPÚBLICO, pa,u o,
n.§ . eraitos do disposto no :§ 3'dô AÍr. I09 dr Lei n' ll 6óí9J, que s .rnpercs ÁQUTNO DINÍZ
CONSÍRU TORA llIDA. §lE, nlterpi)s recuio adminishâlivo.m tàce do Íesnltâdô de Habrlitaçâo

". TornJJ' üi l (L \ L . Uú. 0r 8. b, r,dÕ À Jmra ( hnrc..,,s iud.di úr Írerj pdr. qlc.cu-
!u.rúp--,ulrÉr1J.0..'-.." r,.'ri..APRlil \1AR,\lPtu\a\'ÀOcOllÇlt'50n.Fn
POSTO. ço.b,n.li{ulta o § l'dn !.tiso 109. da L.ei Fêd*âlí! R.666/9ll e suâs altüçõ6, co.Edos
dcsra pubhcrcàô. 6codô os dnoi do rccho . do proDsiliúcdo licit.ró.io 6m visra froqucad! los
ntercssadôr, únm aconseluenEádiàrB.to da s.i§o de aberhrh ús propoíá!. âgendld! p!86 l0:00

horar d. dia 06/01110l3
(\cimdaseB PB. 02 rlc tuço dc 2úl 8.

JOSE\EIDE DA IlIATA §ILVA SIQUAÍRA
P.€sidrrtêdrCPL

PRII'IIILRA l\tt :{ICPÀL DE QtBIttADÁS

PREFEITUR,T [IUNICIP,{L Df QI]EINI]\D.\§

EXTRATO Df JULGAITENTO DE Rf,(:URSO
toM.{DArrE PraEÇo§N". 00r 20r $

r\rrr"d, rL - n c.'.d. Pe.ur.ô \ln.l,lidrd.: l. rradj,re PFlo. n 
Tnl 2n.\ .Lr.oore'oc. 'Co\ç

TRr ( Ão Di I \tA ( Ntu.\DEB\5« \DL\1rDL\o\in()oLUoDÀiuaioraRUR-\|.
DO \IUNICiPIO DE QUElvarras - PB'.Declsào:I\IPROCEDENTEo r.cuNoatreÉnr,do p.la
m}rc{, SSI CO\STR!TOR { EIRELI - ME,ma erdo. ináhúâda a dsisào sntenomcnt lrclahdã
Ar razôcs d.jtrlga»cnto sç úNolÍrun dirpotribilizudas tros0rordc licnaçõ$ d, Pr.fcitu.â d. Quciod
Ja. PB i RoaJono Barbos! da Silla.10. Cehtrc. no horáno de erpqiie.Le. Ret'erênci. lêgâl: Lei i".
561,6,91»,t,doJülglmrnrodoRecuBd::0i(12/lalla lkt s dotlsessopde.io s.roblidasNranrc
â aomirsào Lmarncnb Je l-i.ihç:io D.it! Àrna ica 

"r!(nda 
a scssào públic. p!.d ubcnura dns pro-

poshs preços para o dia 09101401b. À 091É0trr n. Se(or d. Li.iraçõ.s da PÍeaeiura de Queltradas/PB.
QueimadâÉ PII-:0 de fêvftirô dê 2018.

JO§ENIIDE DA N[{TA SILVA §IQtIf,IRA
Presid.n(edaCPL

Câmara Municipal
de Plancó

C,il,tÂRÀ ut\tctPÁt DF: Pt,\Ncó
CA§A PAT'RF, I'ÂNOEI, OTA\-IANO

\íÍt§^ DtRETOR.{

PÍ)Rr,tRIA \.1_ Í)Í 13 Dlt I:F\rRUiR() Í)E 201I.

A lrtosA DtRoroRÂ oa CÂNTARA rrtrNrcrpal- DE ptercô,lllaan ao p,
rrib4 no ao dc rus düihuiílcs hgdis, @nsiilctud. o qu diryóc o prBg!âtb úricodo,ú. 27 dd Lci
OrgánicadoNlu.icipio,c/coan.2l,nrci{svlcXX.doReenreDrolnl.rnodaCànraE.cicoan.5lda
Leired.mln?8 íj66/91calte.açõesfôslerorcse..,r o âú l", rncno lV,dâ L.i Fedeml .' 10 J20r001,

RESOL\T:
aí' . r or \r tu r('Ovrs§ iíJ Pr RV l\E\Tl DE Ll( r r^(' iO.prn rorar.noa

rs DL.dldâs ne.esánâr xô Írô.e$ânÕtorjulglrnento dm llciiiÇões qne r'àhú a §* ex.cutadas nela
C.lmdr MuiciÊal c Piaeó no clcr.ioio dc 2018. .sn a ,c!!int qnnposi!à!:

ÁLraeo R$roN ÁBiDo !!'L

Prefeitura Municipa!
de Quêlmadas
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a
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certifica quê em 09/03/20í I às '18:46:09 foi pÍotocolizado o documento
sob o No 20591/18 do Aviso da Licitação n" 00004/20'18 referente ao exercicio de , exercício 2018, reíerente a(o)
Câmara Municipal de l\4amanguape, mediante o recebimento de informaÇóes/arquivos eletrônicos encaminhados
por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de [/amanguape
Número da Licitação: 00004/2018
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: RS 46.352,95
Objeto: Aquisição parcelada de maleriais de expediente diversos
Data do Ato: 0710312018
Data e Hora do Certame: 26103/2018 09:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

ttNFoRMAÇÃO DO SISTEIVAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento nformado? utenticação

IPDFI Edital da Licitação tm 90aec9c0c2l/05cb74ab1 8a5cb688

João Pessoa, 09 de Março de 2018

Assinado Eletronicamente
6nrorn€ LC 13,§3. alteÍadâ ptla LC q1/2009.

p€ro Re9,MIo lnl.no .nÉadÔ 0€rá
RÂ ÍC 1anoCg

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 2059'l/18. lnserido automaticamente em 09/03i2018 18:46'

trpr""ià-pãrãtnoà-". õs/os}oi8 ra,ao. vatidação: c668.480D.347A.3D1F FFDF.B868.0334.A06A
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Rua 13 de Maio, í
... .. Á.o
- Ctêlntud - -

ITAPORANGA - PB - CEP. 5 0-000
cNPJ 26.465.390/000í -69 - Fone: (083) §gggoz-zo+g I g93957070 , 98 468

o

I

ô
à

{
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotma

IVANILTO DA COSTA VIEIRA

PREGOEIRO DA
CÂI.{ARA MT,NICIPÀT DE I,À!.aI.TGUAPE/ PB

CARTA DE CREDENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇO n'00004/2018 De!ir';. . ii l
CNPJ:2ti.4i' :.39tir'ULtU l.-"J

lnsc. Est. 16.282.843'A

Senhor pregoeiro, Rua 13 de lÚaic, 1tl8 - Centro

Itaporanga.PB CEP 58.780"000

Pela presente, fica credenciado o Sr IVANILTO DA COSTA VIEIRA. , inscrito (a) no CPF sob
o Ít' 692.t08.374-oz identidade Íf 1.487.317, expedida por SSP/PB, residente na Rua 13 de maio, 146,
Centro, ITAPORANGA/PB, para representar a empresa MNILTO DA COSTA VIEIRA - ME,
inscrita no CNPJ n" 26.465.390/0001-69, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários ao
andamento deste processo licitatório, inclusive poderes para formular ofertas e lance verbais de preços,
prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de
interpôJos, assinar atas, assinar o Contrato Administrativo ou retirar nota de empenho, enfim, praticar
todos os atos inerentes à referida licitação.

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

,â ô

iw,$§

Razáo Socia1 : MNII.TO DÀ COSTÀ VIEIRÀ
CNPJ (l4E) n" 26.465.390 /000|-69
Inscriçáo Estadual r.o 76.282.843-8
Endereço: Rua 13 de !4aio, 148 - Centro
cel. : (83) 99907 -7 043
CEP: 58.780-000 Cidade: ITAPORÀNGA Estado: PB

))7 tr[

IVANILTO DA COSTA VIEIRA
Responsável Legal

Rc.: 1.487.317 ssi/PB t;:'

ClCt 692.LO8374-47 nt

fY=
DELMAQ PAPELARIA

E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com
Fone: (083) §gggoz-zoag I g93957070 / 987221468
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

ENÍOS, INTERDIçÕES E TUTELAS OA

CHAVE DIGÍTAL
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o Bel' válber Azevêdo de Mirênda cavalcanti, oÍicial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e óbitos e prjvâtivo de casamentos, lnterdiçóes eIutelas com atribuição de autenticar e reconhece. nrmas Oa CãÀãrca?u-.J-oaãó"""o" Cupiial do Estado da parâíba, em virtude de Lei, etc...
oECLARA para os devidos Íins de direíto que, o documento em anexo identifcado indtviduatmente em cada codigo de Autenticação DigiÍal, ounareferida sequência, Íoi autenticados de acoido com as Legisla;Oes .ii"À"" ,["rf"s.
DECLARo áinda que, pãrá qârantir trensparêrciá e sêgurança jurÍdica de todos.os-átos onundos dos respêctivos serviços de Notas ê Registros doEstado da Paraíba, a conegedoria Geral de Justiça ed;r ;Éã;;; cõlÉ N'003/2014, det,e;i;ãilã'ã i""içrã'0" ,, códiso em todos osatos notoriai§ e resistais, assim. cada selo Digitál de Fiscalizaqão É*miraúi"r 

"orte- 
,., "';ü;;;;; i;"; #,#fi;: sêto DigiÍat: A1clzuuxíxz) e dessa fo.hê cadê autenticácão proc;ssada pela nosia s"rv"r.iti, poà" su, 

"onnrmaoa" 
L ,eiiJo, ü"jrJrL", quanto ror necessárioatravés do site do Tribunat de Justiça do Est"oo oa Éar.ãiuã, 

"naã"çã 
i-np;)"ãi"guoo,ir.tjpb.lus.br/seto_digilaU

A autenticêção digital do documento Íaz p.ova dê que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ÍvANlLTo EA cosTA vlElRA . ME tinhaposse de um documento com as mêsmas caraclerísticas que foram repro-duzüás na c,opia autentrcada, sendo da emprêsa lvANlLTo DA cosTAvlElRA ' ME a responsabiridade, única e exctusiva, peta ioóneioãaà iãão-àÀ"nt" 
"pr"sentado 

a este cartó.io.
Esta DECLARAÇÃo Íoi êmitida em 'l4og-t2017.1-ot27t5g lhora local) atrâvés do sistema de âútenticâÉo digital do canório Azêvêdo Bâstos, deâcordo com o Art' 1o 1o' e seus §§ 1" e 2.' da MP.22oolzôor, *ro Érúern . aocumento etetronico á,liÃti"ãàl "-i."0.. certificado Digitât dolilulâr do cârlório Azevêdo Baíos. poderá ser soticitado drEtamente a empresa tvltttLto ol cosrÁ ÜÉrnl:-ut ., ,. cartório pelo endêreÇode e-mâil autenlicâ@êzevêdob€stos.nol.br

Para inÍotmaÇóes mais detalhadas dêste ato, acesse o site https://auidiqital.âzevedobastos.not.br ê ihÍorme o codigo de corsulta destaDeclaraçáo.

Código de Consulta desta OeclaraÉo: 745328

A consulta destá Declaráçáo estará disponÍvel em nosso site até 26/0St20íB fi:5E:28 (horâ local).

'Código de Autênticação Digitat: 7399260517 112g27OSOO_l
'Legislaçôes Mgentes: Lei Federal no &9_35/94, Lei Federal no 10,406/2002, Medida provisóíê no 2200/2001, Lei Fedêrat no 13.105/2015, LeiEstadual nô 8,72'l12006, Lei Estaduat no 

.,0.132/2013 
e provimento CeJú;óõãiZOr+.

O referido é verdade. dou fé.

05b1d734fd94Í057f2d69Íe6bc05b348Ícecea94f859407288b5229476e464873a9343860eôc1bdM32B6scco069c6.t4594c34e0cgdc796cb21d
06768be905d594403 I 1 96653089S3e7 1 77S4al
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Êstados 58030_00, João pessoa pB
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hlqts. iit:' te-reiia faz.'rdii !{r' 0r,pessr-raiLiri,

I :ní;;a os dados de lcentíficaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência. providencie ..rnto ài:3 a srâ atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
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26.{65.390i 0001€9
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL
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It:rtÉ Er.iPçEsÁÂlrL
IVÀNILTO DA COSÍÀ VIEIRÂ . ME

:':i:ta! i cESaRlÇÂo oÁ ÂnlicÁDE ;ccNotrlca pprflclF}!
t7.61-0-03 - Comércio varêjistâ de aftigos de papelaria

.16.42-7'02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissionale dê segurança do trabâlho
47.51-2{1 - Comércio vârejistá espêcializado de equipamentos e suprimentos de inÍormática
n7.-51-2-02 - RêcâÍ9a dê caÉlJchos para equipamentos dê iníormáticã
47.5i-!-G0 - Comércio varejistâ espêcializado de eletrodomésticos e equipamêntos de áudio e vidêo
.7 ô3-ê{2 - CôméÍcio vâreiista de artigos êsportivos
:7.33-1-00 . Alugueldê máquinâs e equipamêntos para escritórios
Á7.55-5-03 - Comercio vareiista de artigos de cama, mesa e banho
1i.51-E.0? - Conrercio varejista de âÍtigos de armarinho
42.13-9-99 - PrepáraÇão de docurnentos e seíviços êspecializados dê apoio administrêtivo não especiÍicados

46.d9-4"02 - Comércio atacadista de apârelhos eletrónicos de oso p€ssoãl e domêstico
,i.G3-6-0'Í - Comércio varejista dê brinquedos ê a.tigos iêcreativos
i2.30-041 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposiçóês ê Íêstâs
,7.72-§-00 'Comércio varejista de cosméticos, pÍodutos dê pêÍÍumaria € de higiene pêssoal
ii.31-4-00 - Comércio vârêjista de áÉigos do vestuáío ê acessórios
18 ?2-9-01 : Serviços de êncadernação ê plâstiícaçáo
.17.02-141 - Comércio varejista dê calçados
3,. Í l-84íl - Rêpâração ê manulençáo de computadores e de equipam€ntos peíiféricos
l.l-13-0r11 - lmpressão de mâtêialpara uso publicitário
i§ 16-8{0 - Representantes comerciais e agentes do coméÍEio de têxteis, vestuáío, calqados e artigos de yiagen:
{7.59-8-qg - Comercio vârejista de oulrog ánigos dê uso pêssoalê doméstico nâo êspéciÍicados antêriomente
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E DE SITUACÃO DATÁDE ABEFÍURÁ

' o1t11t2016

riúrlER9 DE scRlÇi.o
26.465.390/0001-69
IíAÍRIZ

coM PROVANTE OE tNSCRtçÃO
CAOASTRAL

irc\,E ;rrrtEsÂqlÁL
IVANILTO OA COSTA VIEIRA . ME

82.19-9{1 - Fotocópias
95 29-1-99 - ReparâÉo e manutenção de oulros objetos ê equipamentos pessoais ê domésticos nâo espêcificac.s
a têriôrmente
47.89-0{7 - Comé.cio vareiista de equipamentos parâ escritório

.loarcc E DEscRrÇÁo oANATUREZA JURTOTÇA

2'13-5 - Ernpresádo (lndividual)

R,13 DE ivIAIO

58.780{00
B.Atqtcc:sÍP Tc
CENÍRO

1r,rÊEReÇo E',ErÊó |cc
IVANILTOPALMEIRA@HOTMAIL.COM (83) s907-7043 / (83) 9395-7070
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'r, .ovado pela lnstruÇáo NoÍmativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

.ItrCc flo dia 06/02/2018 às 09i24:.42 (data e hora de Brasília).
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ESTADO DE PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPORANGA

SETOR DE TRIBUTOS
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REDESITV

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO r
FUNCIONAMENTO
Alvará: 43
lnscrição Municipal: 900456

Razão §ocial: IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME

Nome Fantasia: DELMAQ

CNPJ: 26.465.390/000'l -69

Atividade Principal: 4761-O/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - Exerce no endereço

Atividade(s) Secundárias: 4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional

e de seguraâça do trabalho (Exerce no endereço), 4751-ZJO1- Comércio varejistâ especializado de

equipamentoi e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4751-2102 - Recarga de cartuchos para

equipamentos de informáticâ (Exerce no endereçn),4753-9100 - Comércio vareiisla especializado dê

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 47636/02 - Comércio vârejista

de artigos esportivos (Exerce no endereço), 7733-1100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para

escritóiio (Exerce no endereço), 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos.de câma, mêsa e banho (Exerce

no endereço), 8219-9/99 - Pieparaçáo de documentos e serviços especializados de apoio administrativo

não específicados anteriormente (Exerce no endereço), 46494102 - Comércio atacadista de aparelhos

eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 47634101 - Comercio varejista de

brinquedos e aÍtigos recreativos (Exerce no endereço),47814/00 - Comércio va§ista de artigos do

vestuário e acesúrios (Exerce no endereço), 1822-9101- Serviços de encadernação e plasüficaçáo

(Exerce no endereço), 4752-2101- Comérôio varejista de calçados (Exerce no endereço), '1813-0/0,l -

impressão de material para uso publicitário (Exerce no endere@),46164/00 - Represôntantes comerciais

e ágentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Exerce no endereço)' 4759-8/99

- Cõmercio varejista de outÍos artigos de uso pessoal e doméstico nâo especificados anteriormente (Exerce

no endereço), 8â19-9/01 - Fotocopias (Exerce no endereço), 9529-1/99 - Reparaçáo e manutenÉo de

outros oblótos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Exerce no

endereço), 478g-0i07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4755-

5/02 - iomercio varejista de artigos dé armarinho (Exerce no endereço), 8230{/01 - Serviços de

organização de feiraÁ, congressõs, exposições e Íestas (Exerce no endereço), 4772-5lOO - Comércio

vaiejista àe cosmeticos, pródutos de perfumaria e dê higiene pessoal (Exerce no endereço), 9511-8/00 -

Repâração e manutenção de computadores e de equipamentos periÍéricos (Exerce no endereço)

\ Município: Município de ltaporanga Endereço: RUA RUA 13 DE MAIO, 148' CENTRO

CEP: 58780000

Local e data: Município de ltaporanga, quarla,24 de maio de 2017

Vencimento: quinta, 24 de maio de 2018

VALDIR DA SILVA
SETOR DE TRIBUTOS

\\ di'.. J*/
1YEH

I ITAPORANGA
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Observação

Código de Autenticidade: lTG3JCTGGC

EMITIDO PELO FUNCIONARIO REGINALDO DOMA DE ALEXANDRIA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento
empresarial
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Governo do Estado da Paraíba

il;;;ü;É;trd" de Turismo e do Desenvolvimento Econômico

Junã ôomerciat oo Estado da Paraiba

CERTIDÃO SIMPLIFIGADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis 'SINREM

f]ED

Cêrtificamos quê âs inÍoímaÇões abaix o coostam dos documentos arguivados

nesta Juírta comerciâl e sâo nâ dãta dê sua
Prcrocob: PBCI80024rm7

1rs. CÉNÍRO-fl.!.i!írg./P& CEP5ô7EG{'00

C.Dit l
R:t 3OO Om,@ (t!anto! or Í§6)

19iO5/2017
201701929,16

àbm. do EhPE a.to: lv^lüro OÂ COSTÀ VIÊlRÂ

É..Ã.'e,'É#

SEM STAÍU§

01a3$41?62

sorrElRo(a)

ffi.1&.?7447

NÁO INFORI,ÂDO

*,'ffi .r:ffi,* #"*ffi llí11#:i'il1'1$i:1i*T âil:iB**€slado dt Pâlalba ozoí2018

rinffiffiffiffifr$ffi&ffi'WwffirHrlffi

Maria dê Fatima Vênturâ Venãncio

Secrelário Geral
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Rua í3 de Maio, 1

ITAPORANGA-PB-CEP
cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) §99907-7043 / 993957070 / 21468

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hot
IVANILTO DA COSTA VI

.o

PREGOEIRO (A) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREQO N" 00004/2018.
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

Pry'J,?*,P,B,tfJffii

.*,'Ji5'o'.'h:f, ,',t1':fl ;?;
napora nga.pB CEp S g.7g0-000

DECLARACAO DE SUPERVENIÊ,NCIA DE FATO
IMPEDITIVO NO OUE DIZ RESPEITO A PARTICIPACAO
NA LICITACAO.

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

Conforme exigência contida na Lei 8.666193, Art. 32, §2", o proponente acima qualificado, declara não

haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habiiitação/participação na presente

licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de

informar oconências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de

idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil
e criminalmente pela presente afirmagão.

ITAPORANGA,26. de MARÇO de 2018.

§
IV

-Tçffi
DELMAQ PAPELARIA

E-l\/AlL: delmaqpapelaria@gmail.col11 / ivaniltopalmêira@hotmail com

Fone: (083) 999907-7043 i 993957070 I 987221468
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Rua 13 de Maio, 1

ITAPORANGA-PB-CEP.
cNPJ 26'465'390/ooo1-69 - Fonê: (083) §99907- 7043/9939s7070/9

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@h otm om
IVANILTO DA COSTA VI

PREGOEIRO (A) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB

REF. TOMADA DE PREqo N" 00004/2018'
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

Qqlmaq Fapelana
CIT|FJ: 26.4 65. g9ú/ouur-ô3

- Insc. Est. 16.2g2.843-8
Rua 13 de Maic, 14{l- Centro
Itaporanga.pB CEp 58. 790{00

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
A CF - ART. 27 INCISO V DA LEIART.7" INCISO XXXIII D

8.666193.

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

ITAPORANGA, 26 de MARÇO de 2018'

o proponente acima qualificado, sob penas da Lei e.em acatamento ao disposto no AÍ. 7" inciso )O(XIII

àa'ôlnstituiçao reaeiat, l-"i s.bsc,àe 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de

pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho notumo, insalubre ou perigoso e nem menores

de dezesseis anos, em quutqr* t uuurno; podendo existir menores de quatorze anos na condição de

aprendiz na forma da legislação vigente.

\ . N{§{yô.
ç'ri'l-+

§§

( i\

IVANILTO DA COSTA VIEI
Responsável Legal

RG.; 1'487.317 SSP/PB
CrC:692'1OA374-A7

RA ..

j
DEL PAPELARIP.

E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail com

Fone: (083) 999907-7043 / 993957070 I 987221468

t)=

í\
C
!

Àf;

hX

{
f

/=-+4r-



\n ANE ,§

Rua 13 de Maio, 1 c"ntÁiC
o (

PREGOEIRO (A) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREÇO N" 00004/2018.
ABERTURA: 26103120.,18 AS 09h00min

ITAPORANGA-PB-CEP. 80-000

cNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083) §99907-7043 / 993957070 / I 1468

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotm m
IVANILTO DA COSTA VIEIRA

Delmaq Paoelarra
CNFJ : 26,4 É:.39üluuur-ôl

lnsc. Est. 16.282.943-8
Rua 13 de Maic,L48. Centro
Itaporanga.PB CEP 58.78&000

t/

DECLARA Ão DE suBMETER-SE A TODAS AS

CLAUSULAS ECONDICOES DO CORRESPONDENTE
INSTRUMEN TO

PROPONENTE: IVAIIILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

CONVOCAT ORIO.

\ . 
".{§§PÁ$/ .§

IVANILTO DA COSTA VI
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
ClCt 692 .lOB.37 4-87

J

DELMAQ PAPELARIA

E-N4AIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail com

Fone: (083) 999907-7043 / 993957070 1987221468

)

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo

insiruÀento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas'

Id(
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oRua 13 de Maio, 1

ITAPORANGA-PB-CEP.
cNPJ 26.465.390/000í -69 - Fone: (083) o99907-7043 / 993957070 /

delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@h
IVANILTO DA COSTA VIEIRA

00
,D

1 o

PREGOETRO (A) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREQO No 00004/2018.
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

Delmaq
CNPJ:26.46

Papelana
5.39ü1uuur'")

lnsc. Est. 16.282.843'8
Rtn 13 de Maio, 148'Centro
ItaporanP'PB CEP 58.780400

TERMO DE RENUNCIA AO RECURSO CONFORME PREVISTO

O proponente acima qualificado declara, na forma do disposto no AÍ. 43, III, da Lei 8.666193, aceitar o

r"*ttáao dirulgado pila Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe,

efetuada nos tLrmos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de

qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem com ao prazo correspondente e

concõrdando, portanto, "o- 
o p.oir"grimento do ceÍame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência

de qualquer igualdade de valorés entre sua proposta e a dos demais licitantes e após obsewado o disposto

no Àrt. i", fz", du Lei 8.666193, fica autorizado a realizaçáo do sorteio para def,rnição da respectiva

classificação, não sendo necessário a sua convocagão para o correspondente ato público, conforme

previsto no Ar1. 44, § 2', do referido diploma legal.

NO ART.43,INCISO uI. DA LEI 8.666193..

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

/
IVANILTO DA COSTA VIEIRA

Responsável Legal
RG.: 1.487'317 SSP/PB

ClCt 692 .108.37 4-47 I
DELMAQ PAPELARIA

E-t\/lAlL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail com

Fone: (083) ggssol loqz t993957070 / 987221468
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Rua 13 de Maio, í
ITAPORANGA - PB - CEP. 5

cNPJ 26.465.390/000í -69 - Fone: (083) 999907-7043 / 993957070 / 9
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@h

IVANILTO DA COSTA VIEI

PREGOEIRO (A) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREqO No 00004/20í8.
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

R,gi,T,1?,l,B,rsJil3
- tnsc. Est. 16.292.g43-3

.Rua 
13 de Maio, 14g. Centro

Itaporanga-PB CEp Sg.7g0-000

DECLARAcÃo oB MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOUENO

PORTE

PROPONENTE: IVAIT{ILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

A EMPRESA IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME , inscrita no CNPJ SOb O NO: 26.465.390/0001.

6g, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade TOMADA DE PR.EÇO n'

oooi/rorc, por interméàio de seu representante legal, o Sr. IVANILTO DA COSTA VIEIRA,

poúador da Carteira de Identidade 7.487.gL7, (órgão expedidor SSP/PB e do CPF ír" 692'to8'37 4-87,
'DEêiARA, para fins legais, ser microempresa,Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação

vigente.

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

\

IVANILTO DA COSTAVIE
Responsável Legal

RG.: 1.487'317 SSP/PB
ClCt 692.1O8.37 4'87

'rjl:

DELMAQ PAPELARIP.

hV
\

E-t\IAlL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail com

Fone: (083) 999907-7043 / 993957070 I 987221468
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0-000
Rua 13 de Maio, 148

ITAPORANGA - PB - CEP. 5

cNPJ 26.465.390/oooí -69 - Fone: (083) 999907-7043 / 993957070 / 98

delmaqpapelaÍia@gmail.com / ivaniltopalmeira@holmai
IVANILTO DA COSTA V

PREGOEIRO (A) DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB

REF. TOMADA DE PREqO No 00004/2018.
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

IVANILTO DA COSTA VIEIRA
Responsável Legal

RG.; 1.4B7.317 SSP/PB
CIC: 692.1OA37 4'87

IEIRA

DELMIAQ PAPELARIA

DECLARAçAO DE INIDONEIDADE
Art. 87, inciso lV, da Lei nq 8.666, de 1993:

Obs.: Art.88 da Lei ne 8.666, de 1993

ITAPORA.NGA, 26 de MARÇO de 2018.
l'à§§

Art. g7. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a próvia

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base nô inciso anterior'

Art. gg. As sançôes previstas nos incisos lll e lV do artigo anterior poderão também ser aplicadas

às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

l-tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

ll - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

lll - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

\
V§\l-\

E-tvlAlL: delmaqPapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail com

Fone: 1083j 999907-7043 / 993957070 I 987221468
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de ldêntificação da Pês.soa Jurídicâ e, se hower quâlquer divêrgência, providênciê junto à
RFB a sua âtualizaSo cadastral.

ApÍovado pêle lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 de mab de 2016.

Emitidô no dia 2U03/2018 às í6:25:í9 (data e hora de Brasília).

.CPL.o

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOÁ JURíDrcA

M aÊRO DE TNSCRçÃO
ís,ín,426^)00í 4i,
MATRIZ

co[pRovANTE DE INSCR|çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA D€ AAERÍINA
o,/11t2t13

MÂR|A SALETE DE LlilA ARÂUJo 13702580468

DO 0oirE DE

PAPELARIA UUA

côotco E DEscrdçÁo DA ÁnvrB!€ Ecoa{ôt{cA pfl}EtpÂL
{7.6í{{Xl - CoflÉIcb vaIqjlsta dê a.titos dê papebrÊ

c@co E DEscRçÂo DA l.lATtREzÀ.n-Rit cA
2í3{ - EmpÍêsárb (lndiYirual}

M]À{ERO
273

@Iü'LEMENTO

CEP
58.020-120

a rRRo/gsrRro
ROGÉR JOAO PESSOA

E,\EERÉço ELEÍRôilt@
SERVICO§CONÍABEIS20í7@G AIL.GOH

ÍELfFONE
3221-5317

EN]E FEIERÀ-ITVO GFR)

ATIVA
D TÀ tn §ÍTUAÇÁO CÂDASrÊÂ!
o 11lm13

0É CáOAS'IRAL

aii@EsPEoÂr- DATA DA sTTUAÇÂo ESPECIÂL

É OA§ ANMOADES
a7.,aiHt-99 - ConÉncb var€iisúa de matêriaÉ de col|süuçilo er,l garal
í,+.í34{13 - Facc& de Dupâs píot-rssimaÉ
95,1í.8"00 - Rêpa.âção ê tnanutGnção de computâdorês ê dê êquipa.rEobs DêÍiaéÍicqs
47.59{{í - CoíÉÍcio v.rEist de artifps dê tepeç.Íiâ, corths e pêisian§
,+7rl.$lxt - CorrÉrcb yaÍejista de tintas ê rBbÍiais paÍa piúrra
43.3lt4€g - otÍras obrâs de ecaàüEnto da conshrCão
47.635{2 - ColrÉrcb varqisb dê aíir€ ÉDo.liyo6
47.,t4-1r.0í - Coínéício vateiista de feÍragens e ,eírancrÍas
1l .12iü - CaÍlétcb varêjista de ÍrEteÍial eéEico
5820-l{4 - Fomêcirnenlo dê alirEotos pÍepaaados pI€ponderflrtêrrEl|b p6ra c{G9unlo domiilbÍ
4322.3{t2 - ln*afação ê manutêogão ds sistêrrB celt a'rs de aÍ condkionêdo, de vêitilação e F Íiger{áo
47.8$0{15 - fficb vatciirta dê Fodutos sanêflrtes doÍlú&5üi§ÍE
'17.E9{l{r7 

- CorlÉÍcb va]êjÍsta de êSrip{rênbo DaÍa escdórb
47.5í -2-01 - Comércb v dê ê dê iníornática

Federal do Brasil - 2A/$/2018

Página: 1í
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PAPELARIA LIMA

Maria Salete de Lima Araújo
Rua Frederico Chopim, 273 - Roger - João Pessoa - PB - CEP:

58020-120
CN PJ : 1 g.17 7 .426 t OOO 1 -43 - I nscriçâo Estad ual : 1 6'222'407 -9

PROCURAÇÃO PARTICULAR

EU, MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO, CPF: t37'025'804-68, RG 158263/PB'

a quem confere poderes a sua bastante procuradora' Sre MARIA DO

CARMO DE LIMA ARAÚJO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na

Rua Frederico Chopim, 273 - Roger - João Pessoa IPB' para representar

perantetodasasRepartiçõesPublicasFederais,Estaduais'Municipais'

Autarquias, Fundações, Ministérios, Poderes Judiciários' Caixa Econômica'

Receita Federal, SESC, SENAI, SESI, podendo os mesmos participar de

pregões presenciais, eletrônicos e demais modalidades licitatórias'

apresentar e assinar propostas de preços, assinarem em conjunto ou

separadamente, todas as declarações que o edital exigir' DAR LANCE DE

PREÇOS, negociarem preços com pregoeiros, requerer cadastros iunto aos

mencionados órgãos, assinar contratos, apresentar e retirar amostras de

produtos, impugnarem editais, apresentar e assinar recursos

a d ministrativos.

CONTORÍ\§ O ORIGINAL Joáo Pessoa, 23 de Março de 2018'

PRESIDENTE 0ACFL /

J/r,,t,,"
ún.7t4 (-

MARIA SALETE DE LIMA AR
PROPRIETÁRIA

CPF: 137.025.804-68

AÚJO
'dl\

\.,P
L -.,"-

Íieúflheco. to
HAUA SA.TTE

r sârel
DE LIíA

hantÀ Firra(s) de:.,.".
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ldentificação

l{ome Emprearial
MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO 13702580468

Nome do Empresário
MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO

Nome Fantasia
PAPELARIA LIMA

Capltal Soclal
4.000,00
NúmêÍo ldêrúidâdê Orgáo EmÍssor
15826s ssP

UF Emissor
PB

CPF
137.025.804-68

Condição de Microempreêndedor lndividual

§ituasáo Cadastral vigente
ATIVO

Números de Registro

Data de lnício da SituaÉo Cadastral Vigentê
01t1'u2013

CNPJ
19.',|Tt.4261c0,O143

Endereço Gomercial

NIRE
25-8-0053791-i

CEP
5802G120
Balrro
ROGER

Atividades

Logradorrrc
RUA FREDERICO CHOPIN

Municipio
JOAO PESSOA

llúmero
273
UF
PB

Data de lnÍclo de AtMdades Foma dc AtuaÉo
O1t'1112o13 Estâbdecimento fixo

Ocupação PÍinciPâl
Papeleim(a) indePendente

Advldade Principal (CNAE)

47.61-0/03 - Coínércio varejista de aÍtig6 de pâpdaÍia

Ocarpações§ecunúárias AtiYidadês§êcrindáÍtas(CNAE)
Comerciante independente de
artigos oe tapeçaÍia, cortinas e ,t7-59-U0'l - CoÍÍÉrEio vaÍeiista de artigos de tapeçaÍia, @Ítinas e persianas

persianas
Comêrciantê indepêndente de 47.63-d02 - Cornerob varôiista de artigG esportivos
artigos esporlivos
Comerciantê indêpendente de 41. -2fú - ComéÍEio vaÍêiista especializado de equipamêntos e suprimentos de
equipamentos e supÍimentos de 

inÍormáticâ
irúoÍmática

Comerciante independente de 47.E9{/07 - CoÍrÉrcio vareÍsta de equipaÍnentos para 6cÍitóÍio
equipamentos para escritório

Coínerdante independente de

ferragens e feÍramentas
Comerciante indePendente de
materiais dê construÉo em geral

Comerciante independente de
material eÉtrico
Comerciante indeP€ndentB dê
produtos de limpeza

17 -414t01- coíIlâÍio Yaíeiista de Íeíregiens e fêíremêfltâs

47.44-{y99 - Coméício vârei€ta de mateÍiáÉ de constnrçâo em geral

47.42.fy/00 - CtÍíÉrcio vareÍs*a de materhl eléüico

t\t.

47.89-{yGS - comeÍcio vaÍejisia de produtos sansrtes domissaniüiric

e67
Certificado da Condição de
Microem preendedor lnd ividua!

'rr{1-
I
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68CoÍnêÍcbnb hdêpeÍrdeírtê Íh ffis
ê maloÍiab para Íintura
FabÍicante dê paÍtes de roupas
p.Dfrsldurais - Íecção, hdêp€ndürtê
lnstaHo(al e íêparado(a) de
si$eÍms ceÍrtrais de aÍ
condicionado, de venüagão o
r€frigêreÉo, ind€p€ndsÍtE

Salgd€an{a) indep€ndênto

Técnico(a) de manubnção de
corputador indcpendente
Vidraceiro de edif oaçõcs,
indêp€ndênte

47.416rm - CüÉrcb Ya# dê ths o mderbb P€ra Cnüra

14.134Jff1 - FacÉo de Íqpas pÍdssionab

,13.23102 - hsnabção e mauboçào de dsEans canúab ds aÍ cúdcillado, de
venüaçãoerú!pm@

5ô.ã-1lIX - Fqrpcinenb do *nêíG pí€poÍett06 Pí€ponderenEtstte pra
consumo donúcilar
95.1íSm - RÉpúaçâo ê menubnÉo do comPut ft(€s e de equipâÍrHtb§
pêr'JHio6

.lil-:D4rg) - olJRãÓras de abslsttoda con§ür4à

LF

/o

q o

'cPL-oY

Termo de Clêncla ê Rêsponsáilldade com Efuito dê Alvará de Licenca e FuncionarnerÚo

Proüsório - declaração prêstada no motnento da lnscrlção:
oeclaro, sob as penas da Lei, que conhaço ô atendo o§ requisltm logais exigidos pelo Estado e peh PrêÍeÚürra do

úrii.liià para'emissão do Àlvará de Licença e Funcionamento, comPreendidos G§ asPêctos sanitários'

ambienÉis,úhÉric, de sêglrançe Blbkra, uso e 1püpação do sob, alivi.rad6 donúcilkyas e restsiçôes ao uso de

""p"ço. 
píUt*". O náo.aiendimento a esses reguBitos acanetatá o cancehrnento de§te AtvaÉ de Ucença e

Fúcixlarcnb Provisorio.
EErr Ctücado csÍprgl/B a8 hsoirõ€€. ah,t-4 laE (ps o a 6rb5çáo & €.tryãüsrío.ío do 6lÍtp.EÚb ,tô GotrdÉo dE r'Íold,r|p'sqid€dq'lidvld'8|' À

sr r;ürrã 
"d, 

ádd-d a ümúiãã"rãJnruiÉ ixc"'t moa"çt tú!'n'gagry'.,a!4!,g,'uy M q&
cdn báÊa nâ R.so!çáo m íô de rz ae u"ãrGã m Ã c.tte p." G"dá. a. ncae Ne.ú.,.l psr a $npafc.Éô do R.cüE ô d. L.súio dâ

E p.s ên ró.i6 _ noesl rte1çrc çiç- àr" o -ig it*: €4 dÉís!b. P-. ,,*i= â h.GriÉo .5d.a., ÉD.i.l
lõuândo convênontcr oo caa.siÃ inionizldo nâoionâl), inÍorma o. clômantos abairo no .ôdêtaço alcltôrico

"rta

Irtmero do Rstiho
t 820143213

t{rhgodoldÊrtilffi
191r/42fln014i1
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BÉPÚBIICA FEDEBÀÍIVA OO BFASIL

CONFORM O ORIGINAL

PRESIDEN E DA CPL
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E5ÍADO DA PARAÍBÂ
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(s. SIMPLES
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 24n3no18

t ldêÍttficação do Contrlbulnte - C}{PJ atrlz

CNPJ : í9.177.4it611t00í41
A opção pelo Sinples Nacimal e/ou SIMEI abrange todos os estabebcimentos da empresa

Nome Empresarial : IARIA SALEfE DE UIA ARATM) í370258968

a SltuaÉo Atual

Situação no Simples Nacional : Opbrle p.*o Stndes ]{adond desdo 0lrrír:10í3

Situação no SIMEI: OÉmE peNo Sffil desde 01n1n0r3

! Perlodoe Anterlores

Opçôes pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opioes pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Exisbm

0 Agendamentos (Slmphs Naclonal)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

0 Eventos Futuios (Slmples Nacional)

Eventos Fufuros no Simples Nacional: ilão Existem

I Evêntos Futuros (SlllEl)

Eventos Futuros no SIMEI: 1{ão Existem
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@YERilO DOESTAI'O DA PARAIBA
SECRETARTA OE ESTADO DA RECE]TA . SER

CADASTRO DE CO}'TRIBUIilIES DO GTS

FrcHA DE n{tiCRçÃO DO COiÍTRBUINTE

7J

ffi
tarão o€ t§cÊçIo

1A 22L4o7.9 ATIVO
FtÂ O0 MUrO S@tÁt

MÂRIA SAI-EIE OE UMA ARATI'O í370ãüX68

SALGATERIA DA MARIA

1 9. 1 7.426J0001-43

,rsc. JraI^ corl€RcrÁ!

254flXÍt7913

R FREDERICO CHOPIN 273

ROGER

JOAO PESSOA 5ao2c'120

ATMI'ADE ECONOírcA

5611-2./03 LANCIIOI{ETES, CASAS DE CHA OÉ SI,C&S E S|MILÁRÊS

5611-2r'03 rÁNcHotGrES. cÁsAs o€ cHÀ oÉ slJ@s E sllfl-ÂREs

474441§ COiIERCIO VARÊJISÍA DE MATERIÀS DE @NSÍRI,ICÂO ETI GERÁL

1413-4/03 FÀCCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS

9511€/00 REPARACAO E MANUTEIICÂO OE COTTPUI^Í)ORES E DE EQUIPATIENTOS PERIFERICOS

4759-8/01

4741-5/00

4330-4/99

COMERCIO VAREJISTA DÊ ARTIGOS DE TAPÊCARTA, CORNNAS E PERSIANAS

COI'ERCIO VAREJISTA OE TINTAS E MATERIÂIS PARA PINÍURA

OUTRAS OBRAS DE ACAAAMENTO DA CONSÍRUCAO

COMERCIO VARÉJISTA DE ÂRNGOS ESPORTIVOS

COI.IERCIO VAREJLSÍA DE FÊRRAGENS E FERRAMENTÀS

FORNECIMEI{TO DE ATIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANÍEMENTE PARÂ CONSUMO DOMICILI,AR

COMERCIO VÂRÉ'ISTA DE À.IAÍERIAL ELEÍRICO

INSTALACÂO E UANUTEiICAO D€ SISTEUAS CEXTRAJS DE AR CONOICIONADO, DE VEiÍNTAGAO E

COI.iERCIO VAREJISTA DE PROTXJÍOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4763i/02

1t144tO1

562G1/04

47423JW

43223tO2

4789-0/05

478S-O/07 COÀIERC|O VAREJISTA DE EOUIPAMENToiS PARA ESCRÍTOR|o

4761-0/O3 COfr.lERClO VAREJISÍA OE ARTIGOS DE PÂPEI'ÂRjA

4751-2101 CO0TERCIO VARÂ,|STA ESPECIALIZADO DE ÊOt,lPAri,lENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORI'IATIC^

EMPRESÂRIO (NDMOUAL)

@o. tl r(Ez r.núc^

21§
IÚO OÉ ESTAE€(ECXEi{TO

MATRlz UNIOADE PROOUTIVA

TÉLEVENDA
REGIE D€ RECOTXIT'EI{TO

SIMPLES NACIOMI- 01/11/2013

137.025.m4-68

SUBGERÊNCIA OA RECEBEDOfUA DE RENDÂS OA GERÊ'{CIA 21t@t2014

20! 803241703567200 24103/2018 17:03:56

iloR|,À SALETE OE UMA ARAUJO

V

AFIXAR EM LOCAL USÍVEL
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁI'lÀRÀ T{UNICI gÀ,. DE }íÀMÀNGUÀ?E

cóvrssÀo PERlrÀNElrlE Ds r,rcrrÀÇÀo
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ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EiT ,I888

PRIMEIRo REGISTRo cIvIL DE NASCIMENTO E ÓB]TOS É PRIVATIVO DE CASAMENÍOS, INTERDIçOES E ÍUTELAS DA
JOÀO PESSOA
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Av. Epilácio Pessoa, '1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (8313244- 04I Fax: (83)s244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartoÍo@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficia! do Prim€iro RegistÍo Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e

iutelàs com atribuiçao ds autenticar ê rêconheceí firmas da Comarca dê João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei. etc...

DECLARA para os devidos fins dê direito que, o documento em anexo identiÍicâdo individualmente em cada Codigo de Autenticaçéo Digitall ou na

reÍerida sequência, foi autenticádos de acordo com as Legislaçóes e normas vigentêsr'

DECLARO ainda que, para garantir transparência 6 segurança juridicã de todos os atos oÍiundos dos respectivo§ seÍviços de Notas e Registros do

É"tãío aá p"ruiuj, 
" 

ioneiedoria cerat'áe Justiça editou o-Piovimento cGJPB No oo3/2014, determinando a inserção de um código em todos os

"toi ""to;i"ti " 
i"ói*ais, aisim, caaa Àetó óigitátae riscatiza€o Extrajudicial contém um código único (por exemplo: selo Dlgital: a8c1231,

xrx2) e dessâ Íorma, cada autenticaçao prodsiaJá p"ta nossa Serveátia pode ser confirmadá e vêrificada tãntas vezes quanto Íor necessário

ãú""ér Oã rit" Oó iriUrnat de Justiça do Eáedo da ParaÍba, endereço hftp://corregedoria.ljpb.jus br/selodigitay

A autenticaÉo digitâl do documento faz prova de que, na data e hora em que ela loi realizâda, a empresâ IVANILTO DA COSTA VIEIRA ' i'lE tinha

ooss6 de um documento co, 
"" 

mesrJ"ãir"f"-ii"tiúi qu" roo, repÍoduzidas na cópia autenticada, sendo da empíese lvANlLÍo DA cosTA

iÊÍiA: úÊ;;;;úsábitúade, única e exclusiva, pêla idoneidade do documento apresêntado a estê caÍlório.

Ésta DECLARAÇÃ6 loi emitida em 2203/20í8 16:36:30 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do caÍtório Azevêdo Bastos, de

acordo com o Art. 1., 1oo e seus ss r "í;ai ui ?zootzôO1, como úmbém, o documento elêtrônico autenticado contendo o certificado Digital do

titular do cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilâdo diretamentê a empÍesa lvaNlLTo DA COSTA VIEIRA ' ME ou ao Cartório pelo endereço

de e-mail autentica@azêvedobastos not.br

Para inÍormaçóes mais detalhadas deste ato, a@s§e o site l[p-§flautdigital.azevedobastos.noi'br e inÍorme o código de consulta dêsta

Declaraçáo,

códlgo do Consulta desta Declaraçáo: 941962

A consulta desta DeclaraÉo estará disponÍvel em nosso sitê até 2203/2019 íl:49:4il (hora local)'

rcódlgo do Autentlcação Digital: 73992203181144120560-1
,iôtilç;;nü;;Gi: Lei Éeoerar n;ãóãsigl, r-"iÉãà"rat n" 10.406/2002, Medida Provisória 

^o 
22ool2oo1, Lei Federal n" 13 105/2015, Lei

i"iãorà * C.zzílzoo8, Lei Estadual n" 10.'13212013 e Provimento cGJ N'003/2014'

o reíêrido é veÍdade, dou Íé.

CHAVE DIGITAL

ooo0Sbtd734fd94í0S7f2d6ffe6bcosb492'tf2c67909aa97408f95dge5c35bcgaa03fbbda4dd76f5bb3b7ooagce3E3b614594c34ê0cgdc796cb2'!d5e80
6768b553becd34ce8e7fgdê6d66e'1 1 a7Í1 685

c Idrloa da Íaagiàlit

tao6. P6,rón x.2.2d,2.
ô 2a ô {úb ra 2!ot. 1\
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' $ft22018 Comprovante de lnscriçáo e de Situaçáo Cadastral

Gomprovante de lnscriçáo e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÇão cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n"'1.634, de 06 de maio de 20'16.

Emitido no dia 16rcA2018 às í0:04:49 (data e hora de BrasÍlia).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DÊ TNSCRTÇÃO

26.465.390/000í69
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERTURA

0111'.12016

NOME EMPRESARIÂL

IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME

TITULo Do ESTABELEctMENTo (NoME DE FANTASTa)

DELMAQ

cóDtco E DEscRtÇÁo DA ATtvtDAoE EcoNÔMtcA PRtNctPAL

47.6í.0{3 - Comércio varejista dE artigos de papelaria

E DESCRI DÀ NATUREZA DJCA

213.5 - ano dividual

LOGRÀOOURO

R í3 DE MAIO
NÚMERo

148
COMPLEMENTO

CEP

58.780.000
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUN

ITAPORANGA PB

ENDEREÇO

IVANILTOPALMÉI HOTMAIL.COM
ÍELEFONE

3 9907.7043 / 9395.7070

ENTE FEDERAÍIVO VEL(EFR)

CADA§TRAL

ATIVA

OATA DA SIÍUAÇÃO CADASTRAL

0í/ít120t6

MOTIVO DE SIÍUAÇÃO CADASTRAT

ESPECIAL DATA DA §ITUAçÃO ESPECIAL

E OESCRI OAS ATIVIDADES ECO

,lô.42-7.02 - Comérçlo atâcadlsta dê roupas 6 acessórlos para uso proflsslonal ê de segurançâ do trabalho
if.sí-2{í . comércio varêjista especlâllzâdo de êqulpamentos e suprimentos de inÍormática
47.51-2.02 - Recarga de qartuchos para êqulpamentos do lnformática
,í7.534{0 - Comérclo varejista especiallzado de êletÍodoméstlcos e equipamentos de áudlo ê vídeo
47.63-6.02 . Comérclo varqbh dê artlgos esportlvos
77.33-í{r0 - Aluguêl d€ máqulnas e equipamentos para êscrltórios
47,55.5-03 - Comerqio varql$â de aÉlgos dê cama, mesa e banho
47.55-5.02 . Comerclo vareilsta de aÉlgos de armadnho
82.19-9.99 . Preparação de documenlos e serviços especlallzados de apolo adminislralivo nâo espeçmcados
anteriormente
46.494.112 - Comércio atacadlsta de aparelhos eletrônicos de uso pêssoal e doméstlco
47.636-0í - ComéÍclo vareJlsta de brinquedos e aÍtigos reÇreatlvos
82.30.0{í - Servlços de organizaçáo de feiras, congrcssos, exposlçóes e festas
iY.72-5{0 - comércio varejista de cosméícos, produtos de perÍumãrla e do higlene pessoal
iY.8í4{0 - Comércio varejlsta de artlgos do vestuárlo e acêssórlo§
í8.22-9.01 - Servlços dê êncadernação e plastlflcaÉo
i17,82-2.1rí - Comérclo yarejlsla dê calçados
95.íl{.00 - Reparação e manutenção de computadoras e de êqulpamêntos perifé.lcos
18.í3-0{1 . lmpressão de materlal para uso Publlqitárlo
46.16.8.{lO - Reprêsentanúes comerciais e agentes do comérçlo de têxteis, vestuárlo, calçados e arligos de vlagem

anteriormente47.59.8-99 - Comércio va ista de outros aÍli dê uso ê doméstlco hão

http://www.receita.fazenda.govbr/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrêvêL/Cnpjreva-Soticitacao asp -'
1t2
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161O2t2014 Comprovante de lnscrição ê de Situaçáo Cadastral

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 20'16.

Emitido no dia 1610212018 às í0:04:49 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Ettar-l

A RFB agradece a sua visita. Para inÍormações sobre política de privacidade e uso, qljgqc-a-qú.

Atualize sua pégina
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo DE rNscRrÇÁo
26.ilô5.390/000í{9
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURÀ

0111112016

NOME EMPRESARIAL

IVANILÍO DA COSTA VIEIRA . ME

E DAS ÁTIVIDADES EC SECUN

82.í9-9.01 . Fotocóplas
95.29-í-99 - Roparação e manulenção ds outros obj6tos o oqulpamenlos pessoais e domésticos não espociÍicados
antgriormonto
47.89.0{7 . Comércio va de ul ntos ra êscrilório

cÔotco E oEScRrÇÃo oA NAÍuREzq JURIDTCA

213-5 - Emprssário (lndividual)

LOGRAOOURO

R 13 DE MAIO
NÚMERo

íil8
COMPLEMÊNÍO

CEP

5E.7E0.000
BA RRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

ITAPORANGA PB

ENOEREÇO ELETRÔNICO

IVANILTOPALMEIRA@HOTMAIL.COM
TELEFONE
(83)9907-7043 / (83) 939s-7070

ENTE FEOERÁTIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAçÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SIIUAÇÃo CADASTRAL

01t11t2016

MoTIVo oE srruaÇÃo cAoasTRÁL

stTUAçÁo ESPEC|AL OAIA OA SIÍUAÇÀO ESPECI,AL

http://wwwreceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva-Solicitacao.asp 212
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16t021201i httpsJ/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovantef/3991502181655420906

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA ,L :

cnnroiró ezeveóo srsros .-
FUNDADO EM 188E

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASÂMENTOS, INTERDIçÕES E TUÍELAS DA COI,IARCA DE
JOAO PESSOA

AÍ Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030{0, Joáo Pessoa PB
Íel: (8313244-s4o4 I Fax: (Aq 3244-54U

httpj /ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÂO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcãnti, Oficiâl do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos ê Privativo de Casamentos, lnterdições ê
Tutelas com atribuição de autentica. e reconhecer íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' oo na
reÍerida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial conlém um código único (por exemplo: Selo Digital; ABC12Uí
XrX2) e dessa Íorma, cada autenticaÉo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezês quanto for necessário
akavés do sile do Tribunal de Justiçâ do Estado da ParaÍba, endereço http/corregedoria.ijpb.jus.br/selodigital/

A autênlicaçáo digital do documento faz prova ds qu6, na data ê hora em que ela foi realizada, a empresâ MANILTO DA COSTA VIEIRA - ÍtlE tinha
possô de um documento com as mesmas câracterísticas que Íoram reproduzidas na cópia aulenlicada, s6ndo da empresa IVANILTO DA COSTA
VIEIRA - ME a responsabilidade, únicâ ê exclusiva, pela idonêidadê do documento apresentado a estê Cartório.

Êsta DECLARAÇÃO foi emitida em í5/022018 09:4f:08 (hora local) através do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevàlo Bastos, de
acordo com o Aí1. 1', 10" e seus §§ 1" e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico âutenticâdo contendo o Certificâdo Digital do
titular do CaÍtório Azêvêdo Bastos, poderá ser soliciüado diretamenle a empresa IVANILTO DA COSTA VIEIRA . ME ou ao Cartó.io pelo endereço
de ê-mail autentica@azevedobastos.not.bÍ

Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site llpsflêgtllgital.azevedobastos.nol.br e inÍorme o Código de Consu/ta desla
Declançao.

Código dê Consulta dêsta Declâração: 913668

A consutta dêsta Dêclaração estará disponÍvel em nosso sile até l6/02/2019 09:07:33 (hora local).

iCódigo de Autôntlcaçáo Digital: 73991502'181655420906-1
.Logislações Vlgsntes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n" 10,40612002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Esiadualno 8.72'l12008, LeiEstadualn' 10.132/2013 e Provimenlo CGJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou Íé

CHAVE DIGITAL

00005b1d734íd94m57Í2d69te6bco5b52256b9Í0a686d2342dc8B8Íed0bd58b7ed5b36db051ab7Í8060c€26f1acfcd614594c34e0cgdc796cb21d5e80
6768b9093477a066e226be4288955fid4641 4

rcPtrdtc Mlo ô Rlgiôlt

lã.PôióúX.2.82-
ü 2a ô .0úb ta ãEl.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

cERTDÃo NEGATIVA oE DÉBIToS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíuDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME
CNPJ: 26.465.390/000'l -69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima ide mcado que vierem a seÍ apuÍadas, é certificado que
náo conslam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários adminislrados pelã Secretaria
da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Díüda Aüva da Uniáo (DAU) .iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimenlo matriz e suas Íliais e, no caso de enle Íederativo, para
lodos os órgãos e fundos públicos da adminislração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '199'Í.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificsção dê sua aúenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rb.gov.bÊ ou <http://www.pgftr.gov.be.

Certidão emitida gratuitamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de211012014
Emitida às 11 :28:09 do dia 2O10212a18 <hoÍa e data de BrasÍlia>.
Válida até 19/08/2018.
Código de controle da certidáo: B4E3.BGA6.46B5.B7A7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER

CERTIDAO

CODIGO: EDBO.1 DEg.9F81.5862

Nome Empresarial:
IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME

Endereço:
TREZE DE MAIO

Bairro: Município:

CENTRO ITAPORANGA

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:
í6.282.843-8 ATIVO

Emitida no dia 1610212O18 às 14:37:15

Complemento:NúmeÍo:
148

CEP:
58780.000

CNPJ/CPF:
26.465.390/000í -69

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

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

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

_r

\J
Certidão de Débito emitida via 'lnternet'.
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Prefeitura 1lIunicipal dc Itaporanga
Secretaria de Planejamento e Finanças 0 8-940,694/000 l -5 9

Departamento de 
^dministração 

Tributaria
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NU}{ERO DA CERTIDAO DATÁ DA EMISSÁO cÓDIGo DE vERIFICÁÇÃoV.\LIDADE

2-r3l20l s 12t03/2.014 90 DI.A.S CAAÀAAÁFJ

DADOS D^ CERTIDÂO

Ccnificô, par-a os devidos fin_s, que de conformidade com as informações presradas pelos órgãos competentes desta
Preleitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos N,lunicipais, inscritôs ou não em Dívida Ativa, aré a presente
dala, para o requerente acima.

FINÂLIDADti

PARA COI'IPR']\IÀR JUN]'O ÁO§ ORG,IOS PUI]LICOS Ê/OU PRIYÂDOS

oBSERVÂÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DEBITOS MUNICIPAIS MERCANTIL E IMOBILIÁRIO

DÁDOS DO ROQU[iiENTE
Cnpj/CpÍ

:6..i65 190/0001-69

Nomc/Razão Social

IvANILTO DÁ COSTA VIEIR.l ÀíI:

LoB ilouÍo

IJ DE À{ÂIO

Número

118

C0rnplcnren!o Bâirro / Cidad.

CENTRO . ]TAPORÂNGA - PA

Y
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CPF,. 9í TU-a4
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tc",B https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovantê/7399220318ll144120488

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM ,'888

o
a
,o

rrr 9J í,'',

PRIMEIRo REGISTRo clvll DE NASoIMENTo E ÓBfios E PRrv-ATtvo DE CASÀMENTos, tNTERDtÇoES E TUTÊLÂS DA c
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-OO, João pessoâ pB
Tel.: (83) 3244-5404 I Fâx: (83)3244-5484

httpr/www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel Válber Azevêdo dê MiÍânda cávalcanti, Oficial do PrimeiÍo Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, lnlerdições e
Tutelas com atribuição de autênticâr e reconhecêr firmas da Comêrca de João Pessoa Capital do Estado dâ paraÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documenio em anexo identiÍicâdo individualmente em cada Codigo de Autenticação DigiÍal1 oú aa
referida sequência, foi autenticados dê acordo com as Legislações e normas vigentess.

DECLARO ainda que, para garantk trânsparência e segurança jurídicâ de todos os atos oriundos dos respectivos serviços dê Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o Provimento cGJPB N" 003/2014, determinando a inserçãó de um código em-todos os
ato§ notoriais e rcgistrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçao Extrajudicial contém um código único (por exemplo: seto Dlgtíat: ABc12sls.
XrX2) e dessa foma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conírmadá e veííicâda tanias vezes quanlo for necessário
atraves do sitê do TÍibunal de Justiça do Esiado da Paraiba, endereço httpJ/co.regedorja.tjpbjus.b/seloiigital/

A autenticaçáo digital do documento faz prova de que, na data e ho.a em que ela loi realizada, a empresa IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME tinha
posse dê um documento com as mesmas características que Íoram rep.oduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IVANILTO DA COSTA
VIEIRA - ME a responsâbilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esla DECLARAÇÃO foi êmitida em 22103/20í8 16:36:28 (hora local) através do sistema de autênticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10" e seus §§ 1' e 2' daMP 22001200'1, como trambém, o documento elelrônico aútênticado contendo o Certificado Digitál do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado direiiamênte a emprêsa IVANILTO DA coSTA VIEIRA - ME ou ao Cartório pelo en-dereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mais detalhadas deste ato, acesse o site lltlp§/êgrcllgital.azevedobastos.nol.br e informe o Código de Consu/la desta
Declaâçáo.

Código de Consulta desta Declaração; 941963

A consulta desia Declaragão eslará disponÍvel em nosso site até 2210312019,t1t49t43 (hoÍa local).

rCódigo de Autenticação Digital: 73992203181144120488-1

'zLegislaçóes Vigênles: Lei Federâl nÔ 8.935/94, Lei Federal no 10.406i2002, l\rêdida PÍovisóíia no 22OO|2OO1, Lei Federal nô 13.105/2015. Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadualn" 10.132y2013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdade, dou Íé.

CHAVE DIGITAL
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Certificado de Regularidade tto FGTS - CRF

validade: 15/0312018 a r3/M/ZOtB

Certificação Númeror 2018031523173126S60363

Informação obtida em Z3/A3/zOfB, às 0g:57:35.

Inscrição: 26465390,/ooo 1-ô9

il:fr:à..i:IJ",I,á},^T DA COSTA VIEIRÁ ME

Endereço: o ,, oi,voto 148 ./ cÊNrRo / ITApôRANGA / pB / 58780_000

A Caixa Econômica Federal. no uso da.atribuição que lhe confere o
âii;,'; !1 1.1,3 ::,k.0 ã#,,.1: 

maio d e rõõôi i#ri.ã''q, u, n..,u
perante o Ér"oo ã" curu"nii'tllu9: "ntontta-se 

em situaçâo regularoo tempo de Serviço _ nGT§.
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co ntra co b ra n çâ d e
d -.vidos, o".o,.,.unú, 0..' 

"i.lilru'., ffff :t:àff e/ou encarsos

1^_ri:,jl.tro desre Certificado flara os fins previstos em Lei estácondicionada à verificacão a. urtuntiiiiáoã Io..li't"=,Ju cai*u,www.caixa,gov,br
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRABJAJ,BISTÀS

Nome: IVÀNIITO DÂ COSTÀ VIEIRÀ - ME

(MÀTRIZ E EII,IAIS ) CNPJ:

Certidão no: L448157 40/20L8
Expedição: 20/02/2018, às 12:55:09
Val-idade: L8/08/2OLB - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

26.465.390/0001-69

dias, contados da data

dados

Certifica-se que IvÀNII.TO DÀ cOsTÀ vTEIRA - ME

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

26.465.390/OO01-69, NÁO CoNsTÀ do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
certidão emj-tida com base no art . 642-A da Consolidação das l,eis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no 1-2,440, de 7 de julho de 20LL' e

naResoluçãoÀdministrativa,noL4.]o/2oLldoTribunalsuperiordo
Trabalho, de 24 de agosto de 2011'
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados atê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição '
No caso de pessoa juridica, a Certldão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel ec imento s, agências ou filiais'
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do TribunaL Superior do Trabalho na

Internet (http: / /.htww . tst ' jus .br) '
Certidão emitida gratuitamente '

INEOR}AÇã,O IMPORÍÀI'ITE
Dô Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os

inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigaçÕes

estabelecidas em sentença condenatória tlansitada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, j-nclusive no concernente aos

reco lhimentos previdenciários, a honorários ' a custas ' a

NECESSAIIOS A identificação das Pessoas naturars e j urídicas

emolumentos ou a recolhj-mentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçáo de acordos f j-rmados perante o Ministério Públ-ico do

Trabalho ou Comissão de conciliação Prévia'
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PODER JUDICÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAíBA

TELEJUDICIÁRIO . CENTRAL DE CERTIDÔES
PraÇa João Pessoa, s/n - CEp 58013-902 - Joâo pessàa (pB)

Têjefone: (83) 3216_144A

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de clistribuição de feitos de falência e recuperaçãoativos nos cartórios comuns e/ou espec;allzados, em todas as comaTcas do Estado da paraíba, nada constacontra:

CNPJ: 26.465.390i0001 -69
Razão Social: IVANTLTO DA COSTA VIEIRA IVE
Nome Fantasia: DELIVAQ

1. Esta certidão ÍoÍ expedjda gratuitamente,

e nâ Resolução nô .í2il2010 do CNJ.

através da internet, com base na ResoiuÇâo na 17l201},da presidência do TJPB

2' o nÚmero do documento constante nesta certidão Íoi inÍormado pelo próprio solicitante. sua autenticidâde deverá sêr
conferida pelo interessado conÍrontando com o documento original (ex: CpF e RG).
Estâ certidão não tera validadê para fins de jnstrução de processos judiciâis.
A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitantê, ficando ressalvâdos os registros cadaslrados de forma diversa
A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autênticidade desle- documento acesse http://app.tjpb.jus.brlcêrto/validarcêrtidão ê insjra o código devalidaÇão: Nbti.0oHB. Você pode também r"r. o 
"oaigo 
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Certidão emitida às 09:34 de 23t}gl2o1e.

Validade 30 dias
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ADO DA PARAIBA
PREFEITU MUNICIPAL DE ITAPORANGA

FLtt
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CNPJ: 09.940.694/0001 -59

Praca João Pessoa, no 31, Centro - ITAP- 
CEP: 58.780-000

ORANGA.PB,

ATESTA DODEC APACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins que, a empÍesa IVANILTO DA C OSTA

VIEIRA ME ÍDELMA o). (endereço de e-mail eletrÔnico:

delmaqpapelaria@qmail.com)' inscrita no
hivaniltopalmelra otmail.com e

CNPJ: 26.465.39 0/000't -69 ,lnscricão Estadual: 16.28 2.843-8 , sediada na

Rua 13 de Maio, no 148 - Centro - ITAPORANGAPB' a empresa acrma

mencionada é fornecedora de MATERI AL DE EXPEDIENTE E MATERIAL

ESPoRTlVO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA' referente ao

PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE NO MUNICÍPIO DE

ITAPORANGA - PB, localizada à Praça Joâo Pessoa' no 31' Centro -

ITAPORANGA-PB, CEP: 58'780-OO0' não havendo até o presente momento

nada que desabone a conduta da empresa acima mencionada'

Esse documento não contém rasura e verdadeiro e dou Íé

ITAPORANGA - PB, 02 DE AGOSTO DÊ' 2017

âÊÉ"'dr

tÉllfio*

Doug las Leite de Ara

tári unicipal de Cultura, Juventude, Desportos e Lazer

Reconheço a ÍÍma Por
do DOUGIAS LEITE DE

2017.
de veídada

Em tesf
Coste Íab. Sub§tMo )

.tipb.tu§.br
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Seh OiliÉl d6 Fis@lização Ípo tJoml Ci AFN2546&]<'ICO;
vábr Total do ato: R§ 4,12ebÚonna o aeaor ao ao.n: http.J/.ôlodlglt l.t phi6.br
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,WO2nOfi httpsj/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovanter399070S17'1641450013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CÂRTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRo REGISTRo cIVIL DE NASCIMENTO E óB|TOS E PRÍVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA
JOÃO PESSOA

Av. Epitáclo Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, Joáo Pe§soa PB
re]j (83J 3244-5404 I Fa* (83) 3244-5444

hípr/www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTIGAçÃO DIGITAL

COiIÂRCA DE

O Bel, Válbe. Azevêdo de Miranda Cavalc€nti, Oficial do PÍimeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbito§ e Privalivo de Casamentos, lnterdiçóes e

Tutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pêssoa Capiial do Estado da Paraiba, êm virtude de Lei, etc...

DECLÂRA para os devidos Íins de direito que, o documento em anêxo idenüficado individualmente em cada Código de Autenticaçào Digitall ou na

reÍerida sequência, foi autenücados de acordo com as Legislêções e normas vigentes3-

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segu€nça jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

Éstaáo da paraíba, a iorregiedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/20'14, determinando a inserçáo de um código em todos os

ãtos noúaii e regishais, aisim, cada Selo Digitál de FiscalizaÉo EÍrajudicial contém um codigo único (por exemplo: Selo Drgiúar: A8C12315.

ifiZl e aessa tor-ma, cada autenticação processada pela nossa SeNeitia podê ser confirmada e verificâda tantas vezes quanlo for necessário

atrêvés do site do Tribunalde Justiçã áo Esbdo da Paraíba, endereço http://coÍegedoria.tjpbius.br/selodigital/

A autenticaçâo digital do documento faz prova de que, na dala e hoÍa em que eh foi realizada, a empresa wANILTO DA COSTA VIEIRA ' ME tinha

posse de um docümento com as mesmas caracleiísücas que foram Íep.oduzidas na cópia autenticada, sendo da empresá lvANlLTo DA COSTA

iiÉtnA - Me 
" 

r""ponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentiado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 16102t2018 08:il9:02 (hora local) através do sislema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de

ãàiaã óÃ ã l i. 1", ioo ê seus ss 1o e T da Mp 22oot2oo'1, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o cêrtiÍicado Digital do

tiü"i Oo C"rtOrio pLvêdo Bastoõlpoderá ser solicitado diretamente a emp.êsa IVANILTO DA COSTA VIEIRA'ME ou ao Cartório pelo ende.eço

de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

para informações mais detalhadas deste aio, acesse o site ltpjl&.lui9ÍalêZgygdg!ê§@lSlbf e informe o 6digo de Consulta desta

OeclaÍaçâo.

Códlgo de Consslta desta Declaraçâo: 793037

A cúnsulta desta Declaraçáo esiaÉ disponÍvel em nosso site até 0708t20í8 í7:09:44 (hora local).

'Código ds Autenticação Digital: 73990708171641450013-1
,iãJIs-fàçO.s VtSenr.i: Lei Éederat n; A.óãVga, Lei Federal no 19.a96P90_?, Medida Provisória n' 22OOI2OO1, Lei Federal no 13.105i2015, Lei

estãauat n" a.ZZilzOoS, Lei Estadual no 10.1322013 e Provimento CGJ N'003/2014

o rêÍêrido é verdade. dou Íé.

CHAVE DIGTÍAL

0O0OSb1d734fd94m57nd69fe6bc0Sb52256bgfoa686d2342dc8Í38fedObd58c6c3779cd48dÍbro201ÍubsÍbfd382ab6'l4594c34eocgdc796cb2ídse806
7 68b0267 5 ah7 nfi c6e6't a8094490e505ab
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CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos docuÍnentos arquivados
nêsta Junta Comercial e sáo vi entes na data da sua ex edi

fa
REDESIIVl

Ésládo da PâÍâiba 0201/2018

ililililillltiltililIiltilflilllllllllillllilllilllillilllilll]
P8C1800241907

Esla ertidáo Íoiemiüdâ âulomaúcamenle em 07/01/2018. às 11:54 47 (hoÉ.io dê BÉsíliã).
Se impÉssa, veriÍiqr sua autenticidáde no hitpsr/ww,Ede5llr.pb.gov.br, 6m o c.digoÁSONKU4

o.

w)'u

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

\ M

Nohê Ehprêsârial: IVANILTO DA COSTAVIEIRA - t E

Nátúrêa Juridica: Empresáíio (lnd vidual)

Protocolo: P8C1300241907

CNPJ
26.465.390/0001{9

Ârqulvâmêôlo do Alo rlê lnÊcdçao
0111112016 a1t11DO16

tllRE(Sêd.)
25101324126

Ruã r3 OE À&AlO, No 144, CENTRGIIâpôÉhgarPB- cEP5a780{00

êsÚilorio; 8219-9/01 - Fotoópiasi 8219-9/99 - PÉpâEÉo de doôumentos e eruiç.s especiallzados dê apolo adminisÍaüvo hão êsPecjicedos antêriomenie; 8230-0/01 - SeNiços de

equipâmBntos de áudio e vrde;4755-í03 - Comercio varcjista de artigos do €mâ, mesa e bánho;4759{/99 - Comércio vâr6iista de ooÍos adrgôs de uso pessoãl ê domésli.o não

RS 300.000,00 (lrezeÕtos mil Éais)

SEM STATUS
002 /021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO l.lOME
EMPRESARIAL)

19t05t2017 20170192946

Nom. do Empr.!âío: |VÂNILTO DA COSTÂ VIEIRA

01839341762

SOLTEIRO(A)

692.108.37,H7

NÃO INFORMAOO

'ldel

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

*\
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I
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17 t0a2118 lmprimir Documento

ESTADO DE PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPORANGA

SETOR DE TRIBUTOS

BEDESII'vl-'=-
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ALVARA DE LOCALIZAÇÃO T
FUNCIONAT\íENTO
Alvará: 43
lnscrição Municipal: 900456

Razão Social: IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME

Nome Fantasia: DELMAQ

CNPJ: 26.465.390/0001-69

Atividade Principal: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - Exerce no endereço

Atividade(s) Secundárias: 4642-7102 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional

e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4751-2101 - Comércio varejista especial izado de

equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4751-2102'Recarga de caíuchos para

equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4753-9100 - Comércio varejista especializado de

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vÍdeo (Exerce no endereço), 4763'6102 - Comércio vareiista

de artigos esportivos (Exerce no endereço), 7733-1 /00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para

escritório (Exerce no endereço), 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Exerce

no endereço), 82'19-9/99 - Preparação de documen tos e serviços especializados dê apoio administrativo

não especificad os anterioÍmente (Exerce no endere ço), 464941O2 - Comércio atacadista de aparelhos

eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de

brinquedos e artigos recrealivos (Exerce no endereÇo , 47814100 - Comércio varejista de artigos do

vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 1822-9101 - Sewiços de encademaÉo e plastificação

(Exerce no endereço), 4782-2101 - Comércio varejista de calçados (Exerce no endereço), 181 3-0/01 -

lmpressão de material Pa ra uso publicitário (Exerce no endereço), 46í6-8/00 - Representantes comerclats

e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Exerce no endereço), 4759-8/99

- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente (Exerce

no endereço), 8219-gt11 - Fotocópias (Exerce no endereço), 9529-1l99 - Reparação e manutenção de

outros objelos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Exerce no

endereço),478 9-0/07 - Comércio varejista de equipame ntos paÍa escritório (Exerce no endereço), 4755-

5/02 - Comercio vaÍêiista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 8230-0/01 - SeÍviÇos de

org anizaçáo de feiras, congressos, exposiçóes e festas (Exe rce no endereço) , 4772-5100 - Comércio

vare.l ista de cosméticos, Produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço), 951'l-8/00 -

Reparação e manutenção de comPu tadores e de equiPamentos periÍéricos (Exerce no endereço)

MunicÍpio:MunicÍpiodeltaporangaEndereço:RUARUAI3DEMAIO,í48'CENTRO

CEP: 58780000

Local e data: Município de ltaporanga, quaÍIa,24 de maio de 2017

Vencimento: quinta,24 de maio de 2018

N \VALDIR DA SILVA
SETOR DE TRIBUTOS y

ü
\

^

https://www.rêdesim.pb.gov.br/sigfâciuprocesso/imprime-modelo/tipo-alvara/1/cod-alvaGl29o8234lcoJ)ÍolocololPgP17O2AA2513I
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ITAPORANGA
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Observação

Código de Autenticidade: lTG3JCTGGC

EMITIDO PELO FUNCIONARIO REGINALDO DOMA DE ALEXANDRIA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no
empresarial

estabelecimento
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Rua 13 de Maio, I
ITAPORANGA-PB-CEP,

cNPJ 26.465.390/000í -69 - Fone: (083) 999907-7043 / 993957070 /
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@h

IVANILTO DA COSTA

(.)

t. o

PREGOETRO (A) DA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREqO No 00004/2018.
ABERTURA: 26103120'18 AS 09h00min

Delmao Pape!aria
CNPJ: 26.46>,39úluuur-úl

lnsc. Est. 16.282.843.8
Rua 13 de Maic, 1rl8 - Centro
Itaporanga.PB CEP 58.780{00

DECLARAÇAO DE SUPERYENIENCIA DE FATO
IMPEDITIYO NO OUE, DIZ RESPEITO A PARTICIPACAO
NA LICITA AO.

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

Conforme exigência contida na Lei 8.666193, Art. 32, §2", o proponente acima qualificado, declara não

haver, ató a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente

licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de

informar oconências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de

idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil
e criminalmente pela presente afirmação.

ITAPORANGA,26. de MARÇO de 2018.

.)

N

V.á

IVANILTO DA COSTAVIE
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
CIC:.692.L0A374-87

IRA (

^$

)
L\

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) §gggoz-2oa3 1993957070 I 987221468
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t

v\



CNPJ 26.465.390/0001-59 - Fone: (083)
delmaqpapelaria@gmai

PREGOETRO (A) DA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREqO No 00004/2018.
ABERTURA: 26103120'18 AS 09h00min

Delmao Pape!ana
CNPJ: 26,4ô:.g9ü/uuur-úl

lnsc. Est. 16.282.843.8
Rua 13 de Maio, 1tl8 . Centro
Itaporanga-PB CEP 58.78e000

DECLARACÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.7' INCISO XXXII DA CF - ART. 27 INCISO V DA LEI

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7" inciso )O(XIII
da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de

pessoal, luncionários menores de dezoito anos em trabalho notumo, insalubre ou perigoso e nem menores

de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de

aprendiz na forma da legislação vigente.

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

r" tu
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IVANILTO DA COSTA VIEIRA
RespoIrsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
CIC:692.108.374-47

1tt

DELMAQ PAPELARIA
E-MAl L: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) ogggOZ-ZO+g I 993957070 I 987221468

c '{

Rua 13 de Maio, 1lÍ8 - Ce Íror
ITAPORANGA - PB - CEP. 58.780.000

IVANILTO

I re

8.666t93.
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Rua 13 de Maio, 1 cérlú
ITAPORANGA-PB-CEP.

CNPJ 26.465.390/OOOí -69 - Fone: (083) í99g9Oz-zOlg I g93957070 /
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@h

0-000

c
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ô

o

À
9
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1468 ,D

IVANILTO DA COSTA VIEIRA

PREGOEIRO (A) DA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREQO No 00004/2018.
ABERTURA: 26103120'18 AS 09h00min

Delmao pape!ana
CNPJ: 26,46r.39úluuur-ól

lnsc. Est. t6.ZgZ.B43-g
Rua 13 Ce Maio, 14g - Centro
Itaporanga.PB CEp 5g.790.000

DECLARAÇAO DE SUBMETER-SE A TODAS AS
CLAUSULAS E CONDIÇOES DO CORRESPONDENTE
INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

O proponente acima qualificado declara ter coúecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

IVANILTO DA COSTA VIEIRA
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
CIC:692.108.374-47

(ri

) Y

DELMAQ PAPELARIA
E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) í199907-7043 / 993957070 I 987221468
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CNPJ 26.465.390/0001-69 - Fone: (083)
dêlmaqpapelaria@gmai

IVANILTO DA COSTA VIEIRA

PREGOETRO (A) DA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREÇO No 00004/2018.
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

R,gl,Egl,aflr,fll

,*,Jiirl'hl,i;1t?lll;1,,
naporanga.pB CEp Sg. 780-000

TERMO DE RBNUNCIA AO RECURSO CONFORME PREVISTO
NO ART.43,INCISO IIr, DA LEf 3.66693..

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390/0001-69

O proponente acima qualificado declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666193, aceitar o

resultado dilulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe,

efetuada nos temos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de

qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem com ao prazo correspondente e

concordando, pofianto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência

de qualquer igualdade de valores entÍe sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto

no Ar1. 3", § 2', da Lei 8.666193, fica autorizado a realizaçáo do sorteio para definição da respectiva

classificação, não sendo necessario a sua convocação para o correspondente ato público, conforme

previsto no Art. 44, § 2o, do referido diploma legal.

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

( i{$

IVANILTO DA COSTA VIEI

â

RA
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
ctc: 692.10437 4-47 I

\
wâo

DELMAQ PAPELARIA
E-MAl L: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com

Fone: (083) 9gggoz-zo+g I 993957070 I 987221468

,i,4
Rua 13 de Maio, 148 - Centiõ

ITAPORANGA - PB - CEP. 58.780-OOO
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-ruJ,*É-'oRua 13 de Maio, í
ITAPORANGA-PB-CEP.

cNPJ 26.465.390/000í -69 - Fone: (083) §99907-7043 / 993957070 /
delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@h

IVANILTO DA COSTA VIEIRA

780-000
1468

PREGOETRO (A) DA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/ PB
REF. TOMADA DE PREqO N.00004/2018.
ABERTURA: 2610312018 AS 09h00min

Qglmaq papetai,ra
CNPJ: 26.465.39ú/uuur-t J
_ tnsc. Est. 15.292.843-g
nua 13 de Maic, 14g. Centro
Itaporarrga-PB CEp Sg.7g0-000

DECLARAÇÃO »B MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOUENO

PROPONENTE: IVANILTO DA COSTA VIEIRA
CNPJ : 26.465.390i0001-69

À prr.tpnrs,q IVANILTo DA COSTA VIEIRÀ - ME , inscrita no CNPJ sob o no: 26.465.390/0001-
69, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇO n"
ooo4/2ol-8,, por intermédio de seu representante legal, o Sr. IVANILTO DA COSTA VIEIRA,
portador da Carteira de Identidade L.487.317, (órgão expedidor SSP/PB e do CPF Íto 692.Lo8.37 4-87,
DECLARA, para fins legais, ser microempresa/Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação
vigente.

ITAPORANGA,26 de MARÇO de 2018.

I
\
\\

IVANILTO DA COSTA VIEI
Responsável Legal

RG.: 1.487.317 SSP/PB
CtC:692.704.374-47

l
DELMAQ PAPELARIA

E-MAIL: delmaqpapelaria@gmail.com / ivaniltopalmeira@hotmail.com
Fone: (083) 999907-7043 I 993957070 I 987221468
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coMrssÀo PERMÀNENTE oe r,rcrrlçÃo

CERTIEICÀDO DE INSCRIçÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NúMERo DE rNscRtÇÃo
191774260@143

IMARIA SALETE DE LII\,1A ARAUJO

CEP

s8.020. r20
BAIRRO

ROGER
MUN

JOAO PESSOA

COi/|PLEIUENTO INSCR ESTADUAL

OBJET]VO

PAPELARIA

ElorssÁo
22.03.20'18
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CLÁUDÍO I,EITE EllHO
Presidênte dd Comissão

dias
VALIDADE
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Comprovaote de lnscrição e & Sitração Cadastral - Imrcssão Página 1 & 1 EiD\§\
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Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral
contribuinte.

ffie os & de Eanfica@ tla Pesse Jtridca e, s6 hqrvs (tr.d(}reÍ dit sgüt(à, pÍolrironciê iur[o à
RFB a sJa ahElização cad&d.

Aprovado pela lÍ§ruÉo tlormdiya RFB Íto 1.634, dê (F dê mdo dê 2016.

Emitido no dia ãIO3fi !'18 às t6:25:t9 (dda e hora de Brasília). Pfuina íÍí

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIOT{AL DA PESSOA JUR|DICA
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oCertificado da Gondição de
M icroem preendedor Individual

ldentificação

C PL.

t{ane ÊruoÍesarirl
MARTA SA! FTE DE L TA ARAUJO 137(n5ffXô8
llornc do Empr:srf io
MARIA SALETE DE UMA ARAUJO
Noano Fantasla
PAPELARIA LIMA

CâDltal So.ial
4.(m,00
NúmêÍo Hàüdadê Orgão Enbsor
158263 SSP

UF Éntsor
PB

CPF
137.025.8(xfi

Condição de Iicroempreendedor lndMdual

§iüreção Ga.rlrEC \Ígêítb
ATIVO

I{úreros de RegElro

Date dê lnldo de $üI{tu cadeÍilrd W.nt
01111/2013

CNPJ
19.127.426rÍmí4Ít

Endereço Gomercial

IIIRE
25&ü!Xt7913

CEP

5802ÍF120
BalrÍo
ROGER

Atividades

togadôuÍo
RUA FREDERCO CHOPIN
Iun&lplo
JOAO PESSOA

Núrnero
273
UF
PB

Ílsta de kúclo de ÂÍfutdadaa Fofin dG 
^ü!asãoOU11âO13 EsEbolêcilnenb fxo

Oclryeçáo PÍifijpd
PapdeiÍo(a) indepeÍtdêÍre

Aüüda.le trndpd íCt{AEl
47.61{y03 - CoÍnérdo vaft,j'n*a de aíríIc dê popdah
Ooüp.çõês§ccundári8s AúMdad6scqnlfi.r(cfaAE)
Comerriante indepen&rúe de
4tlgc ale tapeçaria, cúlir|Í§ e 47-5$8J01 - ComÉícb t/eÍsisfâ de aaigc de apeçarb, coÍlir.as e peír*r|tas
penúrnas
Cometcbnê h@endêÍrtg da
aÍtlgc espo.tirros 47'6:14'(}2 - corúrdo \'â'*8h d6 a'üg6 €6po'übc

Com€rianta h@endeÍüe &
equiprenbs e s.prinenbs de 17.$-?n1- cqnàao va# êÊpoúea.ro de êquiEreÍbô ê §.pÍlnenG de
xrÍoíÍnáüca inÍo llitica

Comerciante ürdependente de
êquipaÍrêntes pere êscÍitóíb
Coín€rdante hdependente de
ferragens e ÍeÍram€ntas
C.;snerchnte hdependenie de
matêÍiais de consfuqão eín gêral
Cometüante Íxbpendenb de
material elátrico
Com€Ícjentê ird€p€ndente dê
produtos de fmpeza

,l7.8S-O[)7 - Cüréifio varefsa de e$JharÍ)efibs p6râ escÍihÍio

17.14-ofr1- Cdné.do yüElste dê ÊÍregE ts e fur-ndfs

47.44{V99 - CorÉtio ve.& de mâtôÍbb de cüeüu@ em g€íel

47.42€l0O - CdráÉio va# de meEÉil ffiho
47-89{}t05 - Comércb yaí# de pídjb§ sansütês domissanatáÍbs

r

s
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\ANúêI
Gornerciante independente de lintas
ê materiais para pintura
Fabricante de partes de roupas
pÍoÍissionais - fa@o, independente
lnstalado(a) e reparado(a) de
sistemas centrais de ar
condicionado, de vêntilâÉo B

refigêração, inêpendente

SalgadeiÍo(a) independente

Técnico(a) dê manutênÉo de
computadoÍ irdepefl denle
Vidraceiro de edifi caÉes,
indepándente

47.41-900 - Coín€Ído vaÍeiista de tintas e mateÍi8is pare dntuÍa

14.Í $4/03 - Facçáo d€ roupas pÍofissionsis

çy. ) )o

q.d
43.22-U02 - lnstahção e manutenção de sistemas csntÍais de ar condicionado, de
ventilação e rBftigBraÉo

56.2G1/o4 - FoÍnêcimento de alimêntG pÍêperedos pÍ€poírdêrantemente psra
consumo dornici[ar
95-11900 - Reparação e mânutenção de computdorcs e de equipamentos
petifeÍicos

43-30-4/99 - otJüâs obras de acabdnênto da constução

Termo de Ciência e Rêsponsabalidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório . decla raÉo prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela PreÍeitura do
MunicÍpio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,fibutáÍios, de sêgurança púUica, uso e ocupagão do solo, atMdadôs domiciliares e resúiçÕes ao uso de
espaÇos públicos. O náo-atendimento a esses requisitos acanetará o cancelamento deste Alvará de Licençâ e
FuncionaÍnento Proüsório.
Est6 Cortificado cornIrova âs lnscriçóos, alvará, licênçês o a situsçáo dê êIlquâdrâin€rdo do êmpaBsário na çondlÉo d€ ltliôro€mprgend€doa lndivi{rual. A
3u8 acetação está condlcjonada à verfrcaçáo de sua âuteoüodâde nà lnlêÍre( no ead€rEço: hüpr/wrrro.tddoernEeêndedo..Oov-ba/ C€ídficado e.nitido
coÍn base na Reso!çáo no 1ô de 17 dê dezêrÍú.D de 2lXX,, do CdniG psrà Gâ"r:o da Rêde Naairnâl pâra a SirnpúfiaáÉo do Rêgisfo e ds Le,'dr,âsio dê
EÍpaeses ê N6{ócbs - REDESIM. ATENçÀO: $lâhlcí râsrle ou sn6ídâ LlYâldârá €íê docrmênto. Pere pesqúsaí 3 irÉariÉo ôdaduãl ô/o.t Írr|,Í(*)al
(quando convênentes do câdâ5!ro sinctonizâdo nâcional), inÍoÍme os elemcntos ãbaixo no ênd6íêço elctrônico
htfpJrffi r.G.üe.fa.dâ-ooy.h.rP.3rd.ruLft dcreJrfu irdl3üIa...p

Número do Recibo
ME20143213

I{úmem do ldentificador
19177426000'143

Data de Emissão
2U03t2018
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secrêtaria dâ Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia€eral da Fazenda Nacional

r)
. CPL.o

Ressalvâdo o direito dê a Fazênda
responsabilidadê do sujeito passivo acjme

CERTIDÃO POSTIVA COM EFEITOS DE NEGAIIVA DE DÉBrOS RELANVqS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNÉO

Nomê: MARIA SALETE DE UtA ARAUJO Í3702580{6A
CNPJ; í9.Í2.426m0í -4:r

Nacimal cobrar e inscrever quaisquer dívides d€
identiÍicâdo que vierem a ser apuradas, é certiÍicado quê:

1. constam débitos administrados pêla sêcretarÉ da Receita Federal do Brasir (RFB) comexigibiridade suspensa nos termos do art. 'rsÍ da Lei no s.172, de zs oe outuúro oe ís66 _
codigo Tribúário Nacionar (crN), ou obieto dê d€cisão judiciar que o"t*in"- 

"r"desconsidêÍaÉo para fins dê certificação da reguraridade fiscar, ár.ino" áá ,átiJo"; 
"

2. náo constam inscriçÕ€s em Dívida Ativa da união (DAU) ne procurâdoria-Gêrar da FazendsNecionet (pcFN).

corÚorme disposto nos aÍts. 205 e 206 do crN, este doclmento tem os mêsmos efeitos da certidãonegetiva.

Esta certidáo- é várida para o êstaberecimento matriz e suas firiais e, no caso dê entê federativo, paratodos os órgãos e tundos prbrico_s da administração oiÀãã àÉ'vinorracos. Retere_se ã1itr"êà o"sujeito passivo no âmbito da RFB e da.PGFN e âuranç lncrusive as contribuições sociais prãv,stasnas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art_ ll Ut ín a.ili, O"Za a" irmo'0" 1991 
- . -''

A aceita@ dest€ certídào está condicionada à verificação de sua autentrcadade na lnternêt, nosêndêreços <http://rfu .gov.bÊ ou <http:/Árvww.pgfrr. gov.br..

certidão-êmitida gratuitamente 
"oín 

base nâ portaria conjuntâ RFB/PGFN no 1 .751 , & 21012{.14Emitida às 10:08:15 do dia 27 tO2r2O1B <twra e data de Éã;iiàr.'
Válida até 26/08t2018.
Código de controle da certidão: C2BD.IDBC.DEBI.B6E3
Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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CERTIDAO

Certifico, observadas as disposiçÕes da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentês neste órgâo, que o Contribuinte supra identiÍicado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administratiyos e inscritos em Dívida Ativa.

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

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

cóDtco: 39oo.Dcs5.44DA.BBDc

Nome Emprâsarial:

MARIA SALETE OE LlirÂ ARAUJO 13702580/í68

Endereço:
FREDERiCO CITOPIN

Baino: Munlcipio:
ROGER JOAO PESSOA

lnscr. Estedual: SituaÉo CadastÍal
16-722_107-9 ATTVO

Emitida no dia2010312118 às 16:20:07

ComplementoNúmero
273

CNPJ/CPF:
19. í 77.426U000'l -4ir

CEP:
58020-r20

Certidão de Débito emitida \íia 'lntêmet'.
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PREFEITURA TUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA TUNIGIPAL
PROCURADORIA GERAL DO IUNICiPIO

úmero Í!a Cêrtdáo
2018 / 009496

o\
Folha:
D.tâ:
Hora:

çt: )13

oy
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

lDEiINFlcAçÃO DO REQUERENTE

I C.P.F Noínê do CmtÍihintê
TIIARIA SALETE DE LIUA ARAUJO.426/0001-43

Endere _co

RUA FREDERICO CHOPIN
Número

273
Btoco Coínplemênlo

BaaÍÍo

ROGER

Ati/idade Principal

Ressâlvado o diÍeito ds a Fazêndâ Públira MuÍütpâl bEaÍ e inscÍêyer quaisquêÍ divilas que vie'em a s€Í apuradas, fica cenificâdo que
até a pÍesentg dala, náo conslam eín noÍne do ÍequeÍefite acima qu€rificado pêíÉêncas íehIi\ras às receitas munijpais, indusive as de
natureza tribdária ou náo, inscÍitas ou não no Begistro da Oívida Afina do Munldpal.
Esta cêÍtidão slesta a rBguliaidâd€ fiscal do cooribuiÍte e nao repeÍesenia a retiÍEda automática dos detútc do reÍÉsrro Éblico
de inadimplêocia, onde pâra iío sêrá n€cessáio o paganênto pÍiávb dG emolumentos €specíficos.

GEP

58020t20 irF
PB

rNscRrçoES vra{cutÁDAS Ao REQUERENTE
MERCANTIS

II'OgILIÂFIAS

ATTVTDADE(S) sEcuNDÂRtAs

OBSERVAÇÕES

Esta cenidâo é valida poÍ 60 (sêssenta) dias. cooÍoíme o arlilo 138, §1o, da Lei CoÍÍrpleÍnentar no 53, de 23 dê dezembro de 2oo8 (Código
Tributaríe ML[rlcipal).

A aceitaçà) desta ceÍtidáo e9á coodiioÍEda à inelisiêÍEÉ de emeodas oi, Í6{rra§, beír cdno à wÍifcaçao de sua aúànü*rade na
irúemet, no endeíeço ioaopessoa-pb.go\r.br

Cenidáo êmitjda gratuilamente em 06[212018 1t:24:18

cm

$

N" dê Conlrole da Autenticidedo

545.495.465.194

Ciradê

JOAO PESSOA



lIàú§
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: !9!77426looot-43
Razão Socaal: MARIA sAtETÊ DE UMA ARÁulo

Í{ome Fantasia:SALGAÍERIA DA MARIA

Endereço; R FREDERÍCO CHOPIN 273 / ROGER/ JOAO PESSOA / PB /
58020-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
AÍ1. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Informação obtida em Oi/O3l2OL9, às 12:16:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação dê autenticidade no site da Caixa:
tf,ww.caixa.gov.br

I

I

I

I

I

I

I

I

validade: OU03/2OL8 a 3OlO3/zOtA

Certificação Número: 20180301 10442160821736
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PODER JI.,DIC]ÃRTO
JUSTTÇÀ DO TRÀBÃLHO

CBRTIDã,O NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIIEISTÀS

Nome: MARIA SÀLETE DE LIMA ARÂU.fO 13702580458
(MÀTRI Z E FILIAIS)CNPJ: 19.:-77.426/OOOI-43

Certidão fl": L4327 87 43 / zOLa
E:çedição: t7 /OL/20L9, às 16:51:47
Validade: L5/07/20L8 - 180 (cento e oitent.a) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert.ifica-se que xÀRIÀ SÀTJBTB DE r.rtíÀ ÀRÀIrJO 13?02580468
([ÀrRIz E FILrÀIs), inscrito (a) no CNpif sob o n"

19.L77 -126/00OL-43. NÃo CoNSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emicida com base no art. 642-À da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela tei n" 1-2.440, de ? de julho de 201L, e
na Resolução Àdministrativa n" r47O/21f]- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constanEes desE.a Certídão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em reJ,ação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (hEcp; / /ytww. t.st . jus.br) .

Certidão emiEida gratuitamente.

I}ÍFORIíÀçÃO IXPORTÀIIrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes peranE.e a .fustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumerntos ou a recolhj,mentoe determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão prévia.
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Maria Salete de Lima Araújo
Rua Frederico Chopin no 273, RogêÍ - Joáo Pessoa/PB CEP: 58.02G120

CNP J 1 9. 177 .42ry0001 -43 I NSCR lÇAO ESTADUAL 16.222.N7 -9
Telefone (83) 3221-5317

Á

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

DECLARAÇÓES

REF.: TOMADA DE PREÇOS N. OOoO42017 ABERTURA DIA 26.03.20í8 ÁS 09:00HS
coMrssÃo DE LrcrrAÇÃo Do MAMANGUAPE/PB

PAPELARIA LIMA

-fl^-''r. .-l-P-'.*,'J, 4t^o 6-4,
Ivíorio Sale to de lirnr Ái'oujo

CNPJ: 1 9.177.426/0001-43

é'\
íf r,.' /16 'r'l

k*/

MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO
19.177 .426tOOO',l43

DECLARAÇÃO

't.O - DECLARAçÃO de omprimento do disposto no Art. P, lnciso XXXlll, da CF - Art.
27, lnciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no
Art. 70 inciso XXX|ll da ConstituiÉo Federal, Lei 9.854, de27 de outubro de í999,
declara nâo possuir em seu quadro de pêssoal, funcionários menores de dezoito anos
em trabalho notumo, insalubre ou perigoso e nem menores de dêzesseis anos, em
quâlquer trabalho; podendo existir menores de quatoee anos na condiÉo de aprendiz
na forma da legislaÉo vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a
participaçáo na licitaçáo.

Conforme exigência conüda na Lei 8.666/93, AÍt. 32, §2', o proponente acima
qualificado, declara náo haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito
à habilitação/participaçáo na presente licitaÉo, nâo se encontrando em @ncordata ou
estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de inÍormar oconências
posteriores. Ressalta, ainda, náo estar sofrendo penalidade de declaraçáo de
idoneidade no âmbito da administraçáo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmaçáo.

3.0 - DECLÂRAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condit'oes do
conespondente instrumento convocatóÍio.

O proponente acima qualificâdo declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas
do respêctivo instrumênto convocatório e submeter-se as condiçôes nele estipuladas.

Joáo Pessoa, 26 de Março de 2018.

Proprietáraa fc
*@

»
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PAPEI.ARIA LIMA
Maria Salete de Lima Araújo

Rua Frederico Chopin no 273, RogeÍ - Joáo Pessoa/PB CEP: 58.02G120.
cN PJ 1 9. 1 77.426/0001 -43 r NSCRIÇÃO ESTADUAL 1 6.222. Q7 -9

Telefone (83\ 3221 - 53'17

Á

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB

DECLARAÇÔES

REF.: TOMADA DE PREÇOS No OOOO4/2OI 7 ABERTURA DrA 26.03.20í I ÁS Og:OOHS

coMtssÃo DE LtcrrAÇÃo Do MAMANGUAPE/PB

MARIA SALETE DE LIMA ARAUJO
19.177.426t000143

DECLARAÇÃO

1.0 - TERMO DE RENLJNCIA ao recurso conforme previsto no art. 43, Inciso trI, da
Lei 8 666/93

O proponente acima qualificado declara, na forma do dispositivo no Art. 43, III, da Lei
8.666/93, aceitar o resultado diurlgado pela comissão, que analisou a documentação
preliminar do processo em epigrafg efetuada nos terÍnos do respectivo instrumento
convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso
previsto na legislação vigente, bem com o pr2tzo correspondente e concordando,
portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a
ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes
a após observado o disposto no Art. 3', § 2', da Lei 8.666/93, fica autorizado a
realização do sorteio para definição da respectiva classificação,não sendo necesúrio a
sua convocação para o correspondente ato público,conforme previsto no Art. 44, § 2o,

do referido diploma legal.

o
!)
o

Joáo Pessoa, 26 de Março de 2018.

Proprietária

l[aia Sdlete Ce Lina Ar auj o

CNP.i; 1 9.1 77.120/0001 -43
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FODER JUDIGIÁRIO

TRTBU'{AL DE JUSTTçA DA PARAIBA
TELEJUDrcúRK' . CEiÍTRAL DE CERTIOóES

Praça João Pessoa, ín - CEP 5801$,902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (tB) 321Gí4/t0

À
D

CPL.o

CERTIDÃO NEGÁTVA
FALÊNC|A/ RECUPERAÇÃO JUD|C|AL E EXTRAJUOTGAL

Certificamos que, em pesquisa rcalizaóa nos regisbos de disfibui@o de feitos de fulência e recuperaÉo
ativos nos caÍtóÍios comuns ey'ou especiaEzadc, em todas as comarcas do Estado da ParaÍba, nada consta
contre:

CNP J: 19.17 7.426/000'1 43
Raáo Social: MARIA SALETE DE LIMAARAUJO í3702580468
Nome Fantasia: SALGATERIA DA MARIA

CeÉidão emitida às 10:48 de 27|OZ2O1A.

Validade 30 dias

1 . Esta ceÍlidib bi axp€dira g'âtuitaÍnente, ahâvê da intêmet, com bâse na Rssolução no í72010, da Presidência do T.!PB

e nã R6so&rção Íro t2'tl2o10 do Cru-

2. O nrínrerc do aocurn$b constants nesta cêÍlkEb fui inb,mado peb fiófrie sdi:itante. Sua autenticidde deverá sef

conÍeÍida pdo interessado confrontando coín o doGjmênto oÍiginâl (ex: CPF e RG).

3. Esta ceúdao nao tara validadê pâra fins dê instqçáo de pÍocessos iudiciâis.

4. A pesquira ó resbitâ aos dadG foínciros peb solidtântê, ficendo Íêssan/âdos os rêgiúG cadasirâdos dê ÍoÍma dive'sâ.

5. A pesquisa fui ieallzada em bdo6 c sisteín6 píocessuab em funcimaÍnenb.

Para confirmar a autenticidade destê documenlo acêsso http:/rapD.tipb,lu3.bt cêrtorvalldârcoÍtldâo e insira o códig,: de
validaÇão: ,cIspHCl. Você pode tambóm ler o codiro QR apÍesêntado no cabeçalho.

ãíÁ-NED>

/
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PRESIT) NTÉ DÀ CPI.

'cP

João Pessoa-PB, 16103l2Ot8

ATESTADo DE cAPAcrDAor rÉcurca

Atestamos que a empresa MARIA SALETE DE UUA ARaÚlO, inscrito no CNPJ

L9.177.42610OO1-43, com sede na Rua Frederico Chopin, ne 273 - Roger - João Pessoa - PB,

CEP:58.020-120, vem cumprindo satisfatoriamente com suas obrigações e prazos estabelecidos no

fornecimento dos seguintes materiais : Papel A4 5 caixas, Grampeador 3 unidades, Canetas 4 caixas,

Almofada para carimbo 2 unidades, Cartuchos para impressora 6 unidades, Pasta AZ 6 unidades. Cola

de 90g 9 unidades, Perfurador l unidade e Envelopes de Madeira l caixa, com a empresa, constando

em nossos registros nada que desabone sua idoneidade profissional e capacidade técnica.

Atenciosamente,

IRONALDO ARCUTINO GUIMARÃES ME
c J: 12.681.292/0001-54

?

Av. Juarez Távora 1247 - Telêfone: (83) 3566-992519 8766-003419 9922-8381
IRONALDO MARCUIINO GUIMARÃES - E-MAI[: prodmixsaude@hotmail.com

cNpJ: 12.681.29210001-34 - |NSCR|çÃO ESTADUAL: 16.272.163-3 
.r L ,

.'t-

t(
\t

(

l /'



(. SIMPLES
ANE

20l

cCPt.

§
r{acrôllÀL '[ro

o

ó
,t'_

o

o

,D

Simples Nacional - Gonsulta Optantes

Data da consulta: 2410312O18

! ldêntlficação do Contribulntê - CNPJ fatrlz

CNPJ : í9.í77.'t26rll00t4:t
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : XARIA SALETE DE UtA ARAT JO 13702580'168

3 SltuaÉo Atual

Situaçáo no Simples Nacional : OÉntê pelo Sknples r{acional desde 0í/íí12013

Situação no SIMEI: optanb pedo SIIEI dêsde 0íríí120í3

O Perlodos Anteriores

Opçôes pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

E Agêndamêntos (Slmphs Naclonal)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

0 Evêntos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Ú Evêntos Futuros (SltlEl)

Eventos Fufuros no SIMEI: Não Existem

(.-\ ffi
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GOYERI{O Íx) ESTAIP DA PAR/ÀI8Â

SECRETARI,A DE ESTATD DA RECE]TA -SER
CADASTRO DE COTíIR| T'I]{IES DO ICIS

FrcHAOEF|CRIçÃO DO GOmRBt I{TE
N0 RO O€ i.tSC çIO

16 22L&7-9 ATIVO
FrRit ou R ?ro §@ur

MÂRlÂ SA|-ETE O€ UltA ARAUJO í37(25tX@

SALGATERIA DA MÁRIA

1 9.1 7.426J0001 -43

,,6C .úÍI^ COi/ÉRCr !

25am53791-3

R FREOERICO CHOPIN 773

ROGER

JOAO P€SSOA 5802Gím

t2l

ATMDADE ECONÔTrcA

5611-2,03 tÁl.lcltoNErEs, cAsÂs oE cltA oE su@s E sllflt-AREs

5611-2/03 t.Al{ct(,t{ErEs, cÂsAs oc cHÀ oE st cG E s l$-AnEs

471441W CO Erclo VAREJISTA DE MAÍERWS OE @I{SIRUCAO EM GÊRÂI.

14í 3-4/03

9511{00 REPARACAO E MÁNUTEI{CAO DE CO PUIADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

4759801

4741-í00

4330.4/99

,1763d02

COf,TERCO VARÊJISTA OÊ TIMTAS Ê MATERIÂJ-S PÂRÁ PITÍTURA

OUTRAS OBRÂS DE ACABAI'ENTO OA CONSTRUCAO

COMERCIO VAREJISÍA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

COMERCIO VAREJISÍA DE FERRAGENS E FERRAÀIENTAS

FORNECIMEMTO DE ALIMENTOS PREPARÂDOiS PREPONOERANTETTENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

COMERCO VAREJISTA OE MAÍERI.AL ELETRICO

17414t0i

562G1/04

47423tW

4322402

4789{,05

INSTALACAO E MANUTENCAO DÊ SISÍEMÁS CENTRAIS DE AN CONOICIONADO, DE VENIILACAO E

4789{/07 COMERCIO VAREJISTA OE EOUIPAI'ENTOS PARA ESCRITORIO

47614/03 COMERCIO VAREJISÍA OE ARTIGOS OE PÂPEI.âRIA

4751-ZO1

EMPRESÁRrO (rNDÍVTOUAL)

TPO 0€ EST EI.ECXEI{rO

MATRIZ UNIDADE PROOUTIVA

ÍELEVEt.IDA
REOrrc Oe ercourxervro

SIMPLES NACIONAL o't/11/2013

SUBGERÊNCN DA RECEBEDORI,A D€ RENDÂS OA GERÊNCI,À 2q$nala

201 8032417üi567zn 21,/00/2018 í7í3:56

MARIA SALETE D€ UMA ARAUJO

AFIXAR EM LOCAL USÍVEL @(
\{
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PAPELARIA LIMA

' 
Maria Salete de Lima Araújo

Rua Frederico Chopin ne 273, Roger-João Pessoa/PB CEP: 58.O2G12O.

cNpJ 19.177.426lüx)1-43 lNscRtçÃo ESTADUAL 16.222.407-9

Telefone (83) 3221-5317

PROPOSTA

A

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

REF. TOMADA DE PREçOS 00004/2018

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Câmara

Municipal de Mamanguape.

Prezados Senhores,

Nos termos da licÍtação em epígrafe ,apresentamos conforme abaixo:

o

o

(\\
o

à

Í'_

ô

t)
. CPL. o

coDtGo DscRrMrNAçÃo MARCA UNIDADT QUANÍDADE P.uNrÁRro P.TOTAL

1 Almofada para cârimbo Rãdex UND 15 RS 5,1s RS 86,2s

Agenda permanêntê Tilibra UND 40 RS 2s,60 Rs r.o24,OO

3 Bloco pare rascunho Red bor UND 1@ Rs 460 460,00RS

4 Borracha branca Mêrcur UND 40 RS o,za 11.20RS

5 clips 3/o Bacchi cx 200 RS 2,75 Rs 430,00

6 clips 2lo Eacchi cx 100 RS 2,7s 215,@RS

7 Clips 0 Becchi cx 100 RS 2,ts R5 27s,ú
canêtâ êsferográfica cx. c/50 Bic cx 1@ Rs 47,6 RS 4.7oo,oo

9 Ceixe para correspondência em acrílico tripla Acrimêt UND 15 Rs v,20 RS 813,00

10 Certucho HP 2l preto HP UND 26 RS 93,00 RS 2.418,00

11 Cartucho HP 2l color HP UND 26 RS 722,@ Rs 3-172,00

72 Certucho HP 60 preto HP UND Rs 7-1,@ RS z.ú2,oo
Cârtucho HP 60 color HP UND 26 Rs 113,4s RS 2.949,70

14 Certucho HP 74 preto HP UND 26 RS 9o,ss RS 2-3s4,3o

15 Certucho HP 122 color HP UND 26 RS 73,@ Rs 1.a98,OO

16 Cãrtucho HP 122 preto HP UND 26 RS 63,40 Rs 1.64a,40

77 CD-R Elgin UNO 50 Rs 0,90 45,00RS

18 Envelope A4 madeirê 229 x 324 Foroni UND 8@ Rs O,4e Rs 392,oO

19 Envêlope meio ofício 176 x 250 Foroni UND 800 RS o3s RS 280,OO

20
Extrator de grampo tipo espátula zincâdo cx

c/72 Bacchi UND 5 R5 7,4O 37,@RS

Fita duíex 12 x 30 Adêlbras UND 15 RS o,gs 74,25RS

22 FÍtâ durex 12 x 10 Adelbrâs UND 15 Rs o,5O 9,00RS

?3 Grampêador 206 26/5 BRW UND 20 Rs 24,ú RS 4ao,oo

24 Grampo zblb Bâcchi cx 50 R§ 3,s5 17?,50R$

25 BRWGràmpo trilho plástico c/so UND 20 RS 7,3o RS 146,00

Lápis e?tite c/144 HB cx RS 26,so RS 132.50

Livro ata c/10O FLs GreÊet UND 20 Rs 74,@ RS 280,00

Livro de ponto l assineture c/1m FtS Grâfset UND 20 Rs 72,90 RS 258,00

i'
§

RAZÃO SOCIAL:MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJo
CNP J:19.t77.4261 0OOl-43 INSC.ESTADUAL :16.222.407 -9
ENDEREÇO: Rua Frederico Shopin,ns273 Roger João Pessoa-PB Cep:58020-120
FONE: (83)3221-5317 E-MAIL:sERvlçoscoNTABEls2017@GMAIL.cOM

26

27

26

27
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29 Faber castell UND 100 RS 1,oo RS 100,00

Polibras UND 30 RS 9,oo RS 270,ú
31 Papel lembrete c/adesivo 1O2 x 76 10O FLs Red bor UND 50 Rs 6,s0 RS 325,00

32 Papel ofício A4 cx c/1o resmas chamex cx 60 Rs 1s9,90 Rs 9.s9400
33 Pasta AZ loÍnbo lãrgo Policart UND 50 Rs 11,s0 RS 690,00

34 Pasta c/trilho PVc PolicaÍt UND 60 Rs 7,2s R5 75,m

35 Pasta c/aba pláíicâ n9 0 Policert UND Rs 2,sO RS 150,00

36 Pasta pvc c/ aba êlástic. n9 2 Policaat UND 100 Rs 2,80 RS 280,00

37 Pâsta pvc c/ âbã elástico nq 3 Policert UND Rs s,oo RS 300,00

0ello UND 60 R5 19,2s Rs 1.15s,00

Stâples cx Rs 98,00 Rs 7.470,OO

Tris UND R5 2s,ú RS 250,00

w.Miü UND 5 Rs 112,m RS 560,00

42 Lúro de protocolo 1/4 Graíset UND 30 RS 9,oo RS 270,@

waleu UND 60 RS 0,60 RS 36,@

44 Lápis hidrocor c/ 12 UND 60 RS 9,2o RS 552,00

45 corretivo líquido c/12 RS 77,N RS

Adêlbr:s UND Rs 3,30 RS 165,@

Off Paper UND 100 Rs q80 RS 80,00

4a Tinle pâra carihbo 40 ml ázuyprêto cx c/3 Rãdêx cx 3 Rs 13,00 RS 39,m

TOTAT Rs 43.859,10

PAPELARIA LIMA

Mariô Salete de Lima Araújo
Rua Frederico Chopin ne 273, Roger-João Pessoa/PB CEP: 58.O2G12O

cNPJ 19.177.426l@01-43 TNSCR|çÃO ESTADUAT 16.222.407-9

Telefone (83) 3221-5317

TOTAL GERAL : Quarenta e Três Mil ê Oitocentos e Cinquenta e Noyê Rêais e Dez Centavos.

t 4-1

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital.

loão Pessoa/Paraíba, 26 de Março de 2018.

Iõup.l: 19.177.426100c1 43 t

MARIA SALTTE DE LIMA ARAUJO

Rua Frederico Chopin' 273

Roqer ' CEP - 58C20-120 I

L *a'PESS.A'PB J

!íiÀ"" ÉJbit,,
lÍturh S rlr:ie de Lirii a rli'riIll

CNPJ: 19.177.426/C001-43

\r\)x
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lLáois 
marca texto

30 lcâixà 
erquivo morto poliondas

60

38 lPasta sanfonada c/ 12 divisorias

39 lPasta suspensa marmorizâda dso

ao lPerfuredos 
médio 10

47 lQuadro 
de aviso em mãdêirà 1,2oxqgo

43 lRé8ua 
plásticâ 30 cm

Tris

8ic

46 lFitâ duplà face 12 x 30 50

47 lPapel madeira

PRAzo: 5 (cinco) Dias

PAGAMENTO: 30 (Trinta ) Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta ) Dias

ORIGEM DAS MERCADORIAS: Nacional

)F
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ssrÀDo oa pÀRÀÍaÀ
cÂuaRe mntrcrpar DE MÀr'rANcuÀpE

coMrssÃo PERIIÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

Ata dos trabalhos da Comissáo Permanente de LicitaÇáo, êncarregada de atuar nos procedimentos
refativos à licitação acima indicada, que objetiva: AquisiÇâo parcelada de materiais de
expediente diversos, destinados as atividades da Câmara Municipat de Mamanguape. Foi dada a
devida publicidade ao cêrtame, em observância a legislaÇão pertinente, utifizando-se do
seguinte roej-o de divulgação: Diário Oficial do Estado - A'7 / A3 / 20!8 ; JornaI A União ,
01 /03/20L8. Licitantes cadastrados neste processo: Ivanifto da Costa Viêira - ME - CNpJ:
26.465.390/0001--69; Maria Saletê de Lima Àraújo - CNPJ: 19.11?.426/AOOç43. Às 09:00 horas do
dia 26/03/2078, rêuniu-se a comissáo Permanente dê LlcitaÇão, dêsignada pela Portaria no
0'70/201,7 de 02/!0/2Ol1 t composta pelos servidores: CLÁUDIO LEITE EILHO - Presidente; MARIA
,lOSÉ GOMES - Merüro; MÀRIÃ GORETE LEITE BARBOSA - MeÍúcro. Inicialmentê, confome as
disposições conti-das no instrumênto convocatório, o Prêsidente abriu a sessão pública e
efetuou o credenciamento dos interêssados. Licitantês qualificados a participar desta reuniào:
Ívanifto da Costa Vieira - ME - Representante: Ivanilto da Costa Vieira; Maria Salete de Lima
Araújo - Representânte: Marla do Carmo de Í,ima Araújo. Em sequida foram identiflcados os
envelopês contendo as propostas e os documentos de habilitaÇâo dos licitantes dêvidamente
qualificados, abrindo-se os envelopês DocumentaÇão os quals tivêram seus conteúdos rubricados
pelos presentes, Conferidos os êfemêntos apresentados, passou a informar: Todos os licitantes
forâm considerados habilitados. Após a divulgaçâo do resultado da fase habilitaÇâo, observado
o prazo recursal ou registrada a desistência êxprêssa dos licltantes dê aprêsêntarem qualquer
interposiÇão de recurso, foram abertos os ênvelopes contendo as propostas de preÇos dos
proponentês habilitados, os quais tiveram seus conteúdos dêvidamênte rubricados. Anafisadas as
propostas o Presidentê passou a informar: Todos os Iicitantes apresentaram propostas, no
aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório, Considerados os
valores ofertados por cada proponente, dêvidamente r:êgistrados no correspondente Histórico da
Ata, as observações apontadas durante o procêsso ê os critérios definidos no instrumênto
convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitantes vencedores e
rêspêctivo valor total da contr.ataçáo: fvanilto da Costa Vieira - ME - Valor: R$ 29,501,55;
Mar.ia Salete de Lima Àraújo - Valor: R$ 11.094,00. Os valores unitários constantes das
piopostas êpresentadas, bero cono o resultado do celtame com a devida classificaÇâo dos
licitantês, êstão demonstrados no rêspectivo Mapa dê Apurâçâo, que fica fazendo parte
intêgrante dêsta Àta, indy'pêndênte dê transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi
feita. Nada mais havendo,/ a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamêntâ assinâda.

N
Nl i (or-^'lo..Yde-L 
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Ivanifto da Costa Viei ra ME

ÀTÀ 001 - rOlrADÀ DE PREÇOS N" 00004/2018

CLÁUDIo T,ETTE FIT,Ho

MARIA GoRETE r,errn'eAÀsose

N...r, , ír É.nn- ..1,, {,,r- n, ,, i.
Maria salete de Lima Araujor
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂ}4ÀTÀ MUNICIPÀT DE MÀMÀNGUÀPE

CoMIssÂo PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀo

HrsróRrco DÀ ÀTà oo1 - Tor'íÀDÀ DE pREÇos No 00004,/201s

Hj-stórico da Ata dos trabalhos da Comissáo Permanente de Licitação, encarregados de atua! nos
piocedimentos relativos à licitaÇão acima indicada, que objetiva:

Aquisição parcelada de materiais de expedj.ente di"velsos. destinados as atividades da Câmara
Munic.ipal de Mamanguapê.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

Considêrados os valores aplesentâdos
procêsso e os critérios definidos
produziu-se o seguintê rêsultado:

por cada licitante, as observaçÕes apontadas durantê o
no instrumento convocatôrio, ao final desta sessào,

- Tvanilto da Costa Viei.a - ME.
I!em(s):1-2-3-4-5-
20-27-22-23-24-25
Valor: R§ 29.501,55

6-'7
- 26 -

2.0 - DO TR,LTÀ}IENIO DTEERENC\\
- Nào há registro.

I - 9 - 10 - 11 - 1

28 - 30 - 31 - 3
2-13-14
3 - 38 - 39

15
4t

T6
44 45

MÀRIA JOS GOMES

1

- Maria Salete de Lima Àraújo.
Item(s): 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 48.
Valor: R$ 11.094,00

IÀÔO PÀB,A ME o EPP - FÀSE PROPOSTÀ

\s
\. )u

cLÁuoro r,srrE Erino h-lLla
Go hil,ç ,/u r( ,qd-fi be5-- 2 9..

lY rt -n rc-.t I

MARIA GORETE LEITE BARBOSA

Maria Sa lete de Lima Ara

Tvâniltô da Costa Vieira - ME

z«Á[trv.-»§^\

-t.
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EsrÀDo DÀ pÀaÀÍBÀ
cÂMARA MuNrcrpÀr DE l,íAr,ÍANGuÀpE

coMrssÃo eERMÀNENTE oe r.rcrraçÂo

OUÀDRO CO}íPÀRATIVO DOS PREÇOS ÀPRESENTÀDOS - À{ÀPÀ DE ÀPI'RÀÇÁO - TOMÀDÀ DE PREÇOS N' OOOO4/2018

4 - BORRACI1A BÂÀNCÀ
Ivanilto da Costa Vieira - ME UI,iD 2

ria Safete de Lima Araú lo UND ,28cl,ÍPs 3/0
1,89 318,00 I

2

1

20 430,0

189,0
10 215,A 2

189,0 1
aria Salete de Lima Araú 100 2 1 21s,0 2- CÀ].IETÀ ESFERoeRÀI.ICÀ cx. cI5o
vanilto da Costa vieira - ME CX 100 39,5 3 950 00 1
ria Saletê de Lima Araú CX 100 41 ,A 4.700,00 2

FAiÀ coBllspot{DÉNcfÀ EM LICO TRIPL1
Ivanilto da Costa Vieira - ME UND 1 46,9 ?03,50 1
Marj-a Sêlete cle Lima Araújo UND 15 54t20 813,00 2
10 - CA3,TUCHO HP 21 PR§lO

UND 2C, 85,90 2.233,40 1

UND 2 93, 0 2 -478,00 2
11 - CÀRTüCHO HP 21 CO,"OR

Ivanilto da Costa vieira - ME UND 2 110,90 2.883,40 1
ria Safete de tima Araú UND 2 122,0 3.1?2,00 2

12 - CÀRTUCHO II? 60 ?RETO
Ivanilto da Costa Vieirâ - MF, UND 68,94

ria Saletê de Lima Araú lo UND 2 1'7 , 0a
13 - Càitucilo HP 60 cof,oR

2lvanifto da Costa Vieirâ - ME

2

Ivanilto dâ Costa Vieira - ME UND 2 82,9 2.r55,4 1
ria safete de Lima Araú UND 2 5 2 .354,3 2

5 - CÀRrUCSO HP 122 COIOR
Ivânilto da Costa Vieira ME UND 26 67, 50 1 . 755, 00 1
Maria Salete de L_üoa Araújo UND 26 73, 00 1 . 898, 00 2
16 - CÀRTUCüO HP t22 PRE1o
Ivanilto da Costa Vieira ME UND 26 58, 90 1.531,40

UND

26

50

63,40

0,86

1.648,40

43, 00

2

1

UND 80

45,0

344, A

2

I
UND

].9 * EN1âTOPE },ÍEIO OE cro 1?5 x 250
i UND

800 0, 35 284,4

32,2

2

0 I

3?, 00

13, 35

2

L

UND 15 0, 95 L4,25

20
1

6 - cÍ.rPs 2/0
Ivanilto da Costa Vieira - ME 10

ria Salete de Lima Araú lo
- CÍ,IPS O

vanifto da Costa Vieira - ME I

Ivanilto da Costa Vielra ME

ria Salete de Lima Araú

ria Sa]ete de Lima Àraú UND
T'CD-R
vanilto da Costa vieira - ME

aria Salete de Lima Araú UND 0,9
B - EN!'EIOPE À4 I'ÀDEIRÀ 229 X 324
vanilto da Costa Vieira - ME 4,4

Ivanilto da Costa vieira - ME

riâ Salete dê Lima Àrari jo UND
0 É)rIBÂTOR DX GFÀ!4PO TIPO ESP

Ivanilto da Costa Vieira - ME

ria Salete de Lina Araú
1 - FlTÀ DIIREX 12 X 30

Ivanilto dâ Costa Vieira - ME

0

0

A

4

CX

CX 2

CX

CX

CX

CX

1

1

vl

110

1

1 2

1

2

aria Salete de Lima Àraú

ria sa-Iete de l,ima Araú 25 6 l.424 0

unid.

UND 425, AA

UND

UND
- AGÀNDÀ PEB}íÀNENTE

' B'rOCO PÀ.Rd RÀSCUNI'O

5,1

4,2

19 ,'7UND

UND

86,2

190,040

40

V1. Unit.

Ivanilto da Costa Vieira - MFI

1 - À],I,ÍOFÀDÀ PÂ.RÀ CÀRIMÊO
Ivanilto da Costa Viêirâ - Mr,

vanifto da Co6ta Vieira - ME

Àraúj oMaria Sa]ete de Lirna UND 10 4,60 2

1

4 60, 00

9,20
11,20 2

Ivanilto da Costa vieita ME

ria Safete dê Lima Araú jo

ria Salete de Lima Àraú

ÀTurÀ zlNcÂDo cx. c/12

UND

4,59, 68, 85: 1

,3

1,89
_ _,,?4§1

,,_,,rwl*-

ü4aria Salete de Llmâ Aràúiô
114 - CÀRIUCüO Ii? 7{ PRErô

261 1.?9r,4ol 1 i

). ooz, ool- ) 'i

UND

UND

104,90 2.121 ,4A 1

-:',45 ..o49,0

1

?asi._-''';7ô-

2



- EITÀ DUREX 12 X 10
Ivanilto da Costa vi.êira - ME UND 15 0,56 8,40 1j 1tia Safete de Lina Ara UND 15 o,60 9,00 2'
3 - GRÀMPEÀDOR 206 26/6

Ivanilto da Costa Viêira - ME UND 20 19,80 396,00 1 J

(
ô

UND 24,4 22

50

cx
CX

2

ria Salete de Lima Àra

lia Salete de Lima Àraú

6

1

l
3

480,0

Ivanilto da Costa Vieira - ME

rco c/50
UND

UND

121 ,A
146, A

4 _ GRÀMPO 2616

5 - 6§À1@0 TRIIHO

ria Sâlete de Lima Araújo
26 - ÍJÀPrS GRÀEÍIE C/14{

CX 5 23,90 119, 5 0 1

Lima AraújoMaria Safete de CX 26,50 132, 50 2
2? - LrvRo ÀTÀ c/100 ELS
Ivánilto da Costa vi.êira - ME UND 2A 12,85 257 , aA 1

vanilto da Costa Vieira - ME

UND

UND

2

2 911

14, 0

238,4

2

1

Maria Safete de Lima Araújo UND 20 12,9a 258, 00 2
29 - IÁPIS MÀRCA TExlo
Malia Salete de Lina Araújo UND 100 1, 00 100,00 1

Ivanilto da Costa Vi.eira - ME UND 100 1, 05 105,00
30 - cÀIxÀ ÀRQUTVO !.|ORTO POTIONDÀS
Ivanilto da Costa Vieira - ME UND 30 8,45 253,50 1

2

5 16,4

9,4ria saletê de l,ima Ar:aú

324 5

UND

UND

21A,0

vanilto da Costa Vieira - ME

1 - PÀPE! LE,GRETE c/ ÀDEsIvo 102 x ?6 1OO Eo'-EÀs

Maria SaLete de Li.ma Àraújo UND 50 6,50 325, AA 2

32 - pàPE! oFÍcro À4 cx c/10 REstlÀs
Maria Salete de Lima Àlaújo CX 6A 159,90 9 . 594, 00 1

MEIvanilto da Costa Vieira CX 60 113, 9 0 10. 434, 00 2

33 - PàSTA ÀZ IOUBO I.ARGO

Ivanilto da Costà vieira - ME UND 60 9, 90 594, 00 1

Maria Salete de Lj.na Araúio UND 60
34 - PÀsrÀ c/ TRTLHo Pvc
Maria Safete de Lima Araújo UND 60 1,25 75,00 1

Ivanilto da Costa Vieira - ME

ria Salete de ,ima Araú

UND

UND

6

60 2 5

1,2 16 2A

150,0

2

I
Ivanilto cla Costa víeira - ME UND 60 2,60 156,00 2

36 - PÀsrÀ Pvc c/ ÀBÀ ErÁsrrco N" 2

Maria Salete de Lima Araújo U]I D 100 2,84 280,00 l
Ivanilto da Costa Vieir:â - ME UND 100 2,95 295,00 2

3? - PÀSTÀ PVC C/ À3À EIÁStICO N" 3

a

6

6

2

ria Sal"ete de Lina Araú

17 IUND

8 - PAS!À SÀNIONADÀ C/12 DTVI

UND

UND

5,0 300, 0

309,0

Ívanilto da Costa Vieira - ME

vanifto cla Costa Vieira - ME

Maria salete de Lina Araújo UN! 60 19,25
39 - PÀSTÀ SUSPENSÀ I{ARMORIZÀDÀ C/50
lvanilto da costa vieira - ME CX 15 92,49 1 . 381, 35 1

Maria Sa1€tê de Lima ÀÍaúio CX 15 98, 00 1.4?0,00 2

40 - PERFURÀ,DOS MDDIO

UND

103,8

UND

UND 519,2Ívanilto da Costa Vieira - ME

vanilto cla Costa Vieira - ME

1 _ QUÀDRO DE AVISO PJ,' MÀDEIBÀ 1,20 X O,9O

UND 712,00 560,00 2Maliâ Saletê dê I,ima Àraújo
42 - LrVRO DE PROTOCOI' 1/4
Mariâ Sal.ete dê Lima Àraújo UND 30 9,00 270,00 1

UND 30 9,24 27 6, 00 2Ivanilto da Costa vieira - ME

43 - úcuÀ PrÁsrrcÀ 30 c!í
Maria Salete de Lima Araújo UND 60 0,60 36,00

15,95

26

6

5

0,6

1

2ria sâlête de Lima Araú
9

9

a

2

'7 91 ,3

31 ,24vanilto da Costa Vieira - I4E

4- rs arDRocoR c/12

5 - CORRETIVO c/12

UND

cx

UND

Ivàni I tô .lÀ Côsta Viêi rà - ME

vanilto da Costa víeira - ME UND 540,0
552,0

CX 50 17,00 850,00Marla Salete de Lima Araújo
46 - §ITÀ DUPI,À FÀCE T2 X 30

MEIvanilto da Costa vieira UND 3,25 762,50 1

10

5 2

0 1 0 1l5

ria Salete de Lina À!aú 165 0UND

UNDvanllto da Costa Vieira ME

7 - PÀPEL MÀDEIFÀ

8 - L]VRO DÊ PoNTO 1ÀSSINÀ?URÀ C/IOO FT-S

- PÀSAÀ ÀBÀ ICÀ N' O

ó(Á---ryà

dn-- o.io 'os:o V:e-là l4L

l,2s
3,55

'!62 ,12
!11 | 5D

1

2

Ivenilto Ca Ccsta Viêira - l.tE 20
20

L

Ia r i a §tlare_q9*}llgfEg]iil , 4!,-o-t

30

1r,5a 69a,aa 2

1.071,0t 1

Maria safete de Lima Àraújo 1!
10

25,001
,r,rq-

250, CJ 1

3,30



ia salete de Lima Àraú UND 10 0 80 2I - ÍINTÀ ?À!À CÀRIyBO 40 /3PRETC CX.Mt Àz
riã Safete dê Lima Araú CX 13, 0 39vanilto da Costa Vieira - ME CX 13 2 39, 2

\
Mamanguape - PB, 26 de MarÇo dê 2O1B

RESUI]TADO FTNAT:

- Ivanilto da Costa Vieira - ME.
Item(s): L - 2 - 3- 4 - 5 - 6 - ? - B -
- 13 - t4 - 15 - 16 - l-',t - 18 - 19 - 20
24 - 25 - 26 - 2'7 - 28 - 30 - 31 _ 33 _ 3
- 45 - 46 - 4'1 .

VaIor: R$ 2 9.501, 55
- Maria Saletê de Limâ Araújo.

- 1-2 CLAUDIO LEITE FÍLHO

.t.
"\"\,

J
9 - 10 - 11

I - 39 - 41
23
- 44

Itêm(s)f 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 3? - 40 - 42 - 43 - 48
Valor: R§ 11.094,00

zffi-Ntr/v-x

,=((rr--<1..-* :í9<r }()[ur,ô
MÀRIA JOSE GOME\ \
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3
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREçOS NO OOOO4/20,I8
OBJETO: Aquisição parcelada de mateÍiais de expediente dive;§os.
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos vatoÍes totais das
contrataçóesi lvanilto da Costa Vieira - l,ilE - Valor: R$ 29.501,55i l\,laÍia Satete de Lima
Araújo - Valor: R$ 11.094,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art_
í09, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas atterações. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão PeÍmanente de LicjtaÇão, Rua Duque de Caxias, 1i3 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08t00 as 12:OO horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB. 26 de Maíço de 2018
CLAUDIO LEITE FILHO - PÍesrdente da Comissão

ublicado media aÍixa no OIJADRO D

datâ.LGAçÃO deste ÓÍgão

26.03.18\j

Presidente da Comissão

zíilNF/v--A

í rr, 133
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

CÂMABÀ MUNÍcrpAr, DE MÀI,íANcuÀpE
COMISSÃO PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÀo

RELATÓRrO - TOMADA DE PREÇOS N. OOOO4/2018

1.0 - DO OBiTETM:
Tem o presentê relatório o objetivo dê descrevêr os procedimêntos da Comissão permanente de
LicitaÇáo, doravânte denominada simpfesmênte Comissâo, encarregada de atuar no processo
licitatório acima indicado, quê objetivar ÀquisiÇão parcelada de materiais dê expediente
divêrsos, destinados as atividades da Câmara Municipal de Mananquape,

2.0 - DÀ PI'BLÍCÍDÀDE :

Foi dada a devida publicidade ao certame,
se do seguintê meio dê divulgaÇão:
Diário Oficial do Estado - 0'7/A3/2AtBt
Jornaf A Uniào - 0ll03,/201t.

en obsêrvância a fêgis1ação pertinente, utilizando-

ME; Maria Safete de Lima

3.0 - DOS ÍMIERESSÀDOS:
Licitantes cadastrados Destê processo; Ivanilto da Costa Vieira
Araújo,

4.0 - DÀ HÀBrL!TÀÇã,O:
No dia ê hora marcados foram recebidos os
habilitaÇâo dos ioteressados, abrindo-se
qualificados a participar do cêrtaÍne I
Ivanilto da Costa Viêir:a - ME;
Mêria Sa.Iê!e de Lirna Àraújo.

ênvelopes contendo as propostas e os documentos de
em seguida os envelopes DocumentaÇâo. Licitantes

Ànafisados os elementos apresentados e as exigências constantes do instru(ento convocatóriocorrespondente, a Comissão informou: Todos os licitantês foram considerados habilltados_
5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
Após a divutqaÇão do resultado da fase habilitâção. observado o prazo recursal ou registrada adesistência expressa dos ficitantes de apresentarem quêlquer interposiçâo de recurso, foramabertos os envelopês Proposta de PreÇos dos proponentes habilitados. Analisadas as propostas aComissão informou: Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, emconsonância com as exigências do instrumeoto convocatório.

6.0 - DÀ CONCLUSÃO
consider:ando os varores ofertados por cada proponente, as observaçôes apontadês durantê oprocesso e os crilérios dêfinidos no instnmento convocatório, chegou-se a ãonclusão de que aspropostas dos licitantês âbêixo relacionados, apresêntam-se vantajosas paxa a Ad.ninistraÇâo.Licitantês dêclarados vencêdores e respectlvo. váfores totais das contratàções:Ivanilto da Costa Vi.eira - ME - Valor: Rg 29,501,55;
Maria Sa1ete de Lima Araújo - Va1or: RS 11.094,00.

sallenta-se que os val.res unitáiios constantes das propo§tas apresentadas, bem como oresultado do certamê com a deviala classificaÇâo dos ficitantes, êstão demonstrados norespêctivo Mapa de ApuraÇão, que fica fazendo parte integrânte deste .e1atório, independentedê transcriÇão' Eacê ao êxposto, esta conrissão, representada neste ato pe10 seu presidênte,sugêre ao sênhor presidente da cânara, a homol0gàção da presente ricituiao em favor dosreferidos proponentes,

E o relatório.

Mamanguape PB, 05 de Àbrrl de 2018.

CLÁU DTO LEITE
Presidentê da

FIIHO
Conissão



ESTÀDO Dà PÀR,ÀÍBA
cÂMÀEÀ Mt NrcÍPÀr DE I,rÀMÀIIeuÀpE

ÀSSESSORIÀ .]T'RÍDICÀ

Orig6D: TOI4ÀDA DE PREÇOS N.' 00004/2018
.OI"'T 

SS ÀO PERI'4ANENTE DF LTC'TAÇCO
Àssunto: Aquls iÇâo parcelada de nateriais de expêd_iênte diversos,

destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape
Àner.o: Processo licitatório corresoondentê.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos telmos da Lei Eedêrat nó 8.666/93 e suas after.aÇões, e considêrando o
têor dos documentos ê informaÇões apresentadas, êsta Assêssôria .luridica considera regular o
procêsso em tela, o qual está em consonância com a lêgislaÇâo pertinente.

Mamanguêpe PB, 09 de Abiil de 2018.

BÀRRETONI z

CAB-PB
Ju
11

ídico
696

FL 135 'ãl

I



NA E

o (3é)FL c)
o

oPc L

O PRESIDENTE DÀ CÂMARÀ DA CÂMÀRA MUNICIPAL DE MAMANGUÀPE, ESTADO DA PAÂAÍBÀ,
suas atrj.buições Legai s,

PORTÀRrÀ No rP 00004i/2018

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBA
cÂ}.,ÀRÀ MuNICIPÀI DE MÀ}4ÀNGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDEMIE DÀ CÂMÀRÀ

EERREIRA DA SILVA LHO
Presidente da Câmara

Mananguape - pB, 09 de Abri1 de 201-e.

no uso de

R E S O L V E:

HoMoLocAR o rêsultado da licitaÇão. modaridadê Tomada de preÇos n" 0ooo4,/2018, queobjetiva: Aquj'siçáo parcelada de liateriais de expediente diversos, destinados as ativj-dades da
Cârnara Municipal de Mamanguape; con base nos elementos coDstantês do processo correspondentê,
os qual§ apontam como proponênte(s) vencedot(es):

- Ivanilto da Costa Vieila - ME.
26. 465.390 / 0007-69
Valor: R§ 29.501, 55
- Mâria Salele de Lima Araújo.
79.1'7'7.426/0001-43
Valor: R§ 11.094,00
Publique-se e cumpra-se,

-a ,4 I



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂMÀxÀ MUNÍCTPÀT DE MÀMANGUAPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÀ'ÀRÀ

PORTÀRIÀ Nô TP 00004 /2018-01
Mamanguape - pB, 09 de Abrit de 2018.

no uso de
O PRESIDENTE DA CÂMARÀ DA CÂMARÀ MUNIC]PAI, DE MAMÀNGUAPE, ESTADO DA PÀRÀIBA,suas atr:j-buiÇões 1êgais,

R E S O L V E:

.AD,ruDrcÀR o objeto da ficitaçáo, modaridade Tonada de preÇos no 00004/201g: Aquj-siçáoparcelada de mateliais de expediente diversos, destinados as atividades da câmara Muni;ipal dêMamanguapei com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- Ivanilto da Costa Vieir:a - ME.
26. 465 .390 / OOO|-69
Valor: R§ 2 9. 501, 55
- Maria Salete dê Lima Araújo.
79.1"'77.426/0007-43
valor: R$ 11.094,00
Publique-se e cumpxa-sê.

FERREIRÀ DÀ SIL FILHO
Prêsidente da Câmara

álÃFtrv;

rL t31
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psraoo oe panaÍaÀ
cÂuane t«nrrcrpar, DE !,íAlrÍANGuÀr,E

courss.ã,o rERI{AltrlrTE oe r,rcrraçÃo

ToMÀDÀ DE pREÇos N. ooooa/2oLa

DECTARÀÇÃo - puBlrcAÇÃo

Dêclaro para os devidos fins dê direito, que uma cópia dos têrmos de Homotogaçào e AdjudicaÇão
correspondentes ao processo licitatório modatidadê Tomada de preÇos no OOOO4/2018, foram
devidamentê afixadas no Quadro de Divulgação deste ór:gão, nesta data, em observância as
disposiÇôes, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas a1têraÇÕes posteriores.

Mamanguape - PB. 09 de Abril de 2018.

DECLÀRAçÀO

\

UDIO LEITE FlLBO
Presidêntê da Comi,s sào

,á ÂNEE}À\
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esraoo pa panaÍsÀ
cÂI'IARÀ !,ÍrrNrcr gÀr DE MAldANcuÀpE

coMrssÀo PERMÀNENTE oo r,tcrraçÀo

roMADÀ DE PREÇos N' oooo4/2018

DECLARÀÇÃo - PUBLICAÇÃo

Declaro para os devidos fins de direito/ que una cópia dos termos de Honologaçào e AdjudicaÇão
correspondentes ao processo licitatório modâl-idade Tomada de preÇos no O0OO4/2019, foram
devidamênte afixadas no Quadro dê Dj.vulgação deste órgão, nêsta data, êm observância as
disposiÇôes da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores.

DECLARAçÃO

Mamanguape - PB, 09 dê Abril de 2018.

ItrAR I JAIANY E SOUZA P À
Chefê de Gabinête

q"d

\l/ it



cúusul,À PRIMEIRÀ - Dos FUNDÀMENÍoS Do coNTRÀTo:
Este contrato decorrê da licitação modafidadê Tomada de PreÇos no 00004/201,8,
termos da Lei Federal n" 8.666,/93 e suas alteraÇões e a Lei Complementar n"
dezeÍrbro de 2006, alterada.

processada nos
12 3, de 14 de

O fornêcimênto deverá obêdêcer rigorosâmente às condiÇões exprêssas neste instr:umento,
proposta apresentada, Tomada de PrêÇos no 00004/201,8 ê instruÇõês do Contratantê, dôcr.rmentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato. indêpêndente de transcriÇâo.

cúusuLA TERCETRÀ - Do vÀroR E pREÇos:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é dê R$ 29.501,55 (VINTE E NOVE MIL
QUINHENTOS E UM REAIS E C]NQÜENTA E CINCO CENTAVOS) .

CIÀUSUI.À QUÀRTÀ - DO REÀ.'USTN.dENTO:
Os prêÇos contratados são fixos pelo peraíodo de um ano, exceto para os casos prêvistos
65, §§ 5' ê 6o, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômi co- f inancê i ro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pactuaram inicialmente/ nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Alinea d,
8.666/93, mediante comprovaÇão docrmental ê rêquerimento expresso do Contr:atado.

CIÁUSUIÀ SEXTÀ . DO PÀGÀ}íENTO:
O pagamênto será efetuado na Tesoutaria do Contratante, medlante processo requl-ar,
maneira: Mênsafnente. para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
adimplemento de cada parcela.

no Àrt

CL'{USULÀ QUINTÀ - DA DOTAçÃO:
Às despêsas correrão por conta da segulnte dotaÇâo, constante do orÇanento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 - Câma]:a Municipal de Mamanguape.
01.031.0001.2001 - Manutençâo das Ativi-dades da Câmara Municipal. 3390,30.99 - Material de
Consumo

relaÇão
da Lei

dâ seguinte
período dê

cúusú,À sÉTrMÀ - Dos pRAzos:
O prdzo máximo paÍa a execuÇào
admite prorrogação nos casos
conside-rado a parEir dà enissào

Entrega: 5 (cinco) diâs
O prazo dê vigência do prêsênte
de 2018, considêrâdo da data de

do objeto orê contratado, conforrne suas características, e que
previstos pela Lei 8.666/93, está abaj.xo indicado e será
do Pedido de Compra:

cúusu,À orrÀvÀ - DÀs oBRÍcÀÇõEs Do CoNTRA!ÀNTE:
a - Efetuar o pagêmênto rêfativo ao fôrnecimento efêtivamente rêa1izado, de acordo com asrespêctivas cláusu.Ias do prêSente contrato;
b - Proporcionar ao Contlatado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;c - Notificar o Contratâ.lo sobr:e qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidâde dosprodutos, exêrcendo ê mais ampfa ê completê fiscalizaÇào, o que nâo exime o Contratado dê suas.rêsponsêbilidadês contraEuais ê I egais.

CIÁU8uIÀ NoNÀ - DÀs oBRTGÀçõES Do coNIR,ÀTÀDo:

contrato será determinado: até o final do exe!cíclo financerro
sua assinatura.

pondente do presênte
para o ramo de atividadê

Executar devidamente o fornecimênto dêscrito na Cfáusula corres
ontrato/ dêntro dos melhorês parâmetros de qualidade êstabelecidos
êlacionada ao objeto contratual, corÀ observância aos prazos esti

a
c
r
b

t
c
c

Respon
puf ados;

Ção fiscal, civiI,
umidos, a quafque rrantê seus fornecêdores ou terceiros em razão da êxecuÇâo do objeto contratado;r preposto capacitado e idôneo, acêito pelo Contratante, quando da êxêcuÇão doque o represente inteq ra

sabilizar-sê por todos os ônus ê obrigaçôes concêrnentes à legisla
e trabalhlsta, bem como por todas as despêsas e compromissos assributária

ítu1o, pe
Mante
a to,

'.fr
lmente7r todos os seus atos;

íb"/P

co*rRAro N": oooo5/2018-cpL 7ítl^mq/^" ?'\
rBRMo DE coNrRAro euE ENrRE sr cET,EBRÀM A cÂMARÀ i{r,pçr*(ôe !
MAMÀNGUAPE E IVÀNILTO DÀ COSTA VIE]RÀ - ME, PARÀ \WRNECTMEIíTO -
CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMÀ ABÀIX(.4- ,S)\o" J'1,

Pelo presente instrumento partlcular de contrato, de um lado Câmara Municlpal de I'lamÉq§!§1!1
Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê - PB, CNPJ n" 12.720.256/ 0001-52, neste ato
reprêsentada pelo Presidente da Câmara João Ferreira da Silva Filho, Brasileiro, Divorclado,
comexciante, reaidente e domiciliado na Rua severino victor, 45 - Pfanalto - Mamanguape - PB,
CPF n' 031.463.444-40, Carteira de Identidade n" 2.288,94A SSP-PB, doravante sinplesmente
CoNTRÀTANTE, e do outro lado Ivanilto da Costa Vieira - ME - Rua 13 de Maio, 148 - Centro -
Itaporanga - PB, CNP,I r:,o 26.465.39A/ 0001-69, doravante simplesnente CONTRÀTÀDO, decidiram as
partes contiatantes assinar o presente contrato, o qual se iegerá pêIas cIáusulas ê condiçôes
sequintes:

cu(usulÀ sEGUNDÀ - Do oB;ETo Do coNlRATo:
o presêntê contrato tem por objêto: Aqulsiçâo parcefada de materiais dê expediente dlvêrsos,
dêstinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguapê.



s ANEd - Perlrlitir e facititar a fiscalizaçào do' Contratante devêndo prestar
esclaxecimentos solicitados ;
e - será responsáve1 pelos dano6 causados diretamente ao contratantedecorrentes de sua cu_Ipa ou dolo na execuçâo do contrato, não excluindoresponsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pelo órgâo interessado;f - Nâo cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o obiêto
sêm o conhecimento e a devida autorização expressa do Contraiante;

ou
ou

Jxo.r.ouÉ+/,,
reluz.rndo es sê

OS

dêste i

ort(es e

ent
PL.

Í'_

o

g - Mantêr, durante a vigência do contrato, en compatibilldadê com as obritodas as condiÇõês de habilitaÇâo e qualificaÇâo exigidas no respectivo proc
apresentando ao Contratante os documêntos necêssários, sempre que solicitado.

gaÇõês as sumidas,
esso llcltatório,

cúusur,a DÉcrMA - DÀ Àr.TERÀÇÃo e REscrs.áo Do coNrRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre aspartes, nos casos previstos no Artigo 65 e será resclodido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 7'7, '18 e 79 da Lel 9.666/93-
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmâs condiÇôes contratuais, os acrêscimos ou
supressões que se fizeren necê5§ários, até 253 (vinte e cinco por cento) do valor iniciaf
atualizado do contrato.

criiusutÀ oÉc:ua pnnretne - DÀs pENÀrrDÀDEs:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obligaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. g6 e Bl da
Lêi 8.666,/93: a - adver.tência; b - multa de mora de O,5B (zero virgula cinco por centô)
aplicada sobre o valox do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na execuÇão do
objêto ora contratado; c - multa de 10? (dez por cento) sobne o varor contratado pêra
inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensâo temporária de participar en licitaÇâo e
inpedimento de contratar com a Â.dministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneidade para llcitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púbfica enquanto petdurarem o§
motivo§ determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua rêabilitaÇáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidêde; f - simultanêamentê, qualquer das pênalidades cabivêis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

crÁusulÀ DÉcr!.rA sEGUNDÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questÔes decorrentes deste contrato, as partes elêgem o Eoro dê Comarca de
Mamanguape, Estado da Paraiba,

E, por estalen de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mamanguape

PELO CONTRÀTANTE

RRE IRÀ

PB, 09 de Abril de 2018.

TESTEMUNHAS

Presidentê da
031.463.444-40

DA SILVA EILHO
Câmara

rNr" '\\
LO CONTRÀTÀDO

Ivanilto da Costa Viêi-ra ME

L

â,
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rERMo DE coNrRAro euE ENTRE sr cELEBRAM A cÂMARA üpfircrpar, oi .)/
MÀMANGUApE E MARrA sALETE DE r,rMA ARAúJo, pana àíhtncrueuto J
CONFORI4E DISCRIMINADO NESTE TNSTRUMEN?O NA FORMÀ ararXO, \,..fr;)/

Pelo presente instrumento paiticular de contrato, dê um lado Câmara Municipal de Mamanguape -Rua Duque de Caxlas, 123 - Centro - Mamanguape - pB, CNPJ na L2.j20.256/ 0001_52, neste atorêplesentada pelo Presidente da Câmara Joáo Eêrreira da Silva Fi1ho, Blasileiro, Divorciado,
comêrciantê, residente e domiciliado na Rua sevêrino victor, 45 - planarto - Mamanguape - pB,
CPE n' 03L.463.444-4A, Carteira de Idêntidade tu" 2.288.944 SSp_pB, doravante simplesmente
CoNTRATANTE, ê do outro lado Maria salete de Lina Araújo - Rua Fredêrico chopin, 273 - Roger -João Pêssoa - PB, CNP,f rL" 19.!'7'7.426/AOO1-43, doravante simplesmente cof'tfnaiaoo, decidiram aspartes contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêgerá pêlas cfáusulas e condiçôês

CONTRÀÍO No : 00006/2018-cpl

crÁusuÍ.À PRTMETRA - Dos FUI{DN,ÍENToS Do coNTRÀro:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de preços no OO0O4/2018,
termos da Lei Fedeial n" B-666/93 e suas altêraÇôes e a Lei Complementar: no
dezenüro de 2006, alterada.

crÁusuÍ,À sExrÀ - Do PÀGÀMEtflro:
O pagamento será êfetuado na Tesouraria do Contratânte, mediante procêsso tegular,
maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo dê trinta dias, contâdos do
adimplemento de cada parcela.

óffiED»

no Art

processada nos
12 3, de 14 de

C!ÀUSuI,À SEGt'NDÀ - DO OB.JETO DO CONTRATO:
o presente contrato tem por obieto: AquisiÇão parcêlada dê materiais de expediente diversos,
destinados as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

O folnecimênto deverá obedecer rigorosamênte às condiÇões êxptessas nesle instrumênto,
proposta apresentada, Tomada de Preços no 00004/2018 e instruÇões do Contratante, documentos
e§ses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão.

cúusur,e rERcErBÀ - Do vÀrroR E pREços:
O valor total destê contrato. a base do preço proposto, é dê R§ 11.094,00 (ONZE MrL E NOVENTA
E QUATRO REAIS ) .

crÁus(IlÂ QuÀRIÀ - Do REÀ.rusrÀMENTO:
Os preÇos conlratados são fi-xos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
65, §S 5' e 6", da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o dêsêquilibrio econômico- financei ro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Ait, 65, Inciso II, Alinea d,
8.666/93, mediante comprovação documêntal e requerimento expresso do Contratado.

crÁusur,a euruaA - oe ooraçÀo:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigentei
Recursos Próprios da Câmara Munlcipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara Municipal dê
01.031.0001,2001 - ManutenÇão das Atividades da Câmara Municipal. 3390.30.99 -
Consumo

refêÇâo
da Lei

Mamanguapê.
Material de

do objeto ora contratado, conformê suas características,
abaixo indicado ê

da seguinte
periodo de

e que
será

cr,Áusule sÉTrMÀ - Dos PRAzos:
O prazo mâx-mo para a êxecuÇâo
admite prorrogação nos casos
considerado a partir da emissâo

Entrega:5 (cinco) dias
O prazo de vigência do prêsênte
dê 2018, considerado da data de

previstos pela Lei 8.666,/93, está
do Pedido de Compra:

contrato seiá determinado: até o final do exercicio financeiro
sua assinaturâ.

cúusuLÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNTRATÀNTE:
a - Efêtuar o pagamento relativo ao fornêcimento êfetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsênte contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer ilregularldade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exêrcendo a mais ampla ê complêta fiscalizaÇão, o que não êximê o Contratado dê suas
responsabilidades contratuais e legais.

ctÁusulÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coNrRÀTÀDo:
a _ Exêcutar devidamente o fornêcimênto descrlto na Cfáusufa correspondente do presente
contrato, dentro dos mefhores parâmetros de qualidade êstâbefecidos para o râmo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipul-ados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concernêntês à legislaÇào fiscal, civiL,
tributária e trabafhista, bêm como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquêr
título, perante sêus fornecedores ou terceilos êm razão da execuÇào do obieEo contrarêdo; 

\-
\hr"P
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ão do oc - Manler prêposta capacitado e idôneo," aceito pelo contratante,
contrato, que o represente integ:ralr0ente ero todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo
esclarecimêntos sol ic it ados;

quando

prestar 1nror*lít
da

OS

I'
cuÇ

o

o

ó

Ie - será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou
não excluindo ou

a r
redu

PB, 09 dê Abril de 2018

decorrentes de sua
re spons abi l idade a

culpa ou dolo na execuÇão do contrato,
fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não cedêr, transfeair ou sub-contrâtar, no todo ou em parte, o objeto deste instrurnento,
sem o conhecinento e a devida autorizaÇão expressa do contratante;
g - Maôter, durantê a vigência do contlato, em cornpatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condiçôes de hâbilitação ê qualificaçâo exigidas no rêspêctivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado'

crÁusul.À DÉcrMÀ - DÀ ÀrrEÊ,trÇÃo g nrscrsÃo Do coNTRÀTo:
Este contrato poderá ser altêrado, unilaterafmênte pela Contratante ou por acordo êntre as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rêscindido, de pleno direito, conforme o

disposto nos Àrtigos '7'7 t '78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condições contratuais, os acrésclmos ou
supressões que se fizerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor iniciaf
atualizado do contrato.

crÁusur,e DÉcr!,rA pRrlErRÀ - DAs PENATTDÀDEs:
À rêcusa injusta em dêixar de cumprir as obrigaçõês assurnidas e precêitos legais, sujeitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintês penalidades prevlstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,53 (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contiato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do
obieto ora contratado; c - multa de 10? (dêz por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensáo temporária de participar em ficitaÇão e

irnpedimento de contratar com a AdlninistlaÇâo, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneidade para licitar ou coDtratar com a ÀdministraÇâo Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇâo pêrante a própria
autoridade que aplicou ê penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalldades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666l93.

cúustltÂ DÉcr!.{À SEGUNDA - Do FoRo:
para diriroir as questõês decorrentês deste contralo, as partes elegen o Foro da Cor0arca de
Mamanguapê, Estado da Paraíba.

E, pox estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contlato em 02(duas) via§, o qual vai
assinado pêIas partês e por duas testemunhas.

TESTEMI]NHAS

Mamanguapê

PELO CONTRATANTE

fr' )i,

I
JoÃo EERREIBÃ DA srLVA !'rLHo
Prêsidente da Câmara
031.4 63.444-40

\r§
\')

PELO CONTRÀTADO

/tz-,

Éãã §aiàte àe í1rna niaúj o
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Segunda feiÍa, 30 de abril de 201B

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

.. HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO - TOMADA DE PREçOS N. OOOO4/20í8
Nos termos- do relatório Íinal apresentado pela comissão permanenie de Licitação e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referenle a Tomada de preços no oooo4/201g, quiobjetiva: nquisiçao
parcelada de materiais de expedientê diversos; HoMOLOGó o correspondente iroceuimento fiàitatàiio
eA-DJUDlco o seu ob.ieto a: lvanilto da costa vieira - ME - R$ 29.50'1,ss; Maria salete de Lima eraújà
- R$ t'1.094,00.

_ Mamanguape - pB, 09 de Abril de 2O1B
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - presidente da Câmara.

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRÁTOS
oBJETo: Aquisiçáo parcerada de materiais de expêdiente diversos. FUNDAMENTo LEGAL: Tomadade PreÇos no 00004/2018. DorAcÃo: Recurso! próprios da câmara Municipar dã ú"Ãrnõrrp",
01.010 -^ câmara Municipar de Mãmanguape. ol.o3i.ooo'l.2oo1 - Manutenção das Atividades da
Câmara Municipal. 3390.30.99 - Material de Consumo. VIGÊNClA: até o Íinal do exercício Íinanceiro
de 2018. PARTES CoNTRATANTES: câmara Municipat de Mamanguape e: cr No 00005t20i8 -
09.04.18 - lvanilto da Costa Vieira - ME - RS 29.501,5S; ôT No 00006/2011B _ 09.04.í8 _ Maria Saleiete
Lima Araújo - Rg 1 í.094,00.

)/

ATOS

ADMI.NISTRATIVOS
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JTribunal dê Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE ALTERAçÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAçOES

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00004/2018
Data de Publicação: 0710312018
Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologação: 09/04/2018
Rêsponsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 46.352,95
Valor: R$ 40.595,55
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisiçao parcelada de materiais de expediente diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 41.482,14
Proposta I - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): IVANILTO DA COSTA VIEIRA
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 26.465.390/0001-69
Proposta I - Situaçáo: Vencedora
Proposta 2 - Valor da PÍoposta: R$ 43.859,10
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Maria Salete de Lima Araujo 13702580468
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 19.177.426/0001-43
Proposta 2 - Situaçáo: Vencedora

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Joáo Pessoa, 10 de Maio de 2018

tJ Assinado Eletronicamente
dfm LC 13193. dL.rdâ Dolâ lC 9 r/2OOg .

p.lo F6do@to Inr.ôo, 5nâádo ,.1.
R ÍC 18/2009

,o
)

. CPL.

cerridão - ALTERACÃO DOCUMENTOS/|NFORMACÔES. Doc. 20591/18. lnserido automaticamente em 10i05/2018 20:17
lmpÍesso'por cfllho2 em 1OlO5l2O18 20i1í. Validação: 638C 879E.9C69.FA03.1C'l D.1886.01E7.'1584.

17

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 10/05/20'18 às 20:'17:35 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/inÍormaçÕes deste documento sob o N" 20591/18.

I

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em í0/05/2018 às 20:21:49 Íoi prolocolizado o documento
sob o No 38525/18 da subcategoria Contralos , exercício 2018, reÍerente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000052018
Data da Publicação: 3010412018
Data da Assinatura: 0910412018
Data Final do Contralo: 3111212018
Valor Contratado: R$ 29.501,55
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diveÍsos.
Contratado (Nome): IVANILTO DA COSTA VIEIRA
Contratado (CNPJ): 26.465.390/0001-69

IINFoRMAÇÃO DO STSTEMAI Envio Fora do prazo: Não

João Pessoa, 10 de Maio de 2018

Assinado Eletronicamente
@nÍ(fro LC 18,§3, âlêÉda p€ts LC 91/2009 e

pôlo iêglménlo lntffo, âtt*àdo pota
RATC 182009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

a
(_

o

IPDFI Contrato l'" ae6beab4 1 2add0a4cdagÍb6297c0becc

5

TRAMITA i:Si§iema dê Tiámitação de Processos e. Documentos

FI t46

.,.D/'a

I

. RECIBO PROTOCOLO. Doc. 3-8525/18. Inserido automaticamente em 1OtOSt2O18 2Ot21.lmpresso por cnrho2 em lotost2olg 2o:2r. varioàçãó: e6ae.riÀcd]àÀ7ãs:80.2ÉoÀ.õ1'atsôãi.seso.
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. CPL

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍlca quê em 101o5120'18 àç 20:25:24 Íoi ptolocolizado o documento
sob o No 38527/18 da subcategoria Contratos , exercício 2018, referente a(o) Câmara lvlunicipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contíato: 000000062018
Data da Publicação: 3010412018
Data da Assinatura: 0910412018
Data Final do Contrato: 3111212018
Valor Contratado: R$ 1 1.094,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
Contratado (Nome): Maria Salete de Lima Araujo 13702580468
Contratado (CNPJI: 19.177.42610001 43

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 10 de I'ilaio de 2010

t=zll

tf,
Assinado Eletronicamente

@Ío@ LC 13/93, slr€rdd3 9da LC 91,2c/J(] e
t L F!ôdmonio rirêm, anêradô D.ra

RA ÍC 1&2009

Sistêma de Processo Eletrônico do TÊE-pB

5

DFI ContÍato @oi,ztm

. RECIBO PROTOCOLO. Doc.38,27l1g.lnserido automaticamente em 1Ol05/2018 2O:2S.
lmpresso por crilho? em 1lrosl2o1a 2o:2s. vatioagaó: ãóót.ãt7o ÊsÉ7.ar ao.rsni.Éôe-6"8ióó.zrsg.

rÀrv i\
5

TRAMITA - Sistema de Tramitação de PÍocessos e Documentos .t



çt: 148 (_

o

c oPc L

N EA

o
a
o

o
ssrÀDo oe pÀnÀÍBÀ

cÂlrara lou:crper. DE lrÀtÍANcuÀpE
col.rrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

PROCESSO LTCITATóRIO TOI'ÍADA DE PREÇOS

ro!,ÍADà DE PREÇOS Nô. 00004/2018
PROCESSO ADMINISTRAT]VO N" 18O3O5TPOOOO4

óRGÀo REÀLrzADoR Do cERTÀtiE:
Câmara Municipal dê Mamanguâpe

OBJETO:
Aquisição parcefada de materiais de expêdiente diversos.

TERMO DE ENCERRAIÚENTO VOLUME 01

Neste ato encerra- se o 1" volume dos autos do Processo Administrativo n" 1BO3O5TP0OOO4, tendo

fo tha scomo assunt

sêguintes n

a Tomada

adas

\

de Preços no 00004/2018 em eplgrafe; iniciando no número 01 e as
queociâImente, findando ,ro ,',. ./48 , esta fo1ha.

Responsáve1
\s\


