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EsaàDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cálGRÀ l{rrxrcrpÀr DE !.rAríANcIrApE
caffssÃo PEBTaNENTE DE r,rcrrÀçÀo

PROCESSO LICITÀTÓRTO CO}WITE

colr\rlTE N" oooou2015
PROCESSO ÀDMINISTRÀTÍVO N' 15032 4CCOOOOl

óRGÃo REArrzÀDoR Do CERTAMÊ:
Cânãra Municipa.l de líafianquape
Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - Mamângnrape - PB
cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2146.

OBJETO r

LocaÇão de um velculo tipo passêio, destinado ao gàbinete do Presidente da câmara Municj-pal- de
Mantânguape

Er,EuENTos Brísrcos Do Pno(Esso:
solrcrrAÇÀo E JUsrrFlcATrvA DA coNTRÀTAcÀo
ATo DE DES rGNAÇÃo DA coMrssÀo JUrGÀroRÀ
DEcLAxAçÀo DE Dr s poN r Br Lr DÀDE oRÇAl'Gl'ITÁRrÀ
AUToRT zAÇÃo pAxA REAÍ,I zAÇÀo Do CERTAME
PRo?ocoLô I AüruAÇÃo Do PRocEsso
INSTRI'MENTO COI':VOCANÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
pARncER JURÍDrco - ÀpRovAÇÃo Do rNsrRUMEl,tro collocanónro
puBLrcrDADE Do cERrÀME - DrvuLGAÇÀo
COMPROVAI{TES DE ENTREGÀ - INIERESSÀDOS
Docul,ÍEMros DB rIA.BrI,rrAÇÃo Dos rrcrÍÀtirBs
PROPOSTAS DE PREçOS ÀPRE SENTÀDAS
ATA E DELIBERÀÇÃO DA COMISSÀO JULGADORA

euADRo coMpA-RÀTrvo Dos pRECos - Im.PA DE A-PURÀÇÀo

REIÀTóRIo FINÀL DoS TRÂBALHOS
pÀREcER ruRÍDrco - euÁltse Do pRocEsso r.rctterÓnro
ATos DE HoMoLoGAÇÀo E ADJUDICÀÇÀo
CONTRÀTO C ORRE S PONDEI.ÍI E
P UBÍ,I CAÇÕE 5
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EsrÀDo DÀ plnlÍne

cÂuArÀ t4lrluc rpÀrJ DE rÃralícrrÀpE
sEGErÀBlÀ DÀ cÂraRÀ urr!{rcrpÀr DE lotaucuÀpE
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Mamanguape - PB, 19 de l,la!ço de 2015.

Se!üor Presldente da Câmala,

solicitamos gue seja autorizada à coEissão PerDanente de Licitaçáo destê ó.rgão, lealizar
procedimento licitatório, na nodaLidade exj-gida pela legislaçâo em \rigor. dêstinada a:

Í,ocaÇão de tun velculo tj-po pagseio, destj-nado ao gabinete do Plesidente da câmara t'[.nicipal de
Mananguape.

Justificativa para a necessidade da solicitaçeo:

À contrataÇâo aÇima descrita está sendo solj.citada, nos teqnos das especj.ficaÇôês técnicas e

infonnaÇões complementares que a acorpanham, quando for o caso, motivada: Pefa nêcêssidade de
desenvolvj.mento de ações continuadas para a pronoÇão de atividades pertinentes, vj-sando à

maxirlizaÇão dos recursos em relaÇáo aos objetivos prograoados, consj.deradas as diretrizes e

metas dêfinidas nas fêrramentas de planejanento aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade de dotação especifica no orçamênto vigente para a
execuqão do objeto a ser licitado, consoante consulta efetuadâ ao seto! contábiI- Cêrtos de
contarmos com inediata aprovaÇão degta solicitaÇâo, indigpengáve1 à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, ficamos a inteira digposiÇão para maiores esclarecinentos quê forem julgados
necessários,

Atenci os amente,

ELIENE NlrNEs Do SAI\ÍrOS
Sêcretá.ria
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GÓDrco D|SCRIMINAçAO
1 VeÍculo tipo Passeio com as seguiÍ es caÍacleÍísücas mínimas: ano ê

modêlo 2O't3; motoÍização 1.4 - bi combuslÍvel álclougasolina; quâtro
portas; equipado com ar condicionado, direÉo hidÍáulica e vidros eÉficos.

ohêníeção: na coluna VÂLOR - RÍ €êrá iío.Ído o píêço unláio do roseê.livo l€m.

VALOR TOTAL: R$ 43.200,00
PRoPosrA vÁLrDA ATÉ: 3o/o4l2o1s

Mamanguape - PB, Fevereiro de 2015.

\, r'/\s:q\

REALIZAOA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Locação de um veÍculo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidênte da Câmara Municipal de Mamanguape
PERIO0O: Fevereiro de 2015.

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente ETIENE MARIA DOS SANTOS SILVA, a seguiÍ qualifcado, que informasse o seu melhor prêço

para execuçáo do obieto em epÍgraíe. Os dados obtidos foram d€ /idamente úanscÍitos em Planilha especÍÍica - vide quadro

àoaixo - dando-se táal conhéiúento ao inteíessado, que depois de aóado @nÍoíme, assinou a Presente Pesquise de
pÍêços - pÍoposta, concordando plenâmente c,om o valoÍ declarado para a reÍeÍida cortrataÉo, cornpromdendGse, indusive,
a executar o sêu objeto rigorosamente nas condiçóes oÍeÍtadas.

{r\i"^r tuuoruoa \oa
ELIENE NUNES DO SANTOS
Secretária

II - DA PROPOSTA

PROPONENTE:
Etiene Maria dos Sanlos Silva
Rua 7 de Setembro, si/no - Centro - ltapororoca - PB
cPF 442.981.37+4,9

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçâo do objeto da coÍ rataÉo ern tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo reÍerido pÍoponente:

UND.
mês

OUANT. VALOR. RI
'12 3.600,00

6-tÍr*^ Jro^o, d's-r§c" f,cr Q'!r*:.o^
ETIENE MARIA DOS SANTOS SILVA
cPF 442.981 .37 449

PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA
í
c
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PESQUTSA DE PREÇOS, PROPOSTA

cóDrco olscRlMlNAçÃo
1 Velculo tipo Passeio com as segúintes carac'teíÍsticas mínimas: ano e

modelo 2013; motorizaÉo í.4 - bi combustÍvel álcooygasolina; quatro
portas: equipado com ar condicionado, direção hidráulíca e üdros êlétricos.

obsêívâçào: m coluÍ|a VÂj.OR - Rl esíá intoÍíÉdo o píêço unitirb do Íespeclivo il€ín.

VALOR TOTAL: RS 44.400,00
PROPOSTA VÁLID A ATÉ., 3Orc4NO15

Mamanguape - PB, Fevereiro de 2015
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-
OBJETO: Locação de um veÍcúlo tipo passeio, destinado ao gabínete do Presidente da Câmara Municipal de Mamanguape.
PgRíooo: Fêvereiro de 2015.

I . DA PESSUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente JEFERSON SILVA DO NASIMENTO, a seguir qualifcado, que informasse o seu melhor prêço
para execuçáo do objeto em epígÍaÍe. Os dados oHidos foram devidamênte transcÍitos em planilha esPecífica - vide quadro
abaixo - dando-se totaÍ conhecimento ao interessado, que depois de achado confoÍmq assinou a presente pesquisa de
preços - proposta, concordando plenamente com o \raloÍ declarado para a referida contratação, comprometendo-sê, inclusive,

a executar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes ofêÍtadas.

ó.: r\/
1i n,r",..-, Íigl\u ) üJr/''.rt.r)c I
ELIENE NUNES DO SANTOS
Secretária

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Jeferson Silva do Nasimento
Rua Projetada, s/no - Centro - MamanguaPe - PB.
cPF 065.813.574-05

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço rÉlizada para execução do o§eto da contratação êrn tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo refeÍido proponente:

UND
mês

OUANT. VALOR - R3

12 3.700,00

I ),.-jrru-ic ri'\ ?.t-tVlr-
JEFERSON SILVA DO NASIM
cPF 065.813.574-05
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PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

-filU*-n ç$\\ÇY\o,r Àro. s.-^-Jú
ELIENE NUNES DO SANTOS
S6cÍetária

cóDrc,o DtscRtMtNAçÃo
'I Veiculo tipo Passeio coín as seguirÍes caradeÍlsticas míniÍnas: ano e

modelo 2013; motorizaÉo 1.4 - bi coínbuslível álcoougasolina; quatro
portas; equipado com aÍ condicionado, direção hidráulica e vidros déaicos.

Oà6srração: Íla colum VÂLOR - Rt esàt iÍíoflrÉdo o pí6ço uitáíb do Í83@ilo iteín.

VALoR TOTAL: R$ 42.600,00
PRoPosrA vÁLr D A Ar ê. 3oto4Do 1 s

Mamanguape - PB, Fêvereiro de 2015

K( ,y
REALIZADA POR: CÀMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE.
OBJETO: Locação de um vêículo tipo pâsseio, desünado ao gabinete do Presidente da Cámara Municipal de Mamanguape
PenÍOOO: FevereiÍo de 2015.

I - OA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente MOOACYR EMILTON DE FIGIJEIREOO CARTAXO, a seguir qualificado, que informasse o seu

melhor preço para execuÉo do objeto eÍn epígrafe. Os dados obtidos foram da/idamente transcÍitos em planilha espêcífica -
vide quadro abaixo - dando-se total conhecamento ao interessado, que depois dê achado csnÍoÍme, assinou a píesente
pêsquisa de prêços - Eopo6ta, con@rdando plenamente coín o \,alor declarado para a reÍerida contrataçáo,
comprometendo-se, indusive, a executar o seu ot{eto ÍigoÍosamentê nas condiçóes ofertadas.

II - DA PROPOSTA

PROPONENTE:
À,looacyr Emilton de Figueiredo Cartaxo
Rua Cel. Batista Cameiro, s/no - Cêntro - MamanguaPe - PB.
cPF 088.997.494-26

OUADRO PROPOSTA
Nos teÍmos da pesquisa dê preço realizada para execução do otieto da contrataÉo eín tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposlo pelo referido proponênte:

UND.
mês

OUANT. VALOR. R$

12 3.550,00

,r.qkru,,fi/4,,t.*"^ffitvl
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ESTADO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTGxÀ lfi,}IIcIPÀT DE UAI{ANGUÀP!

IERMO DE REFERÊNCIÀ

1.0.DO O&,ETO
1.1.Constitui objeto da plesentê contlatação: Locação de r.utr velculo tipo passêio, destinado ao
gabinête do Presidente da câDâra Murj-cj-pal de Mamanguàpe.

2 . 0. irrrsTlFrcàTrvÀ
2 . 1.A contrataÇâo acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especj-ficaÇões técnlcas ê inforEações cot[pleDentares que o aco(q)an]ram, quando fo! o câso,
justifica-se: Pêla necessidade de desenvolv-imento de ações continuadas para a promoçâo de
atividades pertinentes, vj.saldo à naxitoizaÇão dos recurgos em relaçeo aos objetivos
ploqraÍEdos, consideladas as diretrizes e metas definidas nas fellarnentas de planei amento
aprovadas. Às caracterlsticas ê especificaçôes do objeto dâ leferida contratação são:

@IGO
1 e nodelo

portasi

UXIDADB OUÀIIIIDÀDB
i2

Observaçáo: ficareo a cârgo do ORC os custos com combustivêl- e notolista.

3.O.DO IBÀIàT'EIIT() DIEEBEEI,ÀDO PÀR,À UE EPP
3.1.Sa1ienta-sê que na referida contratação, não será concedj.do o tlatamento difetênciado e

simplificado para as Microerpresas e Eq)resas de Pequeno Porte, nos termos das digposiçõeg
contidas nos À!ts. 4'1 e 48, da tei Co@lementar n" 12312006, por estalem Plesentes, isolada ou

s iru.lltâneâmente, as situações previstas nos incisos II e III, do Àrt. 49, do mesmo diploma
1ê9a1.
3.2.A partlcipaÇão no certaEe, portanto, deverá ser aberta a qualsque! interessados, inclusive
as l4i-croempresas, hpresas de Pêquêno Porte e Equiparados, nos termos da 1egi31aÇâo vigente-

(\\

o

q

DrscemxrçÀo
VeÍculo tipo Passeio con â5 seguintes carâcterlsticas minimas: ano
2073; Iiotorizaçáo 1-4 - bl combustlvel áIcool/gssollnâi quatro
êquipado com ar condicionado. direção bidráu1Íca e vidros e1étrj.cos

{.o.DÀs oBRrGÀçõES DO C(,raRÀlNrtr
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
cláusulas do respectivo contrato ou eglli.valente.
4 .2. Proporcionar ao contratado todos os meios necessári.os para a fiel execução
plesente contratação, nos termos do colrespondente instnmento de ajuste.
4.3.Notj-ficar o Contratado sobre qualque! j.rre$[aridade encontrada qualto à
produtos ou serviços, êxercendo a nâis aq)1a ê completa figcal-ização, o gue
Contratado dê auas responsabilidâdes pactuadas e preceitos legais.

5 . 0 . DAg OBRrCÀçÕES DO @rr1tslrâDo
5 . 1- Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqações concernentes à leglslaÇão fiscaI, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comprmissos assl,mi.dos, a qualquer
tltu1o, perante sêus fornecedores ou terceiros em razeo da execuçeo do objeto contrâtedo-
5.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentês. os lnatêriai3 ou serwiÇos que apresentarem
alteraçóes, dêteriolações, irperfeiÇões ou quaisguer irregulalidades discrepantes às
exigênclas do instrumento de ajugte pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento-
5.5.11ão transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrâtação, sâlvo mediante
prévia e êxpressa autorizaÇão do contratante.
s.q.U".tt.r, durênte a vlqência do contrato ou instrumentos equivalênte, en coq)atibilj"dade com

as obrigaÇões assu[idas, todas a3 condiÇóes de habilitação e qualificaÇão exj-gidas no
respectivo procêsso licj-tatório, se for o caso, aplesentando ao Contlatante os documentos
nêcêssários, sêmpre que solicitado.
5 . 5. Emitir Nota Fiscal correspondentê à gede ou fil-ial da êrryresa que apresentou a

documentação na fase de hâbilitação-
5.6.Executar todas as obrigaçóes assrm.idas com observância â melhor téqtica vigente,
ênquadrando-se, rigorosamênte, dentro dos preceitos lêgâis, norEas e especificações técnicas
correspondêntes .

acordo coltl a3

do objeto da

qualidade dos
não exinê o

6.0.DOS PRÀZOS
6.1.0 prazo [Éximo para a execuÇão do objêto
casos previstos na legislaÇâo vigente, está
assinatura do Côntrato:

Inicio: 3 (três) dias
Conclusão: 12 ldozê) meses

contrataÇão e que ad.rlite proxrogação
indicado e se!á considerado a partir

desta
abaixo

nos
da
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6.2.0 ptazo de vigência do contrato será deteminado: 12 (doze)
suâ essinaturâ -

meses, considerad data
o

terrôís,
obsãFátEí

6.3.4 vigência do respectivo contrato, podêrá ger prorrogada por 1$iais ê sucessi
mediante acoldo entre as partes. confor[€ o digposto no Àrt. 57, da Lei 8.656/9
as caracterlsticas do objeto contratado.

8.0.DO PÀGaÀíENIO
8.1,o pagamento será realj-zado mediante processo regular e em observância às
procedimentos adotados pelo contratante, da seguinte naneira: Mensalmentê, para
prazo de trinta di-âs, contados do periodo dê adimplemento de cada parcela.

7 . O. DO RE.ÀJUSTÀI'{EIÍTO

7.1.o valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, medj-ante acordo,
tonando-se por base o Eês de assinatura do respectivo contrato, na üesEã proporÇão da variaÇão
verificada no I PCÀ- IBGE acuro-rlado ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Govelno
Federal- que o substitua.
7.2.ocorrendo o desequillbrio econônico-financeiro do contrato. poderá ser restabelecida a
relaÇão que as partês pactuaram inicialnente, nos termos do Àrt. 65, hciso rf, Allnea d, da
Lei 8.666/93, med-iante coryrovação docwental e requerinento exp!êsso do contratado.

nofitâs e
oco!rer no

9. O. DÀL SÀ}ç'OEs àDlírúrSlRÀrrVàS
9. 1.À recu3a injusta ee deixar de crunprir as obrigações assunidas ê preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Axts. 86 e 87 da Lei 8.666/931 a - advertência,. b - m]lta de mora de 0,5t (zero vílgnrla cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contlato pox dia de atrâso na entreqa, no inlcio ou na
êxecução do objeto ora contratado; c - muj-ta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado
pela i.nexecução total ou parcial do contrato; d - suspensáo teryorárla de participar em

IicitaÇão e impedimento de contratar com a Àfui-nistração, por prazo de até 02 (doi9) anos,' e -
declarâção de inidoneidadê para lj.citar ou contratar c@ a Àd[inistração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantês da pl.miÇão ou até que seja prc,oovida sua reallilitação
perante a p!óplia autoridade que aplicou a penalidade; f - siurltaneamênte, qualquer das
penalidades cabíveis fundamentadas na Í,ei 8.665193.
9.2.se o valor da multa ou indenizaÇão devida náo for recolhido no prazo de 15 dias após a
com-rnicaÇáo ao Contratado, será automatj-ca&ente descontado da primeira parcêla do pagamento a
quê o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de lE (um por cento) ao mês,
ou, qualdo for o caso, cobrado judicialmente.
9,3.4pó9 a aplicaÇão de quaisquêr das penalidades pre\,"istas, xêalizar-se-á com.micaÇão esclita
ao Contratado, e publicado na i-uprensa oficial,, excluldas as pênalidades de advertência e

multa de mora quando for o caso, constãndo o fundamento legal da puniçáo, informando ainda gue
o fato será reqtistrado no cadastro correspondentê.

Mâmanguape PB, 19 de MarÇo de 2015

v)
ELIENE NUNES DO SÀNIOS
secretária
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Tot-al 42.600,0C

EsraDo DÀ PÀnàÍBÀ
cÂraÂÀ ut tÍrcrPÀr DE TBtGNct APE

REEERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0 - DO OBJEIO
1,1 - Constitui objeto da respectiva solicitação: LocaÇão de rtm veículo tipo passeio,
destinado ao gabinête do Prêsidente da câmara }ft]rricipal de üa&angmape -

2.0 - DA PESQUISÀ DE MERCÂDO

2-1 - Com base nos custos para êxecução do objeto da contrataÇão em tela, obti.dos mediantê
pesquisa de mercado dêvidaDente realizada nos termos da legislação, requlamentos ê normas
vj-gêntês, relacionamos abaixo o menor preÇo encontrado-
2.2 - l{'lês que sêrviu de base para êLaboraçáo da referida pêsquisa: Feve!êiro de 2015.

@DfGO
1

DrsaRn rxÀçÀo
Velculo tipo Passeio com seguintes
caracteristicas mÍnimas: e modelo 2013,
motorizaÇão 1-4 - bi conbustivel á lcool /gasoflna;
quatro portas, êquipado com ar condiclonado,
dirêÇão hidráu]Íca e vidros elétricos.

I'f,IDàDE q(nNTrDÀDB P-rrxrrÁRro
12 3-550,0O

P. tg[À,.
42.600,00

DO VAIOR
o valor total é equivalente a R§ 42.600,00.

4.0 - DÀs coNDrÇôES DÀ coúTRÀTAÇÀo
4.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto desta contratâção e que adnite proEogtaÇão nos
casos previstos na legíislaçáo vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Inicio:3 (t!ês) diae
Conclusão: 12 (dozê) meses

4.2.O valor contratual podêrá ser reajustado com pêriodicidadê anua1, mediantê acordo,
tonando-se por base o mês de asslnatura do rêspêctivo contrato, na mesma proporÇão da variaÇâo
verificada no ÍPcA- ÍBGE acr.uúulado ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Govêrno
Federal que o sub3titua.
4.3.OcoÜêndo o desequillbrio econônico-f inanceiro do contrato, poderá ser restâbelecida a
rê1aÇào que as partes pactuaram j-nicialnente, nos ter&os do Art. 65, Inciso II, Àl1uêa d, da
Leí 8.666/93, mediante comprovação docutrental e requerimento expresso do contratado.
4.4-O pagamento se.rá xealizado mediante processo regular e êm observância às nôrmas ê

procedimentos adotados, da sêguinte maneira: lÍensalmente. para oÇorrer no prâzo dê tr:inta
diâs, contados do periodo de adilq)1emênto de cada parcela.

lía$anguape - PB, 19 de l'larço dê 2015.

{q!rrn^o nt r.nrroa r\ôa s""Aú
ELÍÉNE N1INES DO SANTOS
secretári"â
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ESTADO DA PARAÍBA
P R E FEITU Fl'A M U N'CI PAL DE IÜA hI'A N G UAP E

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARÁ MUNIC|PAL DE MÂMAitcuAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Poiana n" 3itm15 MamanguapeJPB, 05 de Janeiro de z)í5.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÂMANGUAPE, ESTADO DA PARAiBA,
no uso d6 atribuhó6 que lhe sáo coíÍeíirG pela ConstituiÉo Fêderal, pela Coíldituhão E§adual e pela Lei
OÍgãnisa do tlunicípio de Mamanguape e demab leis adkáêis à ê3pÉcie, RESOLVÉ:

Art. 10 NOMEAR, a paÍtir de§ta data, os seÍvidoÍes Cláudio Leite Filho, Maía Jcé Gomes

e Eliane Nunes dos Santo§, para comporem, sob a píe§idêtrcia do píimeiÍo, a Comissão Permanente de
Licitaçáo, tendo 6 demab como membíos. nc teÍÍnc da Lei Fedeíal rf 8-666/93.

Art. 2' Esta PoÍtaria erÍra em vlgol a paíir da data de sua publitação, revogadas as

disposiçôes em contÍáÍio.

Càmara Municipal de Mamanguape, em 05 de janeiro de 2015.

João FeneiÍa da Silva Filho
Presklêntê

ANO:2015
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ESTÀDO DÀ PIAAÍSÀ
CÂTG3,À }TUNICIPÀ! DE I{NAfIGUA"E

REE. : PROCESSO LICITÀTÓR]O
oBJETo: LocaÇão de um veiculo tipo passeio, destinado ao gabjnete do Presidente da cà[a!a
Municipal de ManaÍrqÍuape.

DECIÀRÀçÁO

Conforme solicitado, decLaraEos haver disponibilidade orçamentária para execuÇão do objeto
lelativo à contlataÇão em tela:

Recursos Próplj-os
3390.39.00

da Câeara ltunicipal de tlaDanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36.00 /

Mananguape - PB, 4 de Março de 2015.

IO LEITE TI
Tesourêiro
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ESEàDO DÀ PÀRAIBÀ
CÂTGRA T4UNÍCIPÀú DE I T'nNGIIAPE

GàBINEIE DO PRESIDETÍTE DÀ CÂI'ARÀ

ArIroR[ zÀçÃo

Autorizo a CoÍLissão Permanente de ticitação, a realizar procediEento llcitatório, na
modalidade exigida pela legislação eo vigor, destinada a:

Locação de um veículo tipo passeio, destinado ao gabinete do Prêsldente da Câmarâ Municipal de
Mananguapê .

Conformê informações do setor contá.b11, êxistê disponibilidade de dotaÇão êspecifica no
orÇamento vigente para exêsuÇão do objeto a ser licilado-

Mamanguapê - PB, 24 de Março de 2015.
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EsÍlDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrcaÀ uurücrPÀr DÊ rGrarG{rÀPE

co4rssÃo PERInNENTE DE trrcrrÀçÃo

pRorocoLo
PRocEsso lrcrranónro

Objeto: l,ocação de rnn veiculo tipo passeio, dêstinado ao gabinete do Presidente da Câmara
Municipal- de !.iãmanguape.

Obserwado o disposto na lêgislação pertinente no çJue concerne à modalidade de licitaçào
empregÍada ên relação ao valor pre\risto do certame e as características e particularidades da
despesa, bem co o o que já foi realizado até a prêsênte data com objeto serlelhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos eleúentos de planej âmento da ad.úinistraçáo/ em especial o

orÇamento vj.qênte, esta coÍrissão protocol-ou o processo em tela:

CONVIÍE NO 000o1/ - 2UO3/2OL5

C IO LÉITE EI
Plesidente da Cor-i ssâo

,<«ÃNEDX
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ISTADO I'À PÀRÀIBÀ
CiT4BÀ UU}TTCTPÀL DE I4AIíA}IGUAPE

CONTISSÃO PERTONENTE DE I.ICITÀçÀO

!EB!'íO DE ÀrmÀçÃO DE PROCESSO LrCrrÀIóRtO
PROCESSO A.DMINISTRATIVO N" 15032 4CCOOOO1

Objeto: LocaÇão de rno velculo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidente da Câmara
Municj-pal de Maroanguape.

I - NECEBIIIEI+IIO
Nesta data recêbemos a docr&entaÇão inerente à execução do objeto acima indicâdo, conpostô
pelos sequintês elementos: solicitaÇão para realizaçáo dê processo licitatório nâ môdalidade
êxigida pela legislaÇão vigÍente, com justificativa para a nêcessidade da contrataçâo, pesquisa
de preÇos correspondênte, a autorização devida e decfaraÇão de existir a respêctiva
di sponibllidade orçamentária.

II - PBOTOCDIO
observandô o disposto na legislação pertinente no que concelne à modalidade de licltaÇão
êmpregada em relaÇão ao valor previsto do certaEe e as caracterlsticas e parti culeridades da
aeipeÀa, bem como o que já foi realizado até â presente dâta ccm objeto sêmelhante ao que será
Iicitado e ainda o que consta dos êleüentos dê planejamento da adninistração, em especial o
orçamento vigente, esta Conissão protocolou o procêsso em tela:
coErr-itê lro 00001/2015 - 2UO3l2Ol5.

ÍII - EI,EUEIIIO§ DO PROCESSO
Após devidamentê autuado, p-rotocolado ê m]merado. contendo a autorizaçáo respectiva, a

indicaÇâo sucinta de seu objeto e do recurso apropriado para a despesa, nos termos do Àrt. 38

da Lei 8.666/93 e suas alteraçõês, serão juntados posteríorEentê o instnúênto convocatório e

seus elementos constitutivos, incfusive a correspondente ninuta do contrato, os quais serào
submetidos à apreciaÇão da Àssessorj-a Jurídica-

IV - PNOCEDI}'EI TO

Remeta-se a Assessoria Jurídica-

Prezados sênhores,

:''Yl - 1-'
''. ,jl -' . .1_ Í
' 
;t,,,^\i .r.:, i-'.,:.'iàig

F

uc "yc Pt.

Submêtemos à apleciação da Àssessoria Jutídica, nesta data,
autuado para a devida aná1ise e aprovaÇâo, consoante Art. 38,
ê suas alteraÇôês posterlores:

. I''linuta do instrumento convocatório e seus elementos constitutivosi

. Minuta'do corlr,íato correspondentê.

os elêrEentos do processo orâ
§ único, da r,ei Fedelal 8.666/93

MâmârrüuàDe - PB, 2

\ \N\

4 de ua!ço de 2015.

\\J
c IO IEÍTE FI
Prêsidente dâ conri s9ãô
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PR@ESSO ÀDMINI § TRÀTrIIO No 15032{CC00001
LrcrrÀÇÃo N". ooool/2015
MODAUDADE: CONVITE
ÍIPo: MENOR PREÇO

o órgáo Rêalizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 12.720.256/ 0001--52,
doravante denoninado simplesmente oRC, tolna púb1ico para conhecimento de quantos possam
intêrêssar quê fará realizar através da ConLissão Pernanerrte de Licitação, doravante denonj-nada
sinplêsmêntê Coxrlissão, as 08:00 troras do dia 31 dê líarço de 2015 no êndêrêço acima indicado,
licitação na modal-idade convite n". 00001/2015, tlpo mênor preÇo,' tudo de acôrdo com este
instnmento e em observârtcia a Lei Fêdêral n". 8.666, de 21 dê junho de 1993 e suas altêrações
posteriores e a Lêi Complêmentar n" 123, de 14 dê dezembro de 2006, conforme os critér1os ê
procedimentos a segrrir deflnidos, obj êtivandô obtêr a melhor propostâ para: LocaÇão de uír
vêiÇu1o tipo passeio.

1. O.DO OT§'EIO
1.1.Constitui objeto da presêrltê licitação: LocaÇão dê um veiculo tj-po passeio, destinado âo
gabinetê do Prêsidente da Cânara tÍuricipal de l.Íananquapê -

1.2.4s especificaÇôês do objeto orâ licitado, encontram*sê devidamentê dêtalhadas no
comêspondente Termo de Referência _ Ànexo I destê Instrumento.
1.3.A contratação acÍna descrita. que será processada nos termos deste instrumênto
convocatório, êspecificaÇões técrlicas e infornaçõês coÍ[)lementares que o aconpanham, quando
for o caso, justifica-se: PeIa necêssidade de desênvolvlmento de açôes continuadas para a
promoÇão de atividades pêrtinentes, visando à maxinização dos recursos em refaÇào aos
objetivos progrê$ados, consideradas as dj-retrizes e metas defilidas nas ferlamentas de
planej amento aprovadas.
1.4.Sa1iênta-se que na rêfêrida contrataÇão, não será concedido o tratamento difêrenciado e

siÍtpllficado para as Mj-croempresas e Enpresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 4'l e 48, da l,ei coÍI[)lemerj.ta! Í\" L23/2006, por estalem presentes, isolada ou
simrltaneamênte, as situações plev-istas nos incisos II e III, do Àrt. 49, do mesmo diploma
1ê9a1.

2.o.Do rociA! E DATÀ E DÀ n@@tÀçÃo Do ccrÍstB
2.1.os ênvelopes contendo a documentação rêlativa à habilitaÇão e a proposta de preços para
execuÇão do objeto dêsta licitaÇão, dêvêrão ser êntrêgues à CotrLissão até as 08:00 horas do dia
31 de l"íarço de 2015, no endereÇo constante do preâflbu1o deste instrl]mento. Nêstê nêsmo 1oca1,
data e horário será realizada a sêssão púbLica para abertu-ra dos refelidos envelopes.
2.2.InfornaÇõês ou esclarecimêntos sobre êsta licitaçáo, sêrão prestados nos horários normais
de expediente: das 08100 as 12:00 horas.
2.3.Qualquer cj"dadão é parte legltina para inpugnar o ato convocatório dêste certamê por
irreqularidade na aplicaÇão da Lei 8,666,/93 e legislação pertinente. sê manifêstada por
êscrito e diriqida a CoÍLissão, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para reallzaçâo da respêctiva sessão pública para abertura dos envelopês de
habilitaÇâo, nos horários de êxpedientê acilna indicado, exclusivâmente no seguintê endêlêÇo:
Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Marúânguape - PB.
2.4.Caberá à CotrLissão, auxifiada pelos sêtores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório e sêus anêxos, dêcidir sôbre a respêctiva ilq)uqnaÇão, respondêndo ao cidadào
interêssado no prazo dê até 03 (três) dias útêis, considêrados da dâta em quê foi
protocolizada â petição.
2.5.Dêcairá do direito de iÍtF)ugnai as falhas ou irregul-aridades quê viciariam o ato
convocâtório deste cêrtâme, o licltante que não o fizer por êscrito ê dirigida a Comissão,
prôtocolizando o origlnal até o 2' (sêgundo) diâ útil que antêêêder a abêrtura dos envêlopês
com as propostas, nos horários dê expedlêntê aciEa indicado, exclusivamênte no seguinte
endêrêÇo: Rua Duque dê Caxias, 123 - centro - Mâmanguape - PB.

.DOS EI,EUEI{DOS PÀRA I,ICITÀÇÀO

.Àos participantes/ se-ráo fornecidos os segnrintes eIêmêntos:
-1..ANExo Í - TERMo DE REEERÊNCrA - ESPECT FÍcAÇÕEs,'

3.0
3.1
3.1-

órgão Realj-zador do certame:
CÂMARÀ MuNrcrPÀr DE l MÃNGUÀPE
RUA DUQUE DE CAXIÀS, 123 - CENTRO _ I'Ã}G.NGUAPE - PB.
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2-786.

§
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3.1
3.1
3.1

.2.ANEXO ]I - MODBLOS DE DECIÀRÂÇÕES,.

.3.ANEXO 1I] MODEI,o DO TBRMO DE RENÚNCIÀ,'

.4.ÀNEXO rv _ MINUTÀ DO CONIRÀIO,.

.À obtenção do instrr-mênto convocatólio será

/o
íã rr /5 (

feita jr[to a Cotoissão,
correspondente ao

e quand
custo d êprod

oroc
L
J. CP

mêdiante o recolhimento da quantia abaixo indicada,
g!áfica dos elementos: fornecido gratuitamentê.

i! . O. DO SI,PORE I,EGãI
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lej- Federal n". 8.555 de 21 de jur*ro de 1993, suas
alteraÇôes posterlorese a Lêi Corylementar no L23, dê 14 de dezembro de 2006 e legielaÇão
pertinente, que fi.cam fazendo partes inteqraDtes dêste instrumento, indêpêndentê dê
transcriÇão.

5. o. Do PRÀzo E DoEÀçÃo
5.1.o prazo máxino para a exêcuÇão do objeto ora licitado. confo!&e guas caractêrlsticas e as
necessidades do oRc, e que adLite prorroqação nos casos previ-stos pela Lei 8.666/93, esLá
abaixo indicado e será congiderado a partir da assinatura do Contrato:

Ínlcio: 3 (três) dias
conclusão: 12 (doze) neses

5.2.4s degpesas decorrentes do objeto da preseote licitaÇão, correrão por conta da seguinte
dotaÇão:
Recursos Próprios da câmara l,tunicipal de l.Ía.Banguape: 01.01" 01-031.0001.2001 3390.35.00 ,/

3390 . 39. 00
5.3.4 vigência do respectj-vo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos perlodos,
medi-ante acordo entre as paltes, conforEe o disposto no À-rt. 5?, da Lei 8.666/93. observadas
as caracterlsticas do objeto licitado.

6. o. DÀs coIDrçõEs DE PÀRrIcrPÀ@
6.1.Podexâo paxticipar deste certame, aIée dos licitantes convi.dados, os demai s interegsados
devidamente cadastrados no oRc, na correspondente espêclalidade pertinente ao seu objeto, que
manifestarem interesse com antêcedência de até 24 (vinte e guatro) horas da apresentação das
propostas. os proponentes deverão entregar â comissão dois envelopes fechados indicando,
respectivamente, Docu ENTÀÇÃo e PRoPosTÀ DE PREÇos, dêvidamente identificados nos te.rmos
definidos neste instrwnênto convocatório.
6.2.À pârticipaÇão neste certane ê abêrta a quaisquer interressados, inclusive as
Micloerçresas, Erq)resas de Pequeno Porte e Equj.parados, nos termos da legislação 1,igentê.
6.3.Nâo poderão partj-cipar os interegsados que se encontten sob o regime falirentar, eryresas
êstrangeiras gue não funcionem no pais. neltr aquêlês quê tenham sido declaradôs inidôneos para
licitar ou contrata! com a AdDinistraÇão Púbtica ou que estejam cunPrindo a sanÇão de
suspensão do direito de licitar e contrata! com o oRC.
6.4.Os tj-citantes quê desejarem e riar seus envelopes Documentação e Proposta de PrêÇos vaa
postal - com Aviso de Rêcêbimento ÀR -, deveráo rênetê-los em tempo hábil ao endêreÇo
constante do preârüulo deste instrumento, aos cuidados do Presidente dâ Coeissão - Cláudi.o
Leite Eilho- Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste ltem, os respectivos
envelopes nào seráo aceitog ê o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de
participação no cêrtame.
6.5.euando observada a ocorência da entlega apenas dos ênvelopes jr.rnto a comissâo, sem a
permanência de representaDte credenciado na respectiva sessão públlca, é facuLtado ao
licitante, não sendo condj-Ção para sua habiLitaÇão, a inclusão no envelope Documentação, da
dêclaraçâo expressa de renunciar ao direito de intêrpor reÇurso e ao plazo coEespondente
relativo à Fase dê Ha.bilitação. concordando com o prosseguiúento do certâ.Bê, previsto no À!t.
43, ÍIÍ, da I,ei 8-666/93, conforEê modelo - Ànêxo III.
6.6.É vedâda à participaÇáo em coneórcio.

?.0.DÀ REFTESEÍÍÀçÃo B Do cBEDEÍcrlüErro
7.1..O licitante deverá se aprêsentar, para credênciàmento junto a Comi-ssão, quando fo! ô caso,
através de um representante, con os docr.mentos que o credenciam a participar deste
procedimento l-icitatório. Cada licitaote cledenciará apenas um representantê gue será o ú.nico
adnitido a intervir nas fases do certamê na forma prê\rista neste instnuento, podendo ser
substituldo postêriormente por outlo devidamente credenciado.
7.2.Para o crêdêlciamento deveráo ger apresentados os segiuintes docr&entos:
7 . 2 - 1- Tratando-se do leprêsêntante legal: o instrlBento constitutivo da emprêsa na forma da
Iei, quando for o caso, devidámente reqigtrado no órgâo coÍrpêtente, no qual êstêjam expressos
geus poderês pâra exercer di.rêitos e assuoir obrigaÇões em decorrêncj-a de ta1 investidura;
1 -2 -2 -TrataÍ\do-se de procurador: a procuraÇão por instnrmênto público ou particular da qual
constem os necessários poderes pa!a, firEâr decl-araÇôes, degistir ou apresentar as razÕes de
recurso e pratica! todos os demai s atos pêrtinentes ao certame; aco[parüada do correspondente
j-nstrumento de corrstituição da eq)resa, quando for o câso, (Fre conprove os poderes do Dandante
para a outolqa- Caso a procuração seja particular, deverá ter firea recorüecida po! cartório
conpetente.
?.2.3.o represêntante legal- e o procuiador deverão idêntifica!-se exibindo docrnoento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deweráo ser apresentados - antes do inlcio da sessão pública - em

origi.nal, por qualquer procêsso de cópia autenticada por cartório coDpetente
Comissáo.

ou membro da



8. O. DÀ EÀBILITÀÇÁO
8.1.Os docrnnentos necessários à habifitação dos lj-citantes. deverão ser apresentados
(utÉ) via, dentro de envelope lacrado, contendo as sequintes indicaÇôes no anvelso:

NOI.'É PROPONEI TE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONE}ME
DOCUMENTÀÇÃO - COIüVrrÊ N". 00001/2015

êm 01

8.2

rel

egu

O ENVEIOPE DOCUMENTÀÇÀO deverá conter os seguintes elementos:

. PESSOA JURÍDÍCA:

.1.Provâ dê inscriÇâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNP.I.

.2.Regularidade para com a fazenda Eederâl - cêrtidão conj unta negativa de débitos
ati-vos a Tributos Eedêrais ê à Di\rida Àtiva da Uniáo.
.3.certidões negiativas das Fazêndas Estadual e Murlicipal da sede do licitante ôu outro
ivelêntê ne forma da Lei-
.4.CoÍtprovaÇâo dê.regularidade relativa à Sêguridadê Soclal ÍNSS-CND e do Fundo de Garantla

por Tempo de ServlÇo FGTS-CRF, apresêntando as couêspondêntês certidÔes fornêcidas pelo
Instatuto Nacional do Seguro social ê Caixa EconôEica I'ederaL, respectivanentê.
8.2,5,Prova de inexistência de débitos inadi-mplj-dôs pêrântê a Justiça do Trâbalho, mediante a
aprêsentaçâo de Certidão Negativa de Débltos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da
Consolidação das Í,eis do Tralral-ho, aprovada peto Dêcreto-Lei n" 5-452, dê 1" de maio de 1943.
I .2. 6. Declaraçâo do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7", Inciso xxxIII, da
constituição Fedêral - Art. 2-l , Inciso v, da T,el 8.666l93,' de supêrvêniência de fato
impeditivo no que diz respeito à particlpaÇâo na licltação; ê de submeter-sê â tôdes as
cláusulas e condições do preserlte instru$ento corwocatório. conforne modelo - Anêxo II.
8.2,7,Termo de Rênúncia, caso o participante en\-iê apenas geus ênvêlopes. sem rep!êsentante
credenciado e desejar renrll}ciar ao direito dê lnterpor rêctlrso e ao prazo respectivo relativo
à Fase de EâbilitaÇào, concordando com o pxossêguimento do certame l-icitatório, conformê
modêIo * Ànexo III.

8.3. PESSOA FÍSÍCA:
8.3.1-Inscrição no Cadastlo de Pessoa Fisica - cPF ê a cédula dê Identidade - RG. Estes
docr.mêntos podêrão sêr substituidos pê1a Cartêira Nacional de Habil-j-tação ou Docr.mento de
IdentificaÇão Profissional eBitido pelo respectivo Órgão oficial da classe-
B . 3. 2. Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjrmta negativâ dê débitos
relativos a Tributos Federais e à Dlvidâ Àtiva da União.
8,3,3.Ce!tidão nêgativa da Fazenda HunicipaL da sede do oRC - Municipio de líamanguapê -

8.3.4.prova de inexistência de débitos j.nâdimplidos peiantê a Justiça do Trabalho, mediânte a
apresentação dê Certidão Negativa de Débitos Trâ.balhistas CNDT, nos termos do titulo VII-À da
consofidação das Lêis do lraba1ho, aprovada pelo Dêcreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
I .3.5. DeclaraÇâo do 11ci-tante: de cu[primento do disposto no Àrt. 7", Inciso xxxIII, da
constituiÇâo Fêderal - Art. 27, Inciso v, da Lei 8.666/93; dê superveniência de fato
impeditivo no que diz rêspeito à participaçào na licitaçàoi e de subúetel-se e todas as
cláusulas e condições do presênte instnlrento convocatório, conformê modelo - AnêxÔ rT'
8.3.6.Têrmo de Renú.ncia, caso o participantê ên\riê apenas sêus erwelopês, sem represêntante
credenciado e desejar renlalciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo refativo
à Fase de Habilitaçào, concordando com o prossêguimento do cêrtame licitatório, conforme
modê1o - Anexo III.

8. 4. Docr.mentaçào êspêcifica:
8. 4 . 1. CorprovaÇão de que o licitantê se enquadra nos telmos do Àrt. 3" da Lei Corq)lêmentar no.
L23, de 74 de dezêmbro de 2006, se for o caso, sendo considerada nricroenpresa ou eÍrpresa dê
pequêno porte e lecebêndo, portanto, tratâmento difêrênciado e simplificando na forma dêfinida
peia legislaçao vigente. Tal conprovaÇão podêrá sêr feita através da apresentação dê qualquêr
um dos seguintes documentos. a critério do licitante: a) declaraÇâo expressa, assinada pelo
responsável 1êgal da êmprêsa e por profissj,onaf da área contábil, dêvidamentê habilitado; b)
certldão simpfificada enitida pela junta comercial da sêdê do licitante ou êquivalentê. na
forma da Iêgislação pêrtinente. À ausência da referida dectaraÇão ou cêrtidão silplificada nâo
é suficiente motlvo pala a inabilitaçáo do licitânte, apenas perderá, durante o presente
certamê, o direito ao tratamento diferenciâdo e sirylificado dispênsado a !íE ou EPP, Previstos
na Lêi complemenLat 123/06.

8.5.Os documentos de Habilitação deverão ser orqÍaDizados na ôrdêm desclita neste j-nstnmento?
prêcêdidos pôr um indice corrêspondente, podendo sêr apresentados em ôrigina1, por qualquer
processo dê cópia autenticada por cartório co{rpêtênte, menibro da Corlissão ou publicaÇão em

àrgao da inprensa oficial, quando for o caso- Estando per:feitaÀentê lêgiveis, s?í\ contêr
borrôes, rasu.ras, êmendas ou êntrelinhas, dentro do prazo dê validade, e ênceTados em
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7.4-A não apresentaÇão ou ainda a incorreção insanávêl de qualquer dos doçqGntos
credenciamento iryedirá a partlcipação ativa do rêprêsentêrnte do licitante Ég presente

o concorrente, apênas perderá o direito e',p"pgf.Hhr-
licitatôrio- Paxa tanto, a cPr, recebêrá téqu1affiêii,ê-

ô

cêrtâmê- Esta ocoEência não inabil-itará
sê nas corrêspondentes fases do processo
dô referido concorrente seus envelopes, declaraÇÕes ê outrôs elêmêntos neàéssários à
participaÇão no certame, desde que apresentados na forma definida neste instlumênto.'
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ênvelope devidamente lacrado e indêvassáve1. por sêr apenas uma formalidadê quê vi
os trabalhos, a ausência do indice de que trata este iterD. não ina.bilitará o lici
8.6.À falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das côpia
autenticadas ou das vias originais para autenticaçáo pela CoEisseo ou da public
na impxensa oficial, a apresentaÇão de documentos de habilitação fora do envelope
torna!á o
legalidâdê

lespectivo licitante inabilitado. Quando o documênto for obtido via Ín
sêrá coq)!ôvada nos endereços elet!ônicos corlespondêntês. Podêrâo ser ut

a crltério da comissão os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dog a.rquivos do
ORC, para coÍprovaçáo da autenticidade de elet[entos apresentados pê1os l-icitântes, quando for
o caso.

9.0.DÀ pROPOSTÀ DE PREçOS
9.1.4 proposta deverá ser apresentada eú 01(uma)
geguintes lndlcaÇôês no anverso:

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPE DO PROPONENTE
PROPOSTA DE PREÇOS CONVÍTE N". 00001/2015

va a/ dêntro de envelope lacrado, contêndo as

o ENVELOPE PROPoSTA DE PREçOS deverá contêr os seguintes ê1êmênto3:

9.2.proposta elaborada em consonância com as especificaçôês constantes dêstê instrumento e

seug ê1emêntos - Ànexo I -, êm papel tirürado da enPresa quando for o caso, dêvidamente
êssinada por seu reprêsentante, contelrdo no corregpondente item cotâdo: discriminaçâo, marca
e/ou modelo e outras características se necêssário, o quântitativo e os valores unltário e

tota] êxpressos em algarismos.
9.3.será cotado rnn único preço, malca, Bodelo para cada item, com a utilização de duas câsas
decimais - Indicaçóes em contrário estão sujeitas a correções obsêrvando-se os sêgnlintes
critérios:
9.3.1.8a1t4 dê digitos: serão acrescidos zêros;
9.3.2.Excesso dê dígitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso se!á
suprimido, caso contrário haverá o arrêdondamento do digito antêrior para mais ê os demai§
rtens excedêntês supriEidos -

9.4.No caso dê aquisição de bens, a quantidade mínira de unidades a sêr cotada, por item, não
deverá ser inferior a lOOg da estirrativa detalhada no correspondente Termo de Referência -
Anexo I- Disposição eo contrário nâo desclassifica autoEaticauente a proposta apenas o
respêctivo item sê-rá desconsiderado.
9.5,4 pioposta deverá sêr redigida em lingua portuguesa e em moêda nacional. ê1âborada com

claIeza, sem alternativas, iasuras, emendâs ê/ou entreli-nhas. suas folhas rlüricadas e a

úl-tina datada e âssinada pelo responsável, com indicaçáo: do val-ol total da proposta em

alqarismos, dos prazos de entrêga ou execuÇão, das condiÇões de pagamento, da sua validade quê

não poderá sêr inferior a 60 dias. e outras inÍôrnâÇões e observações pertinêntee quê o
licitante julgar necessárj-as -

9.6.Existindo discrepância entre o preço lllritário e o valor total, resultado da rmrltiplicaçáo
do preÇo unltário pela quantidade, o preço uDi-tário prevalecerá.
9.7.Fica estabelêcido que havendo divergência de preÇos unitárioô para um mêsmo produtô ou
erviço, prevalecerá ô dê mênor valôr.
. 8. No caso de alteraÇôes necessánas da pioposta feitas pela Conissào, decorrentes
xcl-usivamente de incorreções na unidade de oedj"da utillzada, obsêrvada a dêvida
roporcionalidadê, bêm co&o na multipllcaÇão e/ou somâ de valores, prêvalêcerá o valor
orrigidô,
.9.A não indicaÇão na proposta dos prazos de êntrega ou exêcução, das condições dê pagamento
u de sua validadê, ficará subentendido gue o licitânte aceitou inteqralmênte as disposições
o instrumento convocatório ê, portanto, seráo consideradas as deteErLinações nelê contidas
ara as rêfêridas exigências não sêndo sufj-ciente motivo para a dêsclassificaÇão da rêspectiva
roposta.
.1õ.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornêcido pelo ORC,

esde gue esteja devidamentê preenchido.
.11.Nas licitações para aquis1çâo de mercadorias o participante j-ndicará a origem dos
.rodutos ofertados. À eventual fâlta da referida indicação não desclassificará o licitante.
.12.Sêrão desclas sificadas as propostas quê deixaree de atendêr as disposiÇóes destê

instrumento.

10 . O . DO CRTTÉn,IO PÀRÀ 
'II'IÂAT.IEITIO10-1-será dêclarado vencêdor destê certame

presênte instrumênto, aplêsentar proposta
o licitantê que, atendidas todas as exigênc1âs do
com menor valor uIlitário no corresportdente item

cotado, relacionado no Anêxo Í - Termo de Rêfêrência.
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1o-2.Havendo iguafdade dê valores entrê duas
nos Àrts. 44 ê 45 da I,ei conpleEentar 723/06
classificaÇão sê fará através de sorteio.
1O.3,Na prêsente licitação sêrá assegulada. como critério de dêsempate, preferência de

contrataÇão para as ÍLicroêÍq)resas ê êÍlpresas de pequêno porte-
10.4.Para efeitô do disposto nêste instrumento, êntende-se por êryatê aquelas situaÇôes êm que

ou nrais propostas, ê após obedecido o disposto
e no Àrt. 3", S2", da Lei Eêderal 8-666/93, a

as propostas aprêsentadas pelas &icroeryresas e eqpresas de pequeno porte sejám
10* (dêz por cento) superiores à proposta Dais bem classificada-

ag"ual s ou até
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(10.5.ôcorrêndo a situaçâo de erqrate conforme acima definida, proceder-se-á da se e forna:
10.5.1.4 microêmprêsa ou eEpresa de pequeno porte nais bem classificada poder
proposta de preÇo infêrior àquela considerada vencedora do certame, situaÇào
âdjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.5,2.Não ocorrendo a contrataÇâo da nricrosnpresa ou emprêsa de pêquêno porte,
item anterior, serão convocadas as demais lemanescentes que por veDtura se
situaÇâo de empate acima definida, na ordem de classificaÇão, para exercicio do mêsmo ta;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequêno porte quê se errcontrem no intervalo estabelecido coItro situação de empate, será
realizado sortej-o entre elas para quê se identifiquê aquela quê primêiro poderá apresêntâr
melhor oferta.
10.6.N4 hipótêsê dê náô-contratação nos ternos acima pre\ristos, em çFre foi observada a
situação de empatê e âssêgurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte/ o objeto licitado sêrá adjudicado êm favor dâ proposta oriqlnalmêntê vencedola do
certame.
10.7.4 situaÇão dê enpate. na fornã acima definida, sonente se aplicará quando a melhor oferta
lnicial nâo tiver sido apresentada por nicloenprêsa ou enpresa de pequeno porte.

11.0.DÀ ORDETÍ DOS IRJABÀIHOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada r-una tolerânciâ dê
15 (quinzê) ÍLinutos após o horário fixado. Encerrado o prazo pâra recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dêclarada abêrta à sessão pública pelo Presidertê, será efetuado o devido credenciamênto
dos interessados. somente participará ativamentê da rêunião um representante de cada
licitantê, podendo, no entanto, ser assistida por quafquer pesgoa que se intêrêssar.
11.3.o não conq)arecimento do representantê dê qualquer dos l-icitantes nâo impêdirá a
efetivaÇão da reunláo, sendo quê, a siÍE)les participaçáo nêstê cêrtérme iEplica na total
aceitaÇão dê todas as condições êstabelecidas nestê Instrumento Convocatório ê seus anêxos.
11.4.8m nenhrnna hipôtese sêrá concedido prazo pa-ra a aprêsêntaÇão de documentaçãô e/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquêr elemento exigido e não apresentado na -reunlão
destinada à habilitaÇâo-
11.5,À CoirLissão receberá de cada representante os envelopes DocumentaÇão ê Proposta de PreÇos,
e rubricará j untamente coÍt os participântes os fechos do sêqundo.
11- 6. Postêriormente abrirá os envelopes Documentação, rubrica!á o sêu conteúdo e solicitará
dos licitantes que examinêm a dosumentação nêIes contidas. Ouaisquer ilq)ugnações levantadas
dêvêrão ser com]nlcadas a Comissâo, que as consignará na Àta dê rêunião.
11.7.Prossê$rindo os trabalhos, a CorÍLissão analisará os documêntos e as impuqmaÇôes poruentura
formuladas pelos licj.tantês, dando-Ihes ciência, elrl sequida, do rêsultado da Fase dê
Habilitação. Dntretanto. se assjr julgar neceisário, poderá divulgar o rêsultado numa nova
iêuniâo, registrando-se na Àta, ou mêdiante publ.icaÇãô na irprensa oficial ou ainda enlitindo
aviso por escrito, obgervada, nestês casos, a dewida ântecedência necessária - não iuferior a
48 (quarênta ê oito) horas.
11.B.Ocorrêndo à dêsistência expressa dos licitantes ao dirêito de recorler na Fase de
HabilltaÇão, conforme previsto no Àrt. 43, III, da Lei A.666/93, na mesrná sessão poderá havêr
a abertura dos envelopes Plopostas, caso contrário sêrá mãrcada nova data, com observância ao
prazo recursal estabêlecido na leglsfaÇâo pertinente.
11.9.o envêlope Proposta dê Preços. devldâmênte fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inabilitado, dêsde que não tenha havldo recurso ou após sua dênegação.
11,1o.Ence.rrada a Ease de Habj-titação e observados os ditâmes deste instnntrênto, a Co[Lissãô
procederá entào à abertura dos ênvelopes Ploposta de Pleços dos proponeDtes dêclarados
habilitâdos, ru-brica!á o 9eu coÍrtêúdo e facultará o êxame da documêntação neles contidas a
todos os participantes, os quais podêrão efetuar irpugnaÇôês, de\rida&êntê consignadas na Ata
de rêunião, quando for o caso.
11.11.4 Conissão exanrrinará os el-emêntos apresentados, as observaçÕês eventualmentê apontadas,
declarando, em sêguida, vencedo! o licitante que, atendidas as exlgÍências e considêrados os
critérios definidos neste instrurDentô, apresentar proposta nais vântajosa para o oRc.
71,.1,2.Da lermião Lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual se!ão registradas todas as
ocorrências e çB-re, ao final, será assinada pela comissáo e licitarttes prêsentes.
11.13,üo decorrência da Lel Corç,lêuentar L23/O6, a comprovâção de regnrl-aridadê fiscal das
micloenprêsas ê empresas dê pêqueno porte somente será exigida para êfêito de assinatura do
contrato, observando-se o seguinte procedimeDto:
11.13.1.4s ÍLicroempresas ê empresas dê pequeno polte, por ocasião da participaÇáo nesta
licitação, dêvêrão apresentar toda a docuaêntação exigida para coryrovaÇão de regrlaridade
fiscal, dêntre o9 documentos enumerados neste iastn&Iento para efêito de Habilitação e

integrântês do envelope DocumentaÇâo, ltleslro que esta apresêntê alquma restriÇão;
11-13.2.Havêndo algumâ restrição na côrryrovação de rêgularidade fiscal, será assegurado o
plazo dê 05 (cinco) dias útêis, cujo termo inicial correspondêrá ao moBento êm que o licitantê
for declarado vencêdor/ prorrogáveis por igual pêriodo, a clitério do oRc, para a

reqularizaÇão da docr-rmêntaÇâo, pagamento ou parcelaEento do débito, ê êmissão da evêntuais
cêrtidões neqativas ou positivas coú efeito de certidáo rrêgativa,'
11.13.3.À não-reqularizaÇâo da documentaÇão, no prazo acima previsto, ilrylicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prêjuízo das sanÇóês previstas no À-rt. 81, da Lei 8.656193. sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes lemanescentes, na ordem de classificaç16, para
asslnatura do contlato, ou revoqar a licitação. I
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13.0.DOS RECITR,SOS

13.1.Dos atos decorrêntes dêste procêdimento li,citatôrio, câbêrão rêcursos nos termos do Àrt.
109 da Lej- Federal n." 8.666/93, de 21 de iulho de 1993.
13.2.0 recurso será dirigido à auto.ridade superior do oRc, por intermédio da cortrissão, devendo
sêr protocolizado o original, nos horários normais dê êxpêdientê das 08:00 as 12:00 horas,
êxclusivamentê no seguinte endereço: Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mananguapê - PB.

14. O.DÀ HO!ÕrOGAçÁO E ÀDarrrDrCÀçÃO
14.1.Concluido o j ulgamento das propostas apresentadas, a Conissão êmitirá refatório
conclusivô dos t-rabalhos dêsênvolvidos no cert.une, reBetendo-o a autoridade supêrior do oRC/
j untaaente com os elementos constitutivos do procêsso, necêssários à Hoürologaçào e AdjudicaÇão
da respêctiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2-A autoridadê superior poderá. no entanto. tendo êm vlsta sêry)rê a defesa dos interesses
do ORC, discorda-r ê dêixar dê homologar, total ou parcialmente, o resu.ltado apresêntado pela
corlissão, revoga! ou congiderar rrula a licitaÇão, dêsdê que apresente a devida fundâmentâÇão
êxigida pefa legislaÇão vigente, resguardados os direitos dos licitaDtes.

15.O.DO CONIT,ÀTO
15.1.4pós a homologação pela Autoridadê superior do oRc, o licltantê vencedor será notificado
para, dêntro do prazo de 05 (cinco) di.as consêcutivos da data de recêbimento da notificaÇão,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado êm conforEidade coD as môdalidades
peEdtidas pêla Lêi Fêdêra1 n." 8.666/93, podêndo o mesmo sofrer alteraÇôês na forma definida
pêla referida Lei.
15.2.Nâo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato. e ocorrêndo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os d.ireitos que polvêntura tenha obtido
como vellcedor da licitaÇão.
15.3,É perndtido ao oRC, no caso do licitante vencedor não corDparecer para assinatura do
contrâto no prazo ê condições estabel-ecj-dos, convocar os lj-citantes reDanescentes, na ordem dê
classificaÇão, para fazê-Io em igllal prazo e nas mesr[as condiÇõês do ficitante vencedor,
inclusive quanto ao preço, ou revoga! a presente llcitaçào.
15.4.0 contrato que eventualmente verüa a ser assinado pelo llcitante vencedor, pode.rá sêr
alterado, unilatêralmente pêlo Contratante ou por acôldo êntre as partes. nos casos prêvistos
no Art. 65 e será rescindido, de p1êno direito, conforme o disposto nos À-rts. '71 ,'la ê'19 da
Lêi 8.666/93.
15.5-0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesrÉls condições contratuais, os acrêscimos ou
supressões que se fizêrem necêssários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor inicial
êtualizado do contrato, e, no caso de refor0a de equipa.oento, até o lilBite dê 503 (cinguenta
por cênto) para seus acréscimos.

16.0.DA.s SÀNçOES ÀDüENT SBÀTr\IÀS
16.1.4 rêcusa injusta em delxar dê cumprir as obrigaÇõês assr.uddas ê prêcêitos leqais,
sulêitará o Cont.ratado, garântidâ a prévia defesa, às segmintes penalj-dâdes prêvistas nos
Àrts. 86 e 8? da Lei A.666/931 a - advertência; b - rmrlta de mora de 0,53 (zêro vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na
execuÇão do objeto ôra contratado; c - mu1ta dê L08 (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inêxecuÇão total ou parciâ1 do contrato,' d - suspensão têmporária de palticipar êm

lici-taÇâo ê impedimento de coDttatax com a Ã.doinistxaÇão, por prazo de até 02 (dois) anos,' ê -
declaraÇão de inidonêidadê para ficitar ou contratar com a ÀdÍLinistraÇão Pú.bfica enquanto
perdurarem os motivos dêterrtrinantes da puniÇão ou atê que seja promovida sua reabilitaÇão
pêrantê a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sim.lltanêâmente, qualque-r das
penalidadês cabivej-s fi.Eldamentadas na Lei 8'666/93.
16.2,Se o vâlor da multa ou i-ndênizâçào devida não for recolhido no prazo de 15 dias apôs a
eom-tnicaÇão ao Contlatado, será autoEaticamente descontado da pri$eira parcê1a do pagamento a
que o Contratado wier a fazêr jt]s, acrescido de jr-rros moratôrios de 1g {uIlI por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês p.rêvistas. têalizar-se-á coÍunj-caÇão
escrita ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidadês de
âdvêrtência e Ítu1ta dê mora quando for o caso, constando o fundamento 1egal da puniÇão,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro coEêspondente.

1?-0.DO RECEBTUENTO Ot' COCAOVIÇãO DB É{ECOçÃO DO OnarErO
1?.1.O recebimênto ou a conq)rowaÇào dê êxecução pelo oRC do objeto licitado, observadas suas
caracteristicas, sê fará mediante recibo ou equivalêntê ênitido po! funcionário ou comissào
específica dêvidamente designados, após a verificação da quantidade, qualj-dade ê outros
aspectos inerentes nos teüros dê§te instruertto, das
e conseqüentê acêitaÇâo.

norEas técnicas e legislação n.tatft
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12-O-DO CRrTrhrO DE ÀcBrrãBrrJDÀDE DE pREçOS l\- '\
12.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo ORC ou múifestamgnte '-\
inexeqüÍvef nos termos do Àrt. 48, II, da Le! 8.666/93, o mesmo será desconsi-i§rgQo - /Ssta i-
ocorrência não dêsclassifica automatica.Dente a proposta, quando for o caso, aflSas õ--TEê -l'1correspondente, relacionado no Ànexo I - Termo de Refêrência -, na coluna códigô. \2 :\712.2.O valor êstimado que o ORC se propõe a pagar pêlo objeto ôra licltado \ú5a1o.I À€i //
Rêfêrência -, eetá lndicado no respectivo elemento deste instnmento - ÀNEXO I. ":ir.rr ' "-/
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18. O. DO PÀGàÀ'EIÍ]O
18.1-o pagâmento será efetuado eediante processo regula! e em observância
procêdimentos adotados pelo ORC, dâ seguinte maneira: ltensalrente, pala ocorrer
trinta dias, contados do perlodo de adiEpfeúento de cada parcela.
18.2.0 desenbolso máximo do periodo, não será superior ao valor do respectivo a
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acordo com o clonograma aprovado, quando for o
disponibilidadê de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pêndente de liguidação gual.quer obrigaÇão
financêira que the for imposta, êm virtude de penalidàde ou inadj.rylência, a qual poderá ser
conpensada com o pagamento pendente, gem que isso gere direito a acréscimo de gualquer
naturêza.

19. O.DÔ REÀJÚSTÀIMITO
19.1.O valor contratual poderá ser leajustado con periodicidade anuâI, mediantê acordo,
tomando-se por base o mês de assinatura do respectivo Çontrato, na nesma proporção da variação
verificada no I PCÀ- IBGE acrlurlado ou, na 9ua falta, um novo lndice adotado pelo Governo
Federal que o substitua.
19.2.Ocor.rêndo o desequillbrio econônico-firânceiro do contrato, poderá ser restabelecida a

relação que as partes pactuaram inicialmentê, nos termos do À!t. 65, Inciso II, Àl1nea d, da
Le! 8.666/93, mediaDte coryrovação docr.eental e requerim€nto expreeso do Contratado.

20.O.DÀS DTSPOSTÉBS @ÀrS
20.1.Nâo será devida aos proponentes pela elaboraçâo ê/ou aplesentaÇão de documentaÇão
relativa ao cêrtâme, quafquer tj.po dê indenizaÇáo-
20.2.Nerüluna pessoa fisica, ainda quê credenciada por procuraçeo 1ega1, poderá leplesentar
rlais de uÍIa Licitante.
2O-3.À presente licitação somente poderá vir a ser revogada po! razões de interesse pú.bl-ico
decorrente de fato superqeniente devidaDente cq)rovado, ou anulada no todo ou em Parte, por
ilegalidade, de oflci"o ou por provocação de terceiros, Eediante parecer escrito e devidamente
früdamentado.
20.4,Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação gejam

declaradas feriado, e não havendo râtificação da convocação, ficam tlansferidos
autonaticamente para o priEeiro dia útiI subseqüente, no ll€smo locaf e hola anteriormente
prevj-stos.
20.5.Oco4endo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquj-rido os materiaig ê
postos no local de tla.baLho, os rnesmos deverão ser pagos pelo oRc, pelo preço de aquisição
regularEente conprovado, desde que sêjaD de boa quâlidade e aceitos pela flscalizàçào.
2O.6.Os preÇos unitários para a realização de novos serviços surgj.dos durante a exêcuÇâo do
contrato, serão propostos pelo Contratado e subÀetidos à apreciaÇão do ORC. À execuçáo dos
serviÇos não pre\ristos será regulada pelas condj.Çôês e cláusuLas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência adEinistrati"va ou téqrica, se reserva no direito de paralisar a
qualquêr tempo a execuçâo dos serviços, cientificãndo devidamente o contratado-
2o.8.Decairá do direito de iropugnar peraDte o ORC nos termos do Presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado 5em objeção, venha apresentar, depoi s do iulgaEento, falhas ou

caso, e gempre em confoIlrl.i com
de

a

casos oru5sos

f oro

irregularj,dades que o rriciaram hipótese em que tal coElrnicado náo terá efeito de recurso.
2O.9.Nos valores apresentados pel.os licitantes, já deverão estar incluidos os custos com

aquisiÇão de natelial, mão-de-obra utilizada, iEpostos, encargos, fretes e outrog que verütam a
incidi! sobre os respectlvos preÇos.
20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus eleDentos constitutivos, estâo
dj" sponibilizados êm meio r0aqnético, podendo ser obtidos julto a C@issão, observâdos os
procedimentos definidos pelo oRc .
20.11.Às dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os
instrumento, ficarão únj-ca e exclusiva[€nte gujei-tos a j.nterpretação da CoEi33ão,

nestê
sendo

facultada a mesna ou a autoridade superior do oRC. em qualquer fase da licitaçào, a promoção
dê diligêncj-a destinada a esclarecer ou a coryIementar a instruÇáo do processo.
2o.72.para dirinlir controvérsias decoüentes destê certame, excluldo qualquer outro, o
coÍpêtente é o da CoEàrca de l,laÃanguape

Maeanguape

C DÍO LEITE LHO

, Eetqdo da Pfaíba.

- PB, 24 de l.ÍarÇo de 2015.

Prêsidente dâ Co[Li ssáo

\N'
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p o o licitante apresêntar a sua
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ!4RÀ MI,NICIPÀ! DE }maÀGT,ApE

corfi ssÃo pERr,flrrElÍTE ne r,rcrTÀçÃo

ÀITEXO r - COITI,.TTE No 00001/2015

TERI,Io DE REEERÊNCtA Es pEC I Er cÀÇÕEs

1.0.DO OBJETO
1.1-constltui objêto dêsta licitação: Locaçào de r.uo veiculo tipo passêio, destj-nado ao
gabinete do Presidentê da câmara M.micipal de MarDãngiuape.

2 . O. i,T,STIFICAATVA
2 - 1. Considêrando as nêcêssidades do ORC. tem o prêsentê termo a finalidade de deflnlr, técnica
e adequada&entê, ôs p-rocedimêntos necessários para viabilizar a contrataçâo em tê1a. Às
caracteristicas e especificaÇões do objeto ora licitado são:

@Drc,o
L

DrsertmÍÀçÀo
Vêiculo tipo Passeio com sequintes
caracteríêticas mlnimas: e nodelo 2O]'3í
motorizaÇão 1-4 - bi coÍüustivel álcoof/gasollna;
quatro portâs; equlpado com ar condicionado.
direção hidráu1ica e vidros e]étricos-

P. TCITÀL

42-6A0tÕO

total 42. 600,00

5. O.}TODEIP DÀ PROPOSIÀ
o Dodelo dê proposta dê preços

proposta no próprio modelô fornecido,
o instnÀEnto convocatório - Ànexo 01.

s.1.É

desde

paste
spondpnte
quê àài a

C IO LEITE F'I
Prêsidente da Conli ssão

.t.t_ .. , -.-.-.:
..:l.ri ü I É i:.

i:',rli li'ri,iíxíg.
Írr

Observâçâo: ficarão a cargo do ORC os custos com conbustlvêl ê motorista.

3 - o. oBÀrcÀçúEs Do cot+lRÀtrADo
3 . 1. Respônsâbilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concernentês à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e cofipromissos ássr.úridos, a qualquer
titulo, pe.rante sêus fornecedores ou tercêiros em razào da êxêcuÇão do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrêntes, os mateIiais ou serviços que aplesentarem
a1têraÇões, deteriorações, irçêrfeiÇões ou quaisquer irregufaridadês discrepãntes às
êxigências do instrumento dê ajuste pactuado, ainda quê constatados após o recêbimento e/ou
paganento-
3.3.Não transfelir a outrêm, no todo ou êm parte, o objeto dâ contratação, salvo mêdiante
p.révia ê expressa autorização do Contratante.
3.4.Mante!, dulantê a viqência do contrato ou instrutrentos êquivalente, ee cor@atibilidade com
as obrigaÇóes assrÍridas, todas as condiÇõês de habilitaÇão ê qualificação exigidas no
respectivo processo licitatóllo, sê for o caso, apresentando ao côntratânte os documêntos
necessárj-os, sempre que solicitado.
3 - 5. Enitir Nota Fiscal corrêspondênte à sêdê ou f1lial da empresa que apresentou a

docr.mentaÇâo na fase de habilitaÇão.
3. 6. Executar todas as obrigaÇões assr.rmidas co& observância a melhor técnica vigentê,
enquadrando-se, rlqorosamente, dentro dos prêceitos legais, norraas e especificaÇões técnicas
corregpondentes .

4.o.Do cBrrÍ:Rro DE ÀcEraABrr,utàDE DB rnrços
4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estiroâdo pelo ORC ou manifestamente
inexeqüivê1 nos termos do Àr.t. 48, II. da tei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado- Esta
ocorrência não dêsclassifica automaticamênte â proposta, quândo fo! o caso. apenas o item
correspondente, rêlacionado neste anêxo, na cô1una código.
4.2.o valor estj-mado que o ORC se propõe a pagar pelo obieto ora licitado - Vafor de
Referência -, está aciÍrâ indicado,
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ESTà.DO DÀ PÀRÀIBÀ
câr.nra lnxrcrper, DE tnrÂlrcuÀ.pE

COI,ÍISSÀO PERTANENTE DE LICITÀçÀO

ÀNE {o 01 Ào lEnuo DE nEEBÊrcrÀ - Ia'oposrÀ

coNVrTE N" 00001/2015

PROPOSTA

REF. : coNvtIE llo 00001/2015

OBJETO: LocaÇão dê um vêícu1o tlpo passêio, destinado ao giabinête do Prêsidente da Câmara
Municipal de Mamanguapê.

PROPONENTE :

Prezados senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos Proposta Çonforme abaixo:

cóDrco
1

DrscR.rt{rrÀçÃo l{ÀRcÀ/loDErp IrÍTDADB

Vêicu1o tipô Passeio com as seguintes mês
características minimas: anô e modelo
2013; motorização 1.4 - bi comh'ustíve1
á1cool/gasolina; quatro portas; equipado
com ar condicionado, direção hidráulica
ê wi.lrôs êlêtri cos-

VÀIOR TOIAI DÀ PROPOSTA _ R$

euÀlrrrDÀDg p.uxrrÁnlo
12

p - TctfÀL

PRÀZO - Item 5.0:
PAGÀfiEMIo - Item 18.0:
VAIIDÀDE DÀ PROPOSTA _ ItêM 9.0:
ORIGEM DÀS MERCADORIÀS OFERTÀDÀS - ItêM 9.0:

Etc-..

CNPJ

de de

Re sponsáve 1

/cl<
c*\
e"-/
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ES!ÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂriãnÀ MrrNrcrPÀr DE r&rGrscrnPE

colEssÃo PERrolrENrE DE r,rcrrÀçÃo

ÂNEXO rr - CONVrIS N" OOO01/2015

MoDELos DE DEclÀÀAÇÕrs

REF. : COI.IVITE N" 00001/2015
CÂMARÀ MUNIC IPÀI DE MAI4ANGUAPE

PROPONENTE
CNP.]

- DEcrÀRÀÇÃo de cunprimento do disposto no Àr.t. 7", Ínciso xxxIII, dâ cF - À-rt. 2'7, ÍIjcíso
da Lel 8.566193.

o proponêntê acima qualificado, sob penas da Leí e eEL acatamento ao disposto no 7\rt. 7" inciso
xxxÍjI da constituiÇâo Federal, Lêi 9.854, dê 27 dê outubro de 1999, dêc1ara nâo possuir em

seu quadro de pessoal, fllncionários mênores dê dezolto anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ê nem mênores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menoxês de
quatorze anos na condiÇâo de aprendiz na forma da lêgislaÇão viqentê.

2,0 - DECr,ÃxÀÇÃo de superveniência dê fato inpeditivo
licitaÇáo -

no que diz respeito a participaÇão na

Confo.rmê êxigêncj-a contida na Lei 8.666/93, P'Ít - 32, §2", o p.oponentê âcima qualificâdo,
dêclara nào haver, até a prêsênte data, fato iq)editivo no quê diz resPêito à
habilitaÇào/participaÇão na prêsênte licitaçâo, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriôres. Ressalta,
âinda, não estar sofrendo penalidadê de declaraÇâo de idoneidade no âdtrito da administl:aÇào
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrj-to Eederaf, arcando ci\.11 e criminalmênte pela
prêsênte afirmaÇáo -

3-O - DECIÀIÀÇÃO de submeter-se a todas as cIáusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponêntê acirna qualificado declara têr conhêcimento e acêitar todas as cfáusulas do
rêspectivo instrunento convocatório e sutmêter-se as condiÇôes nele estipulâdas.

Local ê Data,

N T.E /ASs ] NATURA,/ CÀRC,O

Reprêsêntante Iegal do proponente

oBsERvAÇÀo:
As DEcrÁxÀÇÕEs DEVERÃo sER ErÀBoRÀDAs E!'r PÀPBL ?rMBRÀDo Do LrcrrÀNrE, QLANDo FoR o cÀso'

«
,6

§
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ESAADO DÀ PÀXÀÍBà

cÂt,ARA I{I,NÍCIpÀT DE T,GIaNGUÀ"E
COMISSÂO PERI'q}IENTE DE LICITÀçÀO

ÀIrF"r(o rrr - colrvlTE No 00001/2015

MoDEros Do rERMo DE RENúNCrA

REF. : CONVITE N' 00001/2015
CÂMÀRÀ MUNICÍPAI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMo DE RENÚNCIA ao recurso conformê previsto no Art. 43, Inciso III, da r,ei 8.666/93.

O proponente acimâ gualificado, declara, na folltla do disposto no Àrt. 43, III, dâ Lei
8.666/93, aceitar o resultado di\ rlgado pela Coúissão, que anallsou a documentaÇào preliminar
do procesgo em epigrafê, efêtuada nos termos do rêspectivo instruDento convocatório,
desistindo, assim, expressamentê dê qualquer interposlçáo dê rêcurso pre\risto na leqislaÇâo
vigiente, bem com ao prazo correspondentê ê concordando, portãnto, com o prossêgtuimento do
certame. Declara ainda quê, em havendo a ocorrêncla de qualquer igrual-dade dê vaLores entle sua
proposta e a dos dernais licitantês e após observado o disposto no Art. 3Ô, § 2o, da Lei
8.666/93, fica autorizado a .realizaÇão do sorteio para dêfiniÇão da respectiva classificação,
não sendo necessário a suâ convocaÇão para o coüespondente ato púb1ico, conforme prevj.sto no
Ã-rt. 44. § 2", do referj,do diploma 1ê9a1.

Local ê Data

NOMÉ /ASS I NATURA/ CARC,O

Reprêsentantê lega1 do proponênte.

OBSERVAÇÀO:
o TERMo DE RENúNCrA DEVERÁ sER Er,ÀBoRADo EH pÀ-pEi TnÍBRÀDo Do tÍcrTÀrrE, QUÀNDo FoR o cÃso.
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EST,ÀDO DÀ PÀR,ÀÍBÀ.

cÂl,ÀRÀ MI,NICIPÂI DE TÂI'ÂI.IGÜAPE
COMISSÀb PEFMÀNSNITE DE LICITÀçÃO

à
F

ÀlrE:(o rv - co$IIí5 No 00001/2015

MTNUTÀ DO CONTRÂTO

CONIA;ÀIO N": ..../2015-CPL

Pê1o presente .instrumento palticular de contrâto, de
Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ
pelo Plesidente da Câmâra João Eerreira da Silva
residênte e doniciliado na Rua Sevêlino Victor, 4

03L.463.444-40, , Carteira de Identidade n" 2-288.944

2S

contrato,
doravante
o quaf se

CONTRÀTÀDO,
cláusulas e

rERUO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRÀM À CÂMÀRÀ MUNICIPÀI DE

MAMANGUÀPE E PÀRÀ EORNECIMENTO E,/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONPORI,TB DISCRIMJNADO NESTE INSTRUMENTO NA EORUÀ ÃBÀIXO:

um lado Cemara Uunicipal dê Mâmanquapê _ Rua
no L2.720.256/O001-52, neste ato rêprêsentadê
Ei1ho, Brasilêiro, Dlvorciado, Comerêiante,
5 - Planalto - Mamanguape - PB, CPE no
SSP-PB , doravantê gimplesrnêote CONTBÀTÀN?E, ê

. . ., CNPJ Do , . - -. . . ,., neste atodo outxo lado - -.,
represêntado por .... residentê ê dorniclliado !râ -...,

Cartei-la dê Ideotidade simplesmente
regerá pelasdecidiran as pârtes contxatantes agsinar o presente

condiÇÕes seguintes:

crÁusuÀ PRIIíErRÀ - Dos EuroÀ!,tENrog Do co&:lÍRÀTo:
Este contrato decorte da licitaÇão nodafidâde Convite no 00001/2015, procesaada nos termos da Lêi
Fedela] no a.666/93 e suas alteraçóêse a Lei conplênêntar n' 123, de 14 de dezembrô de 2006.

CIÁ'SUIÀ sEGI'NDÀ. DO OB]ETO DO CoNIARÀTO:

O presentê contrato ten po! objeto: LocaÇâo de um velculo tipo passeio, destinado ao gabinete do
Presidentê da Ctunara Municipâl de l'Íamanguape -

veÍculo tipo: Placas: ...... - cornbustivel: .. -...
Os serviÇos devetão ser prêstados de acordo com aa condiçÔês expreasas nestê instrumento, pÍoposta,
instluÇÕês do Contratante e do instrumento convocatóxlo Convitê no 00001,/2015, partes i4teglantês do
presentê contrato, independêntê de transcxiÇão.

cuftr$ÍÀ lERcBrFÀ - DO \/ÀráR E PBEçOS:
o valor totaf destê contrato. a base do preço propo§to, é de R$ ... {...)-
Rêpresentàdo por: .. ,. x FS .. ,..., -.
No vafor acima indicâdo não estão incfuÍdos os custôs con combustlvê1 ê motorista, quê ficarão a

cargo do contratante.

CIÁ'8TÍIÀ QI'ãRTÀ - DO RE,À'USTÀ}.íSITO I
O valor contratual poderá ser reajustado coan periodicldade anua1, Ínediante acoldo, tomando-§e por
base o Íliês de assinatuta do respectivo contrato. na mêsna proporÇão da var.iação veaificada no ÍPCÀ-
IBGE acumulado ou, na sua fa]ta, lm novo .lndice adotado pelo Governo Fedêra1 que o Substltua.
Ocolxendo o desequillbrj-o econônico-financêiro do contlato, poderá sêl restabelecida a refação que

as partes pactualatn inicialnente, nos tefillos do Àxt. 65, Inciso ]I, A11nea d, da Lei 8.666/93,
inediante comprovaÇão documental e rêquêr.imento êxpresso do Contratado.

CúÁU$,LÀ QUINTÀ - DÀ D(/[À@:
As despesas correrão por conta da sequinte dotação, constantê do orÇarento vigente:
Recursos Próplj"os da Cámara uunicipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36.00 / 3390.39'00

CLÍÚSI,IÂ SEXEÀ - DO PÀGÀÀTENEO:

o pagamento será efetuâdo oa Tesoufâlia do contratante, mêdiante
manêira: Mensâ-Imente, para ocorrer no plazo de trinta d.ias, contados
cada paacela.

procêsso xegulâi, da aeguinte
do pêrÍodo de adlmplêmento dê

C',áÚSUÍÀ SÉTEáÀ . DOg PRÀZOS:
O paazo de vigência do presente cônttato seÍá determinado: 12 (doze) neses, considerado da data de

sua assinatura.
A vigência degte instrumeoto podêrá sex prorrogada por iguais e gucessivos perlodos, mediante acoÍdo
êítle as partês, cooforme o disposto no À!t' 57, dâ t'ei 8'666/93' obsêrvadas as catectêrlsticas do
objeto contratado.

crÀrrsurÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇôEs Do coN[taÀEÀNtE:
a - Efetuar o pagamento lêlativo ao fornêcinento ou prestação dos serviÇos efetivamente realizados,
de acordo êom as lespectivas cIáusulas do presentê cootratoi
b - proporcionaa ao Contratado todos os meios nêcessários paÍa o fiel fornecimento ou preatação dos

serviços contratadosi
- Notificar o Conttâtado sobre qualquer irlegularidadê encontrada quanto à qualidade dos lrrodutos
servj.Ços, exêrcêndo a rnais ampLa e compfeta fiscâfizaÇão, o quê não e>aine o Contlatâdo lde suas

spoosabilidâdês contratuais ê lêgai§; \
\)i
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d - lnforrnar o Contratado da necessidadê de nanutenÇão e/ou reparo corrêtivo do velculo,,
as nofinas do respectivo fabricante constantes do rÂanuaf dê manutenÇáo correspondente,
deverá sêr utilizado caso haja irregularidade; li - qà .-\
ê - Ressarcir o Contratado de todas as nultas de trânsito ocottidas durante a vigênciàr,dJb=É&b- í)i
coítrato; - ir; ..-/
f - Responsabilizar-sê pelos danos causados a terceiros e, se for o caso, pelo paqanentdiídà franquiqrfl
a rêspêctivâ Seguradora na ocorrência dê ainistros, quando comprovada a sua culpâ, medl{n1té " àay@Y
técnico ou eguivalente; \-:-:--z
g _ Efêtuar a troca de óIêo lu.brificante e dos filtros colrespondentês de acordo com âs iagtruÇÕes
do fabricaote do velcuIo.

cr,áosura lroNÀ - DÀs @RIcAçõEs Do @NmÀrÀDO:
a - Executàr devidamêntê o fornecinento ou serviços descritos na Cláu.su1a correspondente do prêsente
contrâto, dentro dos melhoxes parâ$etros de qualidade estabelecldos para o ramo dê atividadê
lêfacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos êstipulados,
b - Rêsponsabilizar-se poÍ todos oE ônus e obrigaÇõês concelnentea à legislação fiscal, civil,
t!ibutária e trabalhista, bem cono por todâg âs deapesas e compromissos assumidos, a qualquer
tÍtulo, perante seus fornecedores ou terceirog em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e ldôneo, aceito pel,o Contratante, quando da exêcuçáo do contrâto,
quê o rêpresênte integralmênte en todos os seus atos;
d - PeImitir e fac.ilitar a fiscalizaÇão do Contratante devêndo presta! os informes e esclarecimentos
solicitâdos;
e - Será responsável pelos danos causados dj.rêtaÍnente ao Contratante ou a terceiros, decolrentes de
suâ culpa ou dolo na execuÇáo do contlato, não excluindo ou reduzindo êssa responsabilidade a
figcallzação ou o acompanhamento pêlo órgão interessado;
f - Nâo ceder, tlansferir ou sub-contlatar, no todo ou en paxte, o objeto deste instnmênto, sen o
conhecinento e â devida autorizaÇão exprêssa do Contratante;
g - Mânter o veÍcu1o êquipado de acordo cotn as exigênciâs do Código Nâcional de Trensito;
h - Efettiar os selviÇos de nanutenÇão corretiva e prevêntivâ do veÍculo. No caso de ser complovada,
mediante laudo técnico ou equivalênte, a utilizaÇão irregular do veÍculo, seja por itnperícia,
excesso de passâgeiros, condução êrn êstladas inpróprias, entrê outlos quê caracterizem o geu uso
lndevido, tgdos os custos decorlenteg degsâs ocorrências, ficarãô a carqo do Contratantê, cujos
sêrviÇos deverão ser executadog em oficina especializadai
i - Substituir imediatanrênte o velcul"o po! ôutlo êquivalênte, caso não tenha condiÇõês de sex
utilizado no serviçoi
j - Mantea, durante a vigência do contlato, em compatibilidade com as obrigaÇÕês assumidas, todas as
condiçóês de habllitaÇáo e qualificaçâo exigidas no respectivo processo licitatórlo. ap.esentando ao
Contrata tê os documentos neceasár:ios, semprê que solicitado.

crÀr$rrÂ DÉcIr,,À. - DA Àr1tR AÇão E RESCISÃO DO COrüRÀTO:
Estê côntrato podêrá ser aLterado, unifatêralmente pelo Contratante ou por acordo entre as Partesr
nos casos prêvistos no Àrtigo 65 e será rêscj.ndido, de pfeno direito, conforme o disposto no§
A!tlgos 77, 78 ê 79 da Lêi Eederal. 8.666/93-
O Contratado fica obrigado a acêitar nas mesnas condiçÕes contratuais. os acréscinos ou supressões
que se fizelem necessários, até 253 (vinte e cinco por cento) do valor lnicial âttlalizado do
êôntrâto -

CLifu'S(,IÀ DÉCNA PRIGIRÀ . DÀIt PENÀúü)ÀDES:
A tecusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇÕes asar.unidâs ê preceitos legaig, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia defesa. às seguintes pênalidades previstas nos À!ts. 86 e 8? da Lel
A.666/93r a - advêrtência; b - multa de mora de 0,5* (zero virgula cinco por cento) aplicada sobrê o
valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do obieto ora contxatado; c
- multa de 108 (dez por cênto) sobrê o valor contratado pela inêxêcuÇão total ou parcial do
contrâto; d - suspensáo temporária de partici.par em licitaÇão e impedimento dê contratar corn a
ÀdÍnj.nistraÇão. por plazo de até 02 (dois) anos; e - dêc1aração de inidôneidade para licitar ou
contratar com a Â&ninistraçáo Púb1icâ ênquanto peldurarêm os notivos determinântês da punição ou até
quê seja plomovida sua rêabilitaçáo pe.ante a própriâ autoridade que aplicou a penali.dade, f -
sinultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis fuodainentâdas Íra Lêi B'666,/93.

cÍ.ÁrrsulÀ DÉcno, sEqrloÀ - Do E\cRo:
Pêra dirinir as queBtÕês decorrêntes destê contrato, as partês ê]egêm o Eolo da Comalca de
Mamanguape, Estado da Paralba.

E, por estaren de pfeno acordo, foi lav!âdo o paesente contrato en 02(duag) vias, o qual vai
âssinado pelas partes e por duas testenunhâs.

de dê 2015.

í$**::'}x
b qual não {'\

?ESTEMUNHÀS

Mamanguâpe - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

Presidênte da Câmara
031.463.444-40

EERP.EIR,À Dà SIL\IÀ EILHO

PELO CONTRÃTÀDO
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ESÍàDO DÀ PÀRLÍBÀ
cÂIaRÀ MT,NICIPÀI DE I{AIA}IGUÀPE

ÀssEssoRLA ,runÍorcl

OrigeB: COIWTIE N." 00001/2015
COMISSÀO PERIG.NENTE DE LTCTTÀÇÀO

Àssr.uoto: Locação de um veiculo tipo passeio, destinado
do Presidente da câBara l,lunicipal de lraman$lape

ÀDêro: Instrumento Convocatório correspondente ê seus
inclusive a Rinuta do respectivo contrato-

ao gabinete

elemêntos 7

PÀRECER

Ànalisada a matéria, nos têrmos da Lêi federal o" A-666/93 ê suas alteraÇóês, e considerando o

teor dos documêntos ê informaÇões apresêntadas, esta Àssessoria Juridica considêxâ regular o

respectivo t-nstrumento eonvocatório e seus e1êmentos constitutivos referente ao processo em

tela, ôs quais estào em consonârlcia com a legislação pêrtinentê.

Mamangiuape PB, 24 de MarÇo de 2015.

MEIO

oÀB
Jur idico
15.685
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EsrÀDo DÀ pmaÍne
cÂrarÀ rfirxrcrPÀr DE l'ftl,Gx;trÀ?E

cotcssÂo PEnTGNENTE DE LrcrrÀçÀo

cor{vr1E }r. 00001/2015

DEcrÀxÀÇÃo - PUBLTCTDÀDE

Declaro para os devidos fins de dj.reito, que uma cópia do instrumento corrvocatório ê sêus
êlementos constitutivos, coÜespondentê âo processo ficitatôrio convite n" 00001/2015, foi
devidamente afixada no Auàd.ro de Divu-t-gação deste órgão, nesta data, em observância ao
disposto no AÍt. 22, S3", da rei Eedêra1 n" 8.666/93 e suas altêxaÇõês posteriores.

Mamanguape - PB, 24 de MarÇo de 2015,

DECLÀRÀçÀO

FL. 28 t'_

o
o

N

?

oPL

o
o

a

r,

\Ç

t\sus çrtunnon àoa sn.
ELIENE NUNES DO SANTOS
secretária
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ESTADo DA PÀRÀIBÀ

câram nurrcrpm DE raralaclrAPE
corfissÃo pEnuANE!ÍfE DE LrcrrÀç.ão

coNrrrTE N" 00001/2015

DECIêRAÇÀo - PUBLICÍDÀDB

Dêclaxo para os de\ridos fins de direito, que r.ma cópia do instnmento convocatório e seus
elementos constitutivos, corrêspondente ao processo licitatório Convite n" 00001/2015, foi
devlda{ente afixada no Oràdro de DivuLgação deste Óagão, nesta data, em observância êo
disposto no Art.

- PB,

, §3", da Í.ei Eêderal D" A.666/93 e suas alterações postêiiôres.

Mamanguape 24 de MarÇo de 2015.

DECLARÀÇÃO

C IO LE]TE FI
Prêsidentê da Corli ssão

rY/vqen9

rY \
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Tribunal de Gontas do Estado da paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

João Pessoa, 26 de Março de 2015

Assinado Eletronicamente
conlom6 LC 13/93, ãlt6radâpêâLC 01/2009e

peloRegroenlo nl€rno aliêrâdo pea
RATC 13/2009

o,{
tJ)

o

. CPL.

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍlca que em 26/03/2015 às 't 3:50:06 foi protocolizado o documento
sob o No í7678/15 do Aviso da Licitação n" 00001/2015 referente ao exercício de 20'Í5, ieferente a(o) Câmara
I\ilunicipal de Mamanguape, mediante o recebimento de iníormaçÕes/arquivos eletrônicos encaminhaáos por
Claudio Leite Filho.

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Recibo de protocolo emitido eletronicaÍnente pelo Sislemâ dê Tramitaçáo Elelrônica do TCE-PB (TRAMITA) em 26103/2015 13r50
Autenticaçáo: e5d2bd6Í57 At1 7 a42dt 7 3cdd4hÍ93Ac1

*\

\dTRAMITA - Sistema de Tramitaçáo de processos e.Documentos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/20'15
Modalidade: Convite
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 42.600,00
Objeto: Locação de um veículo tipo passeio.
Data do Ato: 2410312015
Data e Hora do Certame: 31/03/20'15 08i00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape
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ESAà.DO DÀ PÀRLÍBÀ
cÂI,nNA TíUNICIPÀI DE T,G}aNGI,ÀPE

COMISSÃO PER!,ONENIE DE LICITÀçÃO

coNvrrs No 00001/2015

CÔMPROVAN'| I] DI] F]N'TRF]GA

INTERISSADO: Etiene !íaria dos Santos Si-lva

cPP| 442.981.3-74-49

ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro, s/n"

BÃTRRO: Centro

CIDADE: Itapororoca

ESTADO: PB

DECLARAÇÃO:

O II.IIERESSADO ACI}&q QIIÀIIFICÀDO DECIARA IIÀVER RECEBIDO O RESPACTTVO INSTRUHENIO CONVOCATÓRIO E

ToDos os ELE}.,ENToS NEcEssÁRIos À PÀRTICIPÀçÀO NESTA I,ICITAÇÀ., BEI.,Í COMO TOI.ADO CON}IECIMENTO

DÀS CONDÍÇÔES E EXIGÊNCÍAS DA MESMA-

RECEBIDO EtI: 24/ 03 / 2A15

ASSlNATURÀ
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ESAADO DÀ PÀXÀIBÀ

cÂtor,a lrrrxÍcÍpÀr DE l'Gr&lrouA.pE
cot{IssÃo PERI4IIENTE DE LrcrÍÀçÃo

colrvrTE lro 00001/2015

COMPRO\?NTE DE E}]'IRNGA

DEcLA.RÀçÃo:

O INTERESSÀ.DO ACT}ÍÀ OIITTLIFICÀ.DO DECIÂRÀ HÀVER RECEBIDO O RESPECTIVO INSTR1JMENTO COWOCATÓRIO E

ToDos os ETEMEI']:ros NEcEssÁRros À pÀR1ÍcrpÀÇÀo ÊsrÀ rrcrrÀçÀo, BEú co],lo rolflDo coN]IEcTMENTo
DAs coNDrÇôEs E ExrGÊNcIÀs DA MESMÀ.

RECEBIDo Eltt 24/03 /2015

ASST
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INIERESSÃDO: Jêfêrson silva do Nasimento

cPE:065.813.574-05

ENDEREÇo: Rua Projetada, s/n'

BAIRRO: CentTo

CfDADE: Maaanguape

ESTADO: PB
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ESEADO DÀ PÀR,ATBÀ
ciT4BÀ MT,§ICIPÀT DE uãIÀIIGIIÀPE

CoGssÃo PERTGITENTE DE LIcITÀçÃo

coNrIIlE XÔ 00001/2015

COMPRO I\ITE DE ENTREGA

INTERESSADo: Mooacyr Emilton de Fiqueiredo Cartaxo

cPY| 088.99',7 .494-26

ENDEREÇO: Rua Cê1. Batista Carneiro, s/n'

BAÍRRO: Centro

CÍDÂDE: Mamanguape

ESTADO: PB

DECLARAçÃO:

O INTERESSÀDO ACII4, QUÀIIFICÀ"DO DECIÀBÀ IAVER RECEBIDO O RESPECTTVO INSTRI'I{BNTO CONVOCÀTÓRIO E
TODOS OS ELEIÍENTOS NECESSÁRIOS À pARTt C I PÀÇÀO NESTA LICITÀçÀO, BEIií COIíO TOIa.DO CONHECTT{ENrO
DAS CONDIÇÕES E EXÍGÊNCÍÀS DÀ MES}4À.

RECEBIDo Etlr 24 / 03 /201,5
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,Om«lf»ffi«f vÁf D^ Ér,,! roDo o rEnnrÍónro NÀcror!^L )t»Hi«.Y,iUX
BEGETNO DATÁDEeeÀar 883.560 - 2 VIA ExPÉoç^o Ot/12/ZOtl
rcME EIIENE MARIÀ SÀNTOS DÀ SILVÀ

FrLAÇÁo RENATo FELTPE Dos sANTos
}IARIÀ ANTONIO DOS SÀNTCS

RIO DE JÀNEIRO.RJ 06/10/1962
Doc onrcEM cAsAM N.1621 rl,s.051 trv.B-03

CÀRTORIO MÀMÀNGUAPE-PB., 
' 

-
cPF 442.e81.3?4 -4e <í...... 11r7í
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Bra§l
P rocuradoria-Gera I da Fazenda Nacional

Y'cpr. .o

CERIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ETIENE MARIA DOS SANTOS SILVA
CPFi 442.981.37449

Ressalwdo o direito de a F azenda Nacional cobrar e inscre\,er quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que üerem a ser apuradas, é certifcado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a créditos tributários administrados pela SecretaÍia da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Ati\a da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusiramente à situação do sujeito passi\D no âmbito da RFB e da PGFN e

abrange inclusive as contribuições sociais preüstas nas alíneas 'a'a d'do parágraÍo único do art. 11 da

Lei ne 8.212, de 24 de jutho de 1991 .

A aceitação desta ceÍtidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://wwv.receita.fazenda.govbr> ou <http://wvvw.pgfn.fazenda.gov.bP.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 0211012014

Emitida às í0:41:í9 do dia 30/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 2610912015.

Código de controle da certidáo: 54E8.A888.9345.8486

Qualquer rasura ou emenda in\alidará este documento.

.*§no
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jr.;i::.,irffi GOVERNO DO ESTADO DA PARA|BA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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CERTIDAO

CODIGO: C4D7.7CD5.6ABA.5A43

ldentificaçáo do requerente:

CNPJ/CPF: 442.98í.37449

Emitida no dia 30/03/2015 às 09:47:32

certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os

assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identiÍicado está em siluaçáo

REGULAR perante a Fazenda PÚblica Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Divida Ativa.A referida identificaçáo não pertence a

contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraiba.

A presente Certidão não compreende debitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem

exclui o diieito de a Fazenda PÚblica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão e válida por 60 (sessenta) dias a partir da dlta de_ sua emissão,
devendo ser confirmada a sua aütenticidade através do serviço Validar Ceftidáo de Debito na

página www.receita.pb.gov.br.

OBS: lnválida para licitação no que se reÍere ao íornecimento de mercadorias ou
pr.it.çao de serviços de tiansportà interestadual e intermunicipal ou comullicação náo

lompráenaiOos na competêncía tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba.

c"\

válida com a aoresenlacão coniunta do cartão de inscÍição no CPF ou no CNPJ dg,--'
Setretaria d'a Receita Federal do Ministério da Fazenda' ^ . if -.^

Certidâo de Débito emitida via 'lnternet'. '{-§t-1"-J-

w-l
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ESTAMDAPARAtsA

PNEFEM'RA MI'MCXPAI DE IVIAMNGUAPB
SECRETARh DE FINANçÂS

DEPT9 DE ARRECÂDAçÃO E TRIBUTOS

CERflDÃO NEGATIVA
cÓotGo:1121.00.00

Certifico para os devidos fins, que de conformidade com as informações

prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura NÃO CONSTÀ DÉBITOS

referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente

data em nome de ETIENE MARIA SAI{TOS DA SILVA' inscrito no CPF N'
442.981.37449. Ficam, todavi4 ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de

cobrar quaisquer débitos que veúam a ser posteriormente apurados. Do que

constar, passamos a pÍesente certidão, para fins de PROVÀS JUI\TO A TODOS

E QUAISQUER ÓRGÃOS. Assim sendo e exercendo o cargo de Diretor do

DepaÍamento de Arrecadação e Tributos lawo e assino a mesma.

Mamanguape-PB, 26 de Março de 2015

CÍC I SOUZA

e Tributos d

Valida por 180 dias
+"eÉ*lM,

l)&#-t--->.#--
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SECRETARIADE FINANÇAS

Departamenlo de Tribatação

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em nome do requerente acima
especificado referente à impostos, taxas ou multas administrativas, ficando porém,
ressalvada à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha ser apurada.

Esta certidão é válida por 180 dias e refere-se exclusivamente à situação fiscal do
requerente no âmbito desta prefeitura.

Prefeiilia [,1u pal de ltapororoca

lvlaria Jos Barbosa do Santo,s

Coor .ih I t!..(

Departamento de Tribulação

oÊNÊ
\}\

í"iãfi-"

OBIGINAL
CONF

iE . c?l'

ETIENE MARIA SANTOS DA SILVA - CPF : 4429881374-49

ITAPOROROCA, 30 DE MARÇO DE 2015.

{r€*"V"
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PODER.T-irli)ICfÀRIC
JUSTlCA DO TRÀBÀLHC

CERTIDÀO NEGATTVA DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

Nome: ETIENE MARIA DoS SANToS STÍ,vÀ
CPF: 442 .98L -37 4-49
Certidão n" : 89703059/201"5
Expedição : 30 / 03 / 20\5 , às 09:42:04
Val-idade: 25/09/20L5 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

Certifica-se que ETTENE !.{ÀRrA Dos sÀNTos srrvÀ, inscrito (a) no CpF sob
o no 442.gAL.374-49t NÃo coNsTÀ do Banco Nac j-onaf de Devêdores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação d.as Leis do
Trabalho, acrescentado pela tei no L2.44O, de 7 de julho de 2A!)., e
na Resolução Administrativa n" 1,470/201-L do Tribunal Superior d.o
Traba1ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são d.e responsabifidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçâo.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe lecimentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal_ho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORT4Àç.ÉO TMPORTÀI{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execuçâo de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissâo de Conciliação Prévia.
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REF- : ColwITE No 00001/201-5
cÂMq.RÀ MtNrcrPÀr DE !aIa.NGUAPE

PRoPoNENIE: EtieDe Mària dos Sa.Dtos silrra
CNPJ 4{2.981.3? 4-{9

1,0 - DECIÁEAÇÃo de cumpriEento do disposto no A.rt. 7o, hcj-so no<IIr, da cF - Ârt. 2-l , I^cisa
V, da rei 8.666/93.

o proponente acima qualificado, sob penas da Lêi ê êm acatêmênto ao disposto no Àrt. 7" inciso
XXXIII da Constituição Eederal, Lei 9.854, de 27 dê outubro de 1999, declara rtão possuir êm

seu quadro de pêssoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturnor insalubre ou
perigoso e nem menorês dê dêzêssêis anos. erD qualquei trabalho; podendo existir a partir dê
quâtorze anos na condiÇão de aprendi z. na forma da legislaÇão viqêntê.

2.0 - DEclÀ.RAÇÃo de superveniência de fato lopêditivo no que diz respeito a participaÇão na
licitaÇão.

conforme exigêncj.a contida na Leí A.666/93, A-rt. 32, §2", o proponentê acimâ qual-ificado,
declara náo havêr, até a presente data, fato iryedltlvo no que díz respeito à
habi litação/participaÇão na prêsêntê licltação, nâo sê êncontrando en concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade dê informar ocorrências postêriores. Ressalta,
ainda, nâo êstar sofrendo penalidade dê declaração de idoneidadê no ârEbito da a&linlstração
Federal, Estadual, l,ftmj-cipa1 ou do Distrito Federal, arcando ci\r-il e crj-Dinaleente pela
presente afirmaÇáo.

3.0 - DEcIÀxAÇÃo de submêtêr-se a todas as c1áusulas e condiÇões do corrêspondente instrumento
convocatório.

o proponente acina qualificado dêc1ara te! corüêcimênto e aceita! todas as c1áusulas do
rêspectivo instnnnento convocatório e subúeter-sê as condiÇões nele estipuladas.

Itapororoca - PB, 31 de Março de 2015.
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6-L*^r Jro,'.r,"' decÇo -.-{ec Q^-truct
Etiênê Maria dos SaDtos Silva
442 .981..374- 49
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omrustÉRto DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasl
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional . cpt-

CERNDÃO NEG,ATIVA DE DÉBTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OIUOA MVA
DA UNIAO

Nomê: JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO
CPF: 065.813.574{5

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreler quaisquer díúdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que üerem a ser apuradas, é certifcado que não constam
pendências em seu nome, relati\as â créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasíl (RFB) e a inscrições em Dí\,ida Ati\a da União junto à Procuradoria€eral da Fazenda
Nacionâl (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusi\amente à situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da pGFN e
abrange inclusi\ê as contribuições sociais preüstas nas alíneas 'a' a 'd, do parágrafo único do art. 1.í da
Lei Ê 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à rcrificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bÊ ou <http:i/wv\ /.pgft.faz enda.gov. bÊ.

certidão emitída gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN p 1.7s1, de ozl1ot2o14.
Emitida às 17'.29'.31 do dia 3010312015 <hora e data de Brasítia>.
Válida até 26/09/2015.

Código de controle da certidão: 8í5E 3748.4íD6.CB3F
Qualquer rasura ou emenda inr,alidará este documento.
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ESTÁDODAPANÂtsA

PRHWII]RA MI]MCIPAI DE MAMAI'IfiIAPE
sEcRErARh DE FTNANçAS

DEPTE DE ARRECÂDAçÃO E TRIBUTOS

CERflDÃO NEGATIVA
óot6o:rur.oo.oo

Certifico paÍa os devidos fing que de confomridade com as informações
prestadas pelos órgãos comperentes desa Prefeitr4 NÃO CON§TA DÉBITOS
referente a Tributos Municipaig inscdtos ou não e,m DÍvida Ativa até a presente

data em nome de JÉFERSON SILVA DO NASCIMENÍO, inscrito no cpF no

065.813.57á{5. Ficaq todaüq ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de

cobrar quaisquer debitos que venham a ser po$eÍiormente apurados. Do que

coostaf,, passamos a preseúe c€rtidão, pa"a fins de PROYA§ JUNTO A TODOS
E QUAISQIIER ÓRGÃO§. Assim sendo e €xeÍcendo o cargo de Diretor do
Departamento de Arrecadação e Tributos lawo e assiao a mesma

Mamanguape-PB, 27 de Março de 2015. ü5'

Pref. Mun ap.:
Cicero i AUZA
Tribrt acac ,t

CICERO
Diretor

O DE SOU

ção e Tribu Of,ÊINÀL
B e

.1a'
D3;Í9' otl,

,Ê

Valida por lÍli) dias
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.]USTIÇA DO TRÃBALãO

cuRrroÃo NEGATTVÀ oe oÉarros rRABÀLHrsrÀs

NOME: JEFERSON S]LVA DO NASCIMENTO
CPF:065.813.574-05
Certidão r.'| 898LL74O /2ots
Expedição: 30/03/20fs, às 17:38:19
Validade: 25/09/20a5 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

Certifica-se que JEFERSoN srrrvA Do NÀscruENTo, inscrito(a) no CpF sob
o n' 065.813.574-05, NÃo cotsrÀ do Banco NacionaL de Devedores
Trabafhistas,
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pel_a Lei n" LZ.44O, de 7 de julho de 2Ot:-, e
na Resol-uÇão Administrativa n. f47O/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L1.
Os dados constantes dêsE.a Certidão são de responsabi I idade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atuaLizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos , agências ou fiLiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autênticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

rNroRMÀçÃo TMPoRTÀIirrE
Do Banco Nacional- d.e Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciaís trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emofumentos ou a rêcol-hi,mentos det.erminados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minístério púbtíco do
Trabalho ou Comissão de Cônciliação Prévia.

!41_idas ê su,:ês!ôes: c4dtorsa. ji:s. b.

v)
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REr. : ColwITE N" 00001/2015
cÂ.ríARÀ MUNrcrpÀL DE IÍAíANGUÀ"E c

o proponeote acima qualificado, sob penas da Lei e em acataeento ao dj-sposto rto Àrt. 7" inciso
xxxIlI da ConstituiÇào federal, tei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nào possuir em
seu quadro de pesgoaf, lrDcionários menores de dezoito anos e!tr traball.o noturno, insal].üre ou
perigoso e nem menores de dezessêis anos, em qualquer trabalho; podendo existir a partlr de
quatorze anos na condição de aprendiz, na foxDa dâ legislação vigente.

2.0 - DECLARÀÇÃo de superveniência de fato lryeditivo no que diz respeitô a particj.paÇão
Iici tação.

na

Confo.rme exiqência contida na Lei- A.666/93, Ari.. 32, S2', o proponênte acj-râ qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato irq)editlvo no que díz respeito à
habilltaçáo/participaÇão ra presente licitaÇão, nâo se encontxando êm conco-rdata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocor!ências postêriores. Rêssalta,
ainda, nâo êstar sofrêndo pênal-idade dê dêc1araçâo de idoneidadê no ânüito da a&LinistraÇão
Federal, Estadual, I&lnicipal ou do Distrj-to Federal, arcando cirril e crj-oinalmentê pêla
presente afirmação-

3.0 - DECIÂBÀÇÃO de subEeter-se a todas as c1áusu1âs ê côndiÇôês do correspondente Ínstrumento
convocatório.

o proponêrtê aci&a qualificadô declara ter conhecimênto e aceitar todas as cláusulas dô
rêspêctivo instflmênto convocatólio e submeter*se as condiÇôês Dele estipuladas.

o
9)
ú)

,',f

I)
. cPL. I

PROPONENTE: aÍefêrsoa Si-L\ra do Nasi-Ento
CNPJ 065.413.5?4-05

1.0 - DECLABÂçÀO de cumprimento do disposto no Àrt. ?", Incj-so X)O(III, da CF - Àrt. 2'1 , Incíso

Mananquapê - PB, 31 de l.íarço de 2015.

td;n,oon^ tl;o- d-r ilonucrrrsnlã
Jeferlon silva do Nasimento
065.813.574-05
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

o . CPL

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de res ponsabilidade
do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇóes em DÍvida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificaÇão de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou < http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFBiPGFN Ê i.7s1, de o2l1ot2o14
Emitida às 12:22:03 do dia 30/03/2015 <hora e dala de BrasÍtia>.
Válida ate 2610912015.

Código de controle da certidão: 05D 1.7334.29FA.5558
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

hl1p:/^^/!vw. receita.Íazenda. gov. br/Aplicacoes/ATSPO/C ertidadc N DConjuniaSeg\4rResultadoseg\4 a asp?app= C N DC onl untaSegv a 1t1

30/0í2015

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

Nome: MOOACYR EMILTON DE F|GUtREDO CARTAXO
CPF: 088.997.494-26

Esta certidão reíere-se exclusivamente 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 parágraÍo único do art. i1
da Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991.

-a-ts-§-IJ
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HilÂMDAPANAM
PREMflJRA MI]MCtrAL DE MAMA}.IGUAPE

SECRETARIA DE FTNANçAS
DEPTg DÊ ARRECÂDAçÃO E TRIBUTOS

CERflDÃO NEGATIVA
cÓDtGo:1121.00.m

Certifico para os devidos fins, que de conformidade com as informaçôes
prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitur4 NÃO CONSTA DÉBITOS
referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente

data em nome de MOOACYR EITILTON DE FIGUIEREDO CARTAXO, inscrito

no CPF n' 088.997.494-26. Ficanr, todaüq ressalvados os direitos da Fazenda

Municipal de cobrar quaisquer debitos que venham a ser posteriormente apurados.

Do que constar, passâmos a presente certidão, para fins de PROVA§ JT NTO A
TODOS E QUAISQUER ÓnCÃOS. Assim sendo e exercendo o cargo de Diretor
do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a mesmâ

Mamanguape-PB, 30 de Março de 2015

oc. CPL.o

,6.'?AL DÊ

Pref. Mun

Cicerc "l
Tribt,r \rÇlo

CICERO J
Diretor e

DE SOUZA
ação e Tribu

Yalida por 180 dias

ç
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contados da data

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBTTos TRÀBÀLHISTÀS

Nome: MOOACYR EMILTON DE FIGUIREDO CARTAXO

CPF: 088.997.494-26
Certidão n" | 897 41371, / 20L5
Expedição: 30 / a3 /2015 , às L2:25:51
Validade 25/09/2015 - 180 (cento e oit.enta)
de sua expediÇão.

dias,

Certífica-se que MooÀcyR EMTLToN DE FrcurREDo cÀRTÀxo, inscríto(a) no
CPF sob o n' 088.99?.494-26, NÃo coNsTÀ do Banco Nacionaf de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 72.44A, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n' L470/2ALt do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o de 2011.
Os dados constantes desta Certídão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídi-ca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superíor do Trabalho na
Internet (http: / /www. t.sL. jus.br).
Certidão emitida gratuiCamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident.ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecldas em senLença condenatória transiLada em julgado ou em

acordos judiciais trabal"histas, incfusive no concernenLe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Ieii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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6DECLARÀÇÕES

REr. : Cot{VIrE N" 00001/2015
CÍü,ÍARÀ MUNICIPAI, Dts T{AIANGUAPE

. cPt- o

PRoPoNENTE: lÁooaclrr hiltoD dê Figuêiledo Carte*o
.NPJ o88 -997 -494-26

1.0 - DECrÀRÀÇÃo de c@primento do disposto no Àrt. 7"
v, da T,ei 8.656193 -

Inciso XXXIII, da CF - Àrt. 2'l , Inciso

2.0 - DEclÂRÀçÃo de superveniência dê fato iryeditivo no que diz respêito a participação na
licitação.

conforme exigência contida Ila Leí 8.666/93, AÍl-. 32, §2". o proponentê aciEtá qualificado,
declara nâo havêr, até a presente data. fato üryeditivo no que díz respeito à
habi litação/participaçào na presente licitaÇão, não se encontraDdo em concordata ou estado
falimentar, estando ciênte da obriqatoriedade dê informâr ocorrências posterj.ores. Ressa1ta,
ainda, náo estar sofrendo penalidadê de declaraÇão de idoneidade no âEbito da a&trinistração
federal, Estadual, l,ftDicipal ou do Distrito Fêdêral, arcando ci\.il e crininalmente pela
presente afirmaÇão.

3.0 - DECIÂRÀÇÀo dê submetêr-se a todas as cláusulas e condiçõês do corrêspondente instrumento
convocatório.

o proponentê acimâ qualificado declara ter corüecimento ê aceitar todas as cláusulas do
respectivo ingtnrmênto convocatório ê sutEneter-se as condições nele estipuLadas.

Mamanquape - PB,

de 1qu

l'tarÇo dê

.!{:"[,^

2015.

rtaxo
\tLlw,alt

I"tooac{r Em.iy'- ton
oBB.e?-7 .4e41-26

p)

O proponentê acirna qualificado, sob penas da Lei e eB acatamento ao disposto no Àxt. 7o inciso
xxxIII da constituiÇão Fêderal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir êm

seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insâlubre ou
perigoso e rrem menores de dezesseis €!nos, en qualque]. trabalho,' podendo existir a partlr de
quatorze anos na condiçáo de aprêndiz, na forma da legislaçáo vigente.

!..cO:.ori\OA
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PARA:
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPOSTA

REF.: CONVITE No 0000í/20í5

OBJETO: Loceçáo de um veículo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE: ETIENE ÍtARlA DOS SANTOS SILVA

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÉo em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - RS.41.280,00 (OUARENTA E UM MtL E DUZENTOS E
OITENTA REAIS).

PRAZO - 12 (doze) meses.
PAGAMENTO - Mensalmente, para ocoÍrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de
adimplemento de cada parcela.
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (sessenta) dias.

TTAPOROROCA, 31 DE MARÇO DE 2015.

6Í*.* -l^.rr..u^ do-, Ço,*-fs. S.üro^
Responsável

;fuç55.r:§oa

,r

coDtco DlsCRTmTNAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P. TOTAL

1

Veículo tipo Passeio com as seguintes
características mínimas: ano e modelo
2013; motoüaÉo I .4 - bi combustível
álcooUgasolina; quatro portas; equipado
com ar condicionado, direção hidráulica e
vidros elétricos.

mes 12 3.440,00 41.280,00

TOTAL 41.280,00

Ç
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FL oaPARÀ:
CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAI.{ÀNGUAPE

PROPOSTÀ

REE.: CONVITE N" 00001,/2015

OBJETO: LocaÇão de r]m veicuto tipo passeio,
Municipal de Mamanguapê.

PROPONENTE: iÍêferson Silva do Nasimento

PRAZO - 12 (doze) meses.
PAGAMENTO - Mensal-mente, para ocorrer
adimplemento de cada par:cela.
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (sessênta) dias.

dêstinado ao gabinete do presidente da Câmara

42.000,00

no prazo de trinta dias, contados do periodo dê

Mamanguape - PB, 31 dê MarÇo dê 2015

Prezados Senhores,

Nos têrmos da licitaÇão em êpigrafê, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DÃ PROPôSTA - R$ 42.000,00 (euarênta ê dois mi] reais)

1- il úÍY,ui/üó
Responsável

DIS UNÍDÀDE QUANIIDÀDE P. o P. TOTAI
1

arâcterísticas minimas : ano e modelo 2Ol3 i
orizaÇão 1.4 - bi combustíve1 áfcoof/gasolina;
tro portas; equipado com ar condicionado.

reÇão hidráullca e vidros elétricos.

Pas se io as seguinteseícu1o tipo mês 1 3.500,00

To 42.O40 00

: CODIGO

l^^

9esr"§"
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PARA:
cÂlaane tnru.uclpAl, DE MAMANGUAPE

PROPOSTA

REF.: CONYITE N' 00001/2015

OBJETO: Locação de um veículo úpo passeio, destinado ao gúinete do Presidente da Câmam Municipal de
Mamanguape.

Preados Senhores-

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIG0 DISCRIMINAÇÃO UNIDN)E QUÀNTIDÀI,E P.I,NITÁRIO
1 Veicrúo úpo PâBÊeio com âs seguilrtes mê§ lZ 3.3m,0O

caÍacterísticas mínimâs: ano e modelo
2013; motorização 1.4 - bi
combustível iilcooVgasolina; quatro
portaq equrpado com aÍ
condicionado, direção hidníulica e

üdros elétÍicos.
T0t l 39.600.00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais.l

PRAZO - 12 (doze) meses.

PAGAMENTO - Mensâlmente, parà ocorrer no prazo de triítâ diâs, conl,ados do período de adimplemento de cada

parcela.
VALIDADE DA PROPOSTÀ - 60 (§êssÊnta) dias.

Matnalguape, 3l de março de 2015

N

P. TOTAL
39.600,00

rl

PROPONENTE: Nlmacyr Emilton de ['igueiredo Cartâm
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ESTàIrc DÀ PÀRAIBÀ

cáToBA uI,}IIcÍPÀú DE I T4I$G(nPB
cofiss.ão PEnr4rlENlE DB rrclIÀçÃo

--§-/o,-..-^.r lLiga t üirrr-ut-i- ô

ÀTÀ 001 - coMrITE N" 00001/2015

Ata dos trabalhos da Coeissâo Permanente dê Lj.cj-taÇâo, encalregada de atuar nos plocedinentos
relativos à licitação acijna indicada, que objetiva: Locaçáo de r.!Il velculo tipo passê1o,
destinado ao gabinete do Presidente da câmara frunicipaf dê líâmânguape. Foi dada a dêvida
publrcidade ao cêrtame, êm observância a legislação pêrtinêntê, utilizándo-sê do sêguintê mêio
de divulqação: Ouadro de DivulgaÇão do órgão Realizador do certarDe - 24/03/2015. Licitantes
cadastrados neste processo: Etiêne Maria dos santos silva; Jeferson Silva do Nasimento;
Mooacyr EÍLiIton de Figuêiredo Cartaxo. À,5 08:00 horas do dfa 31/03/2015, rer]rliu-se a CorLissáo
Pêrmanêntê de LicitaÇão, desj-gnada pela Portaria n' 030/2015 de O5/O),/2O15, conposta pêlos
servidores: cIÁuDIo IEITE FIIIio - Presidente; IÍARIÀ JosÉ c'oMEs - l.tenüro; ELIENE NUNES Dos
SAlfIoS - MeÍücro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instnmento convocatório, o
Presidente abriu a sessão púb1ica ê efetuou o credenciamento dos interessados. licitantes
qualificados a participar desta rêunião: Jeferson Silva do Nasimento - Envelope sem
reprêsentantê: participaÇâo vá1ida, t'Íooacyr Emilton dê t'iguêirêdo cartaxo * EnvêIope sem
.reprêsentante: participaÇão vál-j"da; Etienê líaria dos santos silva - Envêlope sem
representante: participação váIida. Em seguida foram identificados os envelopes contendo as
propostas e os documentos de habi,litaÇâo dos licitaates devidâmente qualificados, abrindo-se
os ênvelopes Documentaçáo os quais tiveram seus conteúdos lubricados pelos presentes.
conferidos os elementos apresentados, passou a informar: Todos os licitantes foraÍl
considerados habilitados. Àpós a divulqação do rêsultado da fase habilitação, observado o
pxazo recursal ou registrada a desistência expressa dos licj.tantes de apresentarem qualquêr
intêrposiÇâo dê recurso, foram abertos os ênvelopês contendo as propostas de preÇos dos
proponêntes habiLitados. os quais tiveram geus conteúdos devidamentê rubricados. Ànalisadas as
proposta3 o Presidente passou a informar: Todos os llcj.tantes apresentaram propostas, no
aspecto formal, em consonância com as exj-gências do instlunento convocató.riô. Considerados o§
vaLorês ofêrtâdos por cada proponente, de\.idamêntê legistrados no coffêspondente Histórico da
Ata, as ob6êxvaÇóes apontadas durante o procêsso e os critérios definidos no instrumento
convocatório, ao final da sêssãô, produziu-sê o seguinte resultado: Licitante vencedor e
respectivo valor total da contrataÇão: }{ooacyr Enilton dê Figueirêdo cartaxo - valor: R§
39.600,00. O valor unj-tário consLante da proposta apresentada, bem coDo o resultado do certamê
com a dêvida classificação dos licitantês, estão denonstrados no respectivo ltapa de Apuração/
gue fica fazendo qarte
nênhuma obsêrvaÇãq foi
depois de lida ê aLhada

integrante desta Àta, indepênderte de trânscriÇão. Facultada a palavra:
Í ta. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Atâ, quê

orme, vai de\r"i danente assinada.

\"
C TO I,EI FIIHO -r,RRiÀ Sq=ómS q

+l r-9\19 f,')tlnu,a À.- eo'r$ío.
ELIENE NI'NES DOS SÂ}''TÔS
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ESIADO DÀ PÀTÀÍBÀ
CâTGRÀ xIJtÍIcIPÀ} DE I,GI4I{GI,ÀPE

coMlss.ão PERr'qI@tIE DE LrCITÀçÃO

HrsróRrco DÀ Àaa oo1 - coNvrB rro ooool/2015

Histórico da Ata dos trabalhos da Co[issáo Petranente de Licitação. ênca.].rêgados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acilla indicada, que objetiva:

- Mooacyr Emilton de figueiredo Cartaxo.

valor: R§ 39.600,00

2.0 - DO TRAEAI,íENI! DI PÀRÀ },8 e EPP - I'À.sE PROPOSA,À

- Não há registro
\

-,!(o*-*i.. ^ít-o4f cr-í1\-.,.'1'\
C rO LEI r'l LEO

ELTENE NINES DOS SÀNTOS
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locaÇão dê rnn vêicufo tipo passeio, destinado ao gabinete do Prêsidêntê da cáma.ra Municipal dê
Mananguape.

1.0 - DA DnOpOSIA DE PnEpS

Considerados os valores aprêsêntadôs por cada llcitante, as obgervaçóes apontadas durante o
processo ê os crité.rios definidos no instr@ento convocatório, ao final desta sessáo,
p.roduziu-se o seguinte resultado:

À
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TERMO DE REN(,NCIÀ

6fi*l lto.tr-.-Etiêne Ma.ria dos santo
442.98L.37 4-49

ô'"c ScL*frh 6^-WC\

c.REF. : CoNVITE N" 00001,/2015
CÁMARA MuNrcrpÂr DE l.rAl..ÍANGUÀr?E

CPL.

PROPONENTE: Etiêne ldaria dos Sa[tos Si-Ivà
cPF 442.941.374-49

1.0 - TERMo DE RENÚNCIA ao recrEso conforme previsto no Àrt. 43, Inciso IIÍ, da r,ei 8.666193

o proponente acama qualiíicado, declara, na forma do d.isposto no Art. 43, III, da l,ei
8.666/93, acêitâr o rêsultado divulgado pela CoÍLissão, que analisou a docuoentaÇão prêliminar
do processo en epiqrafe, efetuada rros têrmôs do respêctivo instn-lorênto convocatório,
desistindo âssim, êxprêssamentê, de qualquer interposição de recurso prev-isto na legislação
vigente, bem como ao prazo correspondente ê concordâldo, portanto, com o pros sêglLrinento do
cêrtamê. Dêc1ara ainda çfre, em havendo a ocorrência de qualquer ignraldade de valores entre sua
proposta ê â dos demái.s licitantes e após obsêrvado o disposto no Art. 3", § 2", da Lêa
8.666/93, fica autorizado a realização do sor:têio para dêfiniÇão da respectiva classificaÇão,
não sendo necessário a sua convocaçáo para o corrêspondente ato púbIico, conforme previgto no
Art. 44, § 2', do rêfêrido diplona legal.

MamangT.rape - PB, 31 de MarÇo dê 2015-

s salva
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TERMO DE RENíTT{CIÀ

REF. : CONVITE Nó 00001/2015
CÂI'ÍARÀ MI,NICIPAL Dts }.íÀI'{ANGUÀPE

;-o{u»o*. ut/o- d» rr/rl.o^rwrtffi
Jefêrson Silva do Nasimento
065. 813. 574-05

qa
Lfir

o

o

(

r)

sr99

PROPONENTE: ifêfêrsor1 Si].va do Nasil!êrlto
cPF 065. 813 - 574-05

1.0 - TERMO DB RENÚNCIA ao.recurso confome prerristo no Àrt. 43, fnclso flf, da Lei 8.666,/93.

O proponerte acina qualificado, dêc1ara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei
8.666/93, aceita-r o resultado divulgado pela Conissão, quê analisou a documêntaÇâo p.relininar
do processo em eplgrafe, êfetuada nos ter&os do respectivo instrumento convocatór1o,
desistindo assim, êxplessamente, de qualquer interposiçào de recurso previsto na lêgis1aÇâo
vigente, bem como ao prazo correspondêntê e concôldando, portanto, cortr o prossesF.rjrento do
certáme. Declara ainda que, eú havendo a ocoÊência de qualquer igualdade de vâforês entre sua
proposta ê â dos derãis licitantes e após observado o d-isposto no Àrt. 3o, S 20, da Lêi
8.666/93, fica autorizado a rêal-izaçáo do sortêio parâ defj-nição da reepectiva classificação,
não sendo necessário a sua convocaçáo para o correspondente ato púbIico, conforme previsto no
}.rt. 44, § 2", do referido diploma legal.

Mamanguape - PB, 31 dê MarÇo dê 2015-

c.
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TERMO DE RENú§CIÀ

REF. : CoNVITE N' 00001/2015
CÂMÀRÀ n,NICIPÀI DE }A}ANGUÀPE

PROPONENTE: l.íooacyr tuj-LtoD dê Figareiredo Cartero
cPF O48.997 .494-26

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao rêcurso coDforne prevlsto no Àrt. 43, Inciso III, da Lei 8.666193.

O ploponente acima gualificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, III, da lei
8.666/93, aceitar o rêsultado divulqâdo pêfa Comissão, que anafisou a documentaÇâo preliminar
do procêsso êm eplgrafe, efetuada nos termos do lespectlvo instrumênto convocatório,
desistindo assim, expressamente, de qualquêr interposição de recu-rso prevlsto na 1êgislaÇão
viqente. bem como ao prazo correspondente ê côncordando, portanto, co& o prosseguimênto do
certame. Declara ainda _çtrue, êm ttavendo a ocorrência dê qualquer igualdade dê valores entre sua
proposta ê a dos demais licitantes e após observado o di3posto no Àrt. 3ô, s 20, da Lei
8.666/93, fica autorizado a realizaÇão do sortêio para definição da respêcti-va classificação,
não sêndo nêcessário a sua convocação para o correspondente ato púbIico, conformê previgto no
Axt. 44, § 2", do referido diplomã 1ê9a1.

Mamãnguapê - PB

"MúroM4"^oee.spt .ae/-ze
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EStrÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂrGRà t{IrxrcrPÀr DE n4NGt ÀsE

coassÃo PEnTGNENÍE DE LrcrrÀç.[o

QUÀDRO COà4PÀRÀ?:VO DOS PREçlOS ÀPRBSEIITÀDOS - I.íAPÀ DB ÀI,t,lÀçÀO - co!{VlIlE N. OOOO1/2O15

Pertlcil,ãnt,es tnid. BreDt- I,/I. Irnit. \rI. fotâl C1ass. Obs.
1 - Veículo tipo Passeio cd âs seguintês cà.racterÍ.sticâ.g [íni.Ea5; âtro e Ddê]'o 2013; Dtorizeção 1.4 - b1
ccúustível áIcool/gasolina; quetro portâs; eqEilra& êd a. coú<licionado, clireçào h1d!áulica ê vidros
elêtricos.
Iooacyr Ernilton de Eiqueiredo Cârtaxô mês 12 3-300,00 39-600,00 1

EtÍene Maria dos Santos Silva més 12 3.440,00 41.280,00 2
Jêfêrson Silvâ do Nasimento més 72 3.500,00 42-000,00 3

Mamang'uape - PB, 31 de Março de 2015

RESUÍ]TÀDO FI}BI:

\

- l,looacyr Emilton de Figuêiredo Cartaxo.
Item(s): 1.
Va1o.r: R§ 39.500,00

C O IEITE LHO

MARIA JOS

ELIENE NUNES DOS SÀNTOS
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ESTADO DA PARÂ|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE cPt--

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONVITE N' OOOOí/20í5
OBJETO: Locação de um veiculo tipo passeio.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e resp€ctivo valortotat da contrataçáo:
Mooacyr Emilton de FigueiÍedo Cartaxo - Valor: R$ 39.600,m.
Dos atos deconentes do procedimento licitatório, caberáo recuÍsos nos termoG do AÍ1.
109, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteraçóes. Maioí6 informaçóes poderáo ser
obtidas junto a Comi$são Permanente de Licitaçâo, Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro -
Mamanguape - P8, no hoÉrio das 08:00 as'12:m horas dos dias úeis.
Telefone: (083) 3292-2786.

. Mamanguape - PB, 31 de Março de 20'15
CLAUDIO LEITE FILHO - PÍesidente da Comissão

Publicado mediantê
DIVULGÂçÃO órqâo

no QUADRO DE
data.

.15

Presidente da

\m
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Rua Duquê dê
dias úteis.

EsEÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTa3À MT,IÍICIPÀL DE I'GIGNG{,ÀPE

coMrssÃb PERrGlrElrTE DE LrcrrÀçÀo

NorrErcÀçÃo - REsrrr,TÀDo FÀ,slE pRox)srÀ - coN\rITE No ooool/2015

LICITANTE: Etiêne Maria dos Santos Silva
cPt| 442.9A1.374-49

1.0 - DO OBa,EIIO ItÀ LICIIÀçÃO
LocaÇão de um vê1culo tipo passêj,o, destinado ao qabinete do Plesidente da Cânara !{unicipal de
Mamãnglrapê.

2.0 - DÀ }rcrrrFrcÀÇão
Informa-se quê o rêsuftado da fasê Proposta encontra-se afixado no Quadro de DivulgaÇâo deste
órgão. sallenta-se que as ocorrências pertinentes ao certame, inclusive com a demonstraÇão da
classlficaÇão dos licitantes habj-litados no processo, estão de\.idamente registradas na Ata da
correspondentê sessáo pública rêaIizada, cujâ cópla encaminha-se êm anêxo a esta notificação
para o dêvido conhecimento.

3.0 - DOS BECI,RSOS
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Àrt. 109, da
Í.ei Federal nô. 8.566, de 21 dê j unho dê 1993 ê suas alteraÇões posteriorês.

4. O - DAS IIIEOnCOÇõES @itPI4r@ÍtrtRBa
Maiores infomações pode!ão ser obtidas junto a couissão Permanente de ticitação,
Caxias, 1.23 - Centro - Uaeanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
Telefone : lO83) 3292-2f 6.'\t

\/
MârEnguape - PB, 31Nle MarÇo de 2015-

. \N\\J \

6ü*^r ÀÀo.ru-À d^e, 9ó.,Já-r S^-t'u<':^
Etiene Maria dos santos Si.1vâ
442.98L.314-49

cÉtDTo LíafE Faln0 l
Presidentê da Corli ssão

DECIÀRÀÇÃo

o rNTEBnssÃDo ÀBAIxo DEcrÀRÀ HAVER REcEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprA Do RrsurraDo DA EÀsE pRoposrA
RETEREÀmE Ao pR@Esso LrcrrÀróRro E!.t EPÍGRAFE, rNcrusrvE A ArA DA coRRnspoNDEME sEssÀo
púgr,tca ru-ar,rzÀDÀ, BEM coHo rolG.Do coNlIEcrüENTo Dos pRÀzos pÀRÀ rNÍERposrÇÃo DE RECuRsos.
pREvrsros NA rEcrsr,AqÀo PERTTNENTE -

RECEBIDo Eú:. 3a/03/2015.

d\
ffi rr: 6l '5
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂr'GPÀ MUNrcrPÀr DE ialaltclrÀlE

cot,cssÃo PERrGrrENlE DE LrcrrÀç-Ão

NOTTFICÀçÃO - RESTTLTÀDO EÀSE PROPOSTÀ - CONTIITE N" OOOO1,/2015

LICIIÀ]úIE: Jêferson Silva do Nasimento
CPF:065.813.574-05

1.0 - Do onarEro DÀ úrcrràçÃo
LocaÇào de um vêicul.o tipo passeio, dêstinado ao qâ.binete do Presidente da Câmara t'Íunicipal de
Manânguape.

2.0 - DÀ NOTII TCÀçÀO
Informa-se quê o rêsultado da Easê Proposta encontra-sê afixado no Ouadro de DivulgaÇào dêstê
Órgâo. Salienta-se que as ocorrêncj-as pertlnentes ao certame, incluslvê com a demonstraÇáo da
classificação dos llcltantes ha-bilitados no processo, estão dêvidamente regi-stradas na Ata da
correspondênte sessão pública realizada, cuja cópia encarLirüa-sê êm ânexô a esta notificaçào
para o dêvido conhecilnento.

3.0 - DOS RECTTRSOA

Dos atos decorrentes do plocedirento licitatório, caberão rêcursos nos termos do À!t. 109, da
Lêi Fedêra1 n". 8.666, de 21 de j urüo de 1993 e suas alteraÇôes posteriores.

i!. o - DÀ.s nWDFIAÇõES CqípI;EtíENtâRES
Maiores informaÇões poderão ser obtidas junto a cortrissâo Perrnânentê dê Licitaçâo, Rua Duque de
Caxias, 123 - Centro - Mâmanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úte1s.
Tê1êfonê: l183l 3292- 146 -

.\
t

Mamanguape - BB,
i

31 de MarÇo dê 2015.

N
C DTO LI;ITI] I'TIHO
Presidêntê da Comissão

DECIÀRÀÇAO

o rNrEREssADo ÀBAIxo DEcl,ARÀ tAvER RECEBTDo NEsrA DÀlrÀ, cópÍA Do RESULTÀ.Do DA FÀsE pRoPosrÀ

REFERENTE Ao pRocEsso LrcrrÀÍóRro E!, EpÍGRÀr'E, rNCLUsrvE A ATÀ DA CoRRESPoNDENTE sEssÃo
púBrrcA RnÀLrzÃDA, Bn. colío ror'íADo coNl{EcrIiíEMo Dos pRAzos pÀ-RÀ rNTERposrÇÃo DE REct Rsos,
pREvrsros NA LEGrsrÃçÃo PERTTNENTE.

RECEBIDo EYIt 31/03/201,5.

\l

-r rlg,uro nn
.leferJon Si-lva
065.813.574-05

h,.Q-Vo- dP r,/oxoirvruffi
do Nâsimênto
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EstrADo DÀ PÀRAÍBÀ
c"ârolÀ uulrrcrpÀrJ DE uÀralrGtrÀ"r

corfissÃo pERTGIIENTE DE rrcrrÀç.[o
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NorrFrcÀçÃo - REsIrI,IrDo EAsB pRoposrÀ - ooxrrrrE No ooool/2015

LICITANIE: Mooacyr Emilton de Figuêiredo Cartaxo
CPFt OBB .99'7 .494-26

1.0 - DO OB.rEro DÀ rrCrTÀçãO
Locação de run veiculo tipo passeio, destinado ao qabinete do Presidente da Câmara t'Íurticipal de
Mânanguape .

2.0 - DÀ NOrrFrCÀçÃO
Info.rma-se que o resultado da Ease Proposta encontra-se afixado no Ouadro de Divulgaçáo deste
órgão. Salienta-se que as ocorrências pêrtinentes ao certame, jnclusíve com a demonstrâÇão da
classificaçáo dos licitantês hâbj"litados no p-rocesso. estão devidamente reqistradas na Ata da
co[êspolrdente sessão pú.blica rêalizada, cuja cópia encaminha-se em anexo a esta notificaÇào
para o devido conhecimento.

4.0 - DAS TXTOBAOçõES COtPr.EtíEtÍràÂBS
Maiores j-níormaÇôes poderão ser obtidas junto a collLissão Peroanente de Licitação.
caxias. 123 - centro - Mamanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
Telefonê: lO83) 3292-2'186.
'\l

I

Rua Duque de
dias úteis.

Mamanguape - 31 de Março de 2015,

t\
cÉ-uoro r,erre rriüo
Presidente da colllissão

RECEBIDo Elat 31,/ 03 /2 5

,L t l-'/L

DEcIÀRÀÇÀo

o ÍNTEREssADo ÀBAIxo DECTARÀ ravER RECEBTDo NEsrA DATÀ, cóprÀ Do REsrrr.TÀ.Do DÀ rÀsÉ pRoposrA
RErEBnlrrE Ao pRocEsso rrcrrÀTóRro E{ EpÍGRÀFa, rNclusrvE A ÀTÀ DÀ CoRRESPoNDENTE sEssÀo
púBLÍcA REATTZADA, BEl,r co!,Ío roMÀDo coNlrEcrüÉNÍo Dos pBÀzos pÃxA rNTERposrÇÃo DE RncuRsos,
PREvIsTos NÀ IEGISIÂÇÃo PERTINENTE.

,#Nmvru
ola .gP'i . 494-26

Cartaxo

I
/o'
í;ló
\.2.

(

\*nd

3.0 - DOS RECTTRSOS

Dos atos decorrertes do procedirento licitatório, caberão resursos nos terllos do Àrt. 109, da
Lej. Federal n". 8.666, de 21 de jurüo dê 1993 e suas alterações posteriores.
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EsTÀDo DÀ PàRÀÍBÀ

cÂraRÀ uuNrcrpÀr DE lG!ÃlIcIrÀpE
colflssÃo PERMÀIIENIE DE LrcrrÀçi\o

óo

RErÀTóRro - cowrrE N" ooool/2015

1.0 - DO O&TETTVOT
Tem o presente relatório o objetivo dê descrêver os procedj-eentos da CoEissào permânênte de
LicitaÇão, doravantê dênominada sitr{>lesmente corrrissâo, encarrêgada dê atuar no processo
licitatório acima indicado. que objetiva: Locação de um veiculo tipo pâsseio, dêstinado ao
gabinete do Presldente da Cá]nala l,n]nicipal de UamaÍrguape.

2.0 - DÀ ST'BI.ICIDàDE:
Eoi dada a devida publicidade ao cêrtamê, êm observância a leglslaçào pertinente, utilizando-
se do sequinte mêio de di\,'ulgação:
Quadro de Di\rulgação do Órgão Realizador do Certamê - 24/03/2015.

3.0 - DOS nTIERE§SÀDOS:
Licitantês cadastrados nêstê processo: Etiene Maria dos Santos Silva; Jêferson Silva do
Nasimento; Mooacyr EÍLilton de Figueiredo Cartaxo.

4.0 - DA IíÀBII,ITÀção:
No dia e hora marcados forae recebidos os ênvelopes contendo as propostas e os doclunentos de
habilitaÇâo dos interessados, abrindo-sê eB seqnrlda os eDvelopes Documêntação. Lj-cltantes
qualificados a participar do certame:
,leferson Silva do Nasimênto;
Mooacyr Enilton de Flgmeiredo cartaxo;
Etiene Maria dos santos si1va.

Ànalisadog o9 elementos apresentados e as êxigências coDstantes do instrunento convocatório
correspondente, a Conissão informou: Todos os licitantes foram considerados habilitados.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PRBçOS
Após a divulgaÇão do rêsul-tado da fase habilitaÇão. observado o prazo rêcursal ou leqistlada a
desistência expressa dos llcltarltes de apresentarem qualquer .intêrposiÇão de !êcurso, foram
âbê-rtos os envelopes Proposta de PrêÇos dos proponêntês habilitados. Analj-sadas as propostas a
Conrissão informou: Todos os licitantes apresêntaram propostas, no aspecto formal, em
consonância com as êxigências dô instruEentô convocatório.

6.0 - DÀ cottcl,usÃo
Considerando os valorês ofêrtados po! cadâ propônente, as observaçóes apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, chegou-sê a conclusáo de que â
proposta do licitaltê abaixo relacionado, aprêsentarse vantajosa para â ÀdrÍLinis t.râÇão.
Licitante declalado vencedor e respectivo valor total da contrataÇáo:
Mooacyr EÍLilton de figueiredo cartaxo - valor: R$ 39.600,00-

Salienta-se que os valores lrnitários constantes das propostas apresentadas, bêm como o
rêsultado do certamê com a dêvidâ cfassificação dos licitantes, estào demonstrados no
-rêspêctivo Mapa de ÀpuraÇâo, que fica fazendo parte inteqraDte deste relatôrio, independêntê
de transcrição. Face ao exposto, esta CorLlssão, rêprêsêntada nêstê ato pelo seu Presidente,
sugere ao senhor prêsidente da Câmara, a homoloqâÇão da presêntê licitaÇão em favor do
referido proponente.

ti o relâtÔrLô.

Mamanquapê PB, ou o{ *.rrde 201s.
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Prêsidentê da Corli ssâo
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂT,GRÀ MT,I{ICIPÀJ. DE Ii,q!&NGUÀPE

À§SESSORIA JURÍDICÀ

orig€e: coNVrTE N.o 00001/2015
COMTSSÂO PERMANEI{TE DE 1ICITAÇÃO

ÀssuEto:Locação de um vêicu1o tipo passeio, destinado ao gabanete
do Presidêntê da Câmârâ l"trnicipal de Mamanguape

À.!êxo: Processo licitatório corrêspondentê.

PÀRECER

Analisada a mãtéraa, nos têrmos da l,ei Federal A" 8.666/93 e suas alterações, ê considê.rando o
teor dos documêntos e informaÇôês aprêsêntadas, esta Assessoria JurÍdica consldera regiular o
processo em tela, o qual está em consonância com a Iêgis1aÇão pêrtinente.

Manángnapê PB, 06 de Àbri1 de 2015.

ffi+W6Ê-ítro
.Ássesso-r .;uridico

- oÀB PB 15. 685
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ESTADo DÀ PÀRÀÍBA
cÂr,qr,u raxrcrpar, DE lonÀIIGUÀpE

cÀBrNErE Do pREsrDErÍIE DÀ cÂI'oBÀ

MaEanguape - PB, 06 de Àbril de 2015.
PORTÀRr,A No CC 00001,/2015

o PRESTDENTE DÀ cÂlqRÀ DA cÀ{ARÀ Mt NrcrpÀr DE l.GlaNGIrÀpE, EsrÀDo DÀ p.nneÍeA, no uso de
suas atribuiçôes legai s,

R E S O ], V E:

HoMoLoGAR o resultado da licitação, modalldade Corrvitê no OOOOT/2015, gue objetiva:
l,ocação de um veiculo tipo passêio, destinadô ao gabinete do presidente da Câmara l,Íunicipâ1 dê
Mamanguape,' com base nos elementos constantes do processo correspondentê, os quais apontêm
como proponente (s) vencedor(es):

- Iíooacyr Erlilton de Figuei-redo Cartaxo.
08a99'7 494-26
Valor: R§ 39.600,00
Publiquê-sê e curÍpra-se.

EE IRA DA SÍLVA EILHO
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Prêsidentê da Câmàra
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EsIÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂrana. uurrcrplr DE lràraxcuApE
GÀBrNEIE Do pREsrDE!ÍrE na cÂlqra

MaDánguape - PB, 06 de Àbr:il de 2015.
PORTÀRIÀ N" CC 00001,/2015-01

o PRESTDENTE DÀ cÂ!ÍAxÀ DÀ cÂlÀRÀ Irn NrcrpÀr DB rGraNGlrApE, ESTÀDo DÀ pÀnÀÍBA, no uso dê
suas atribuiÇõês legais,

R E S O L V Er

À-DJIJDICAR o objeto da licitação. modalidadê Convite n" 00001,/2015:
velculo tipo passêio, destinado ao gabinêtê do Presldentê da Câ&ara Municj-pal
com base nos ê1êmêntos constantes do processo correspondentê, a:

- Mooacyr Emilton de Fiqueiredo Cartaxo-
08899-7 494-26
Valorr R§ 39. 600, 00
Publigue-se e curq)ra-se.

IFÀ DA S IL\TA EILHO

locaÇão de um
dê MarnÂnguapê,'

fl\lí *, 6o '51k*/

Presidente da Câmara



ÀNE
coN[RATo N" : 00007/2015-CI'L

a
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI
!GI'q,NGÚÀPE E I.íoOÀCYR EMI LTON
FORNECTITEIúIO E/OU PRESTÀÇÀO DE
NASIE INSTRUMENTO NÀ T'ORM. ABAIXO:

CELEBRAM À CÂ}CRÀ rclP.êL' DE r
báqÀ 6DE FlGUEIREDO

sEnvrÇos coNFoRME CRIMINÃDO

Veicul-o tipo: passeio -
gasolina/á1coo1

Chevrolêt Cruze I-T NR

os sêrviÇos deverão ser prêstados de acord.o com condiçôes exprêssas neste instIllmênto,
00001/2015,

o). ? .o

Placas: PBÍI 2422-PE Combustivel:

Àr)

Pêlo presente instrumento particurar de contrato, de um rado câmara r'trmicípaI de
P,ua Duque de
rep-resentada
Comerciantê,
CPE n' 031.4
COIfTRATÀ.ITTE , e do outro lado Uooacy! Eallton de Figueiredo Cartaxo - Rua Ce1- Batistâ
carnêi.ro, s/n" - centro - uamanguape - pB, cpr n' 088.997.494-26, doravante sinplesmentê
CONIRATA-DO / decidi.lam as partes contratantês assinar o presente contrato, o qual se regerá
pefas cláusulas e condj-Çôes seguintes:

Caxias, 123 - Centro - ttarBanguape - pB, CNPJ rf L2.j2n -256/ 0OOj.-52, neste âto
pelo Prêsidente da Cânara João Eerreira da Sj-Iva Fifho, Brasifej-lo, Divorciado,
residênte e domiciliado na Rua Severino Victor, 45 - planalto - I,Íaranguape - pB 

,63.444-40, , Carteira de fdentidade !\" 2.28A.944 SSp-pB , doravante simplesmênte

processada nos termos da
14 dê dezembrô dê 2006-

Cüfu,$EÀ PRIUEIRÀ - Dos EI,NDÀüENToS Do cdTlBÀ:Do:
Este contrato decor.re da 11citaÇão modalidade Corrr-ite n" 00001/2015,
Lêi Eederal no8.666/93 e suas alterações a tei corq)Iementar n"123, de

cüftrsulÃ SEGITNDÀ - Do oBirETo Do s)t*18À!o:
o pxesente contrato têm por objeto: LocaÇão dê u[ veiculo tipo passeio, destinado ao gabinetê
do Presidênte da Câmara Municipal de DÍamanquape.

proposta, instruÇôêa do Contratante ê do instrumento
partes integ.rantes do pregente contrato, indêpendente de

Cü(VSUIÀ TERCEIRÀ - DO IrÀI'IR B PREPS:
O valor total deste contrato, a bâse do p.rêÇo p.roposto,
SEISCEIfTOS RBAIS). Rêprêsêntado por: 12 x RS 3.300,00.

é de R$ 39.600,00 (TRINIÀ E NOVE MIL E

convocatórlo Convite no
transcrição.

No valor acima indicado não estão incluidos os custos com conbustivêl e motoxista,
a ca.rgo do Contratante.

que ficarão

C',IíUSUIÀ QI'ARTÀ - DO N8.ÀJUSTàüEIITC:
O valor contratual podêrá sêr reajustado coE perlodlcidade anuaf, mediante acordo/ tomando-se
por base o mês de assinatula do respectivo contrato. na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acur0r.rlado ou, na sua falta, uú novo indice adotado pelo Govêrno Fêderal que o
substitua.
ocorrêndo o desêquillbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaÇão
quê as partes pactuaran iniclalmente. nos termos do Àrt. 65, Ínciso II, Afínea d, da Lei
8.666/93, mêdiante comprovação docr-snental e requerj-mento expresso do Contratado.

crÁusurÀ QrrrrÍTÀ - DÀ DcrÀçÃo:
-As dêspesas coEerâo por conta dâ sequÍntê dotaçáo, cônstânte do orçamerrtô vigiente:
Rêcursos Próprios da Câmâra l.tunicipal dê !íamânguapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36-00

CI,ÁUSUIÀ ST|(EÀ - DO PÀ@üBtrÍTOi
o pagamento sêrá eietuado na Tesoularia do contratante, mediantê processo rêgu1ax,
maneira: Mensalmente, pâra ocorrêr no prazo de trinta dias, contados do
adimplemento de cada parcela -

da sêguinte
perÍodo dê

cü(usútrA sífrlda - Dos PRÀzog:
O prazo de vlqência do presente coDtrato será dêtereinado: 12 (doze) üreses, considerado da
data de sua asgínatura.
Â vigência dêstê instrEnento poderá ser prolrogiada po.r iquais ê sucessivos periodos, mediantê
acordo êntre as partesÍ conforme o disposto no Àrt. 57, da Lei 8.665/93, observadas as
caracterlsticas do objêto contratado.

cri(usl,IÀ orrÀIrÀ - DAI! oBRrGÀçõEs rro cotgRÀràIs1E:
a - Efetuar o paganento relatlvo ao fornecimento ou prestaÇão dos serviços efetivamente
rêalizados, de acordo coltr as lespectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcj-onar ao Contrâtado todos os
prestaçào dos sêrviços contratadôs,-

meios necêssários para o fiel fornecj.mento ou

c - Notificar o Contratado sobre qualquer ilregularidade êncontrada quanto à qualj.dâdê dos
produtos ôu sêrviÇos, exêrcêndo a nais aEpla e completa fiscalizaÇào, o que não eximê o
Contratado dê suas rêsponsê.bifidades contratuais ê legáis;
d - Inforhar o Contratado da nêcessidade de Eanutenção ê/ou rêparo corretivo do veÍcuIô,
observadas as norltréls do respectivo fabricante constaDtes do Eanual dê manutenção
corrêspondênte, o qual não deverá ser utili-zado caso haja irregularidade;
e - Ressarcir o Contratado de todas as nmltas de trârlsito ocorridas durêntê a viqência do
prêsente contrato,'
f - Responsabili zar- se pelos danos causados a tercej-ros ê, sê for o caso, pelo pag:amento da
frânquia a rêspêctiva sêguradorâ na ocorrência de sinistxos, quândo comprovada a sua culpâ,
mêdaantê laudo técnico ou eguivalente;

@-



TE STEMUN}IÀS PELO CONTRÀTÀNTE

SILI/A EIIITO
Pres te da Cfunâra
03 63 - 444- 40

PEI,o CONTRÀTADO

ton de cartexo

óIeo rubrificanre e dos firtros correspondentes o" .Offi*§
instruções do fabrlcante do veícu1o. t^ ' \

li ç, 68 :l
crafureulÀ Ncf,rÀ - DÀs oEa,rcÀçÕEs Do cort1B,f,TàDo: \'; -- --/a - Executar deuidamentê o forneci-mento ou serviços descritos na cl-áusula corre+ig-ndentê doJ/
plesente contrato, dentro dos rrelhores parâ&etros de qualidade estâbelecidos P".. _\à.1..ÊB?. 87
atividadê relacionada ao objeto contratuaL, coE observância ao9 prazos estipulados; \--r'
b - Regponsabitizar-se por iodo" o" ônus e obri.gações concerneDtes à 1egi91ação fi9cal, civll,
tributáiia e trabalhista, bem coEo por todas as despesas e comprc,rrissos assrntridos, a qualquer
título, perante seus fornecedores oU terceiros ee razão da exêcuÇão do obieto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito peLo contratànte, quando da execuÇão do

contrato. que o lepresente integral:oente ee todos os seus atos;
d - PenEitir e facilitar a fiscalizaÇáo do contratante devendo prestar os informes e

esclarecisentos solicitados;
e - será rêspon9ável peLos danos causados diretaroente ao contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua cul-pa ou dolo na execução do contrato, não excluiudo ou rêduzindo essa

lesponsabi lidade a fiscàlização ou o acoq)anhamento pelo ólgão anteressado;
f -- Náo Çeder, transferir oú sub-contratàr, no todo ou e& partê, o objeto deste lnstrumento'
sen o corüecimento e a devida autorizaÇão expressa do contratàntê;
S I *art.r o vê1culo equipado de acordà com as exigências do código NacionaL de Tr:ânsito;
h - Efetua! os Servj-ços de manutenÇão coüeti-va e prêventiva do velculo' No caso de ser

conrprovada, med1ante laudo téqrico ou equivalentê, a uiilizaçao irregular do velculo, seia por

impàrÍcia, êxcesso de passagei.ros, conduÇão êItr estradas iryróprias' entre outros que

caracterizemoseuusoj.ndevido,todososcustosdecorreDtesdessasocorrências,ficarãoa
""rqo ao contratante, cujos serviÇos deveráo ser executados ee oficina especializada;
i-srrbstltuirimediataDenteoveículoporoutroequivalente.casonãotenhacondiÇõesdeser
utitizado no serviÇoi
i 1r".a.., duranie a \rigência do contrato, eD coryatibilidade com as obrigaÇõês assr]mldas,

todas as condiÇões de habilitaçáo ê qualificaçâo exigidas no respectivo processo }icitatório'
apresentando ao ContrataDte os doctmentos necessários, sêq're que soficitado'

cráu$rrÀ DÉjcllq - Dr ÀrrBàção B nBscrsão m colgBÀlo:
Este contrato poderá ser "iturado, unilateralmente pelo Contratante ou p-or acordo entre as

p"rt"", no" casos previsto" 
- 

"ãÉtiq" 65 e será rãsci-ndido' de pl-eno dirêj'to' conf orme o

ãisposto nos ÀrtigoJ 1'1 , 18 e 79 da Lei Federal 8'555/93'
O Contlatado fica obrigado a aceita! nas Íresrlras condiÇões contratuais, os acrégcimos ou

supresgões que se fizeren necessários, atê 25s (vinte e cilco por cento) do valor inicj-al
atualizâdo do coltrato.

cüíusurÀ DÉcnÀ mnGrnÀ - DAs PEraúü)ÀDEs:
Àrecusainjustaemdelxârdecuq)rirasobrigaÇõêsassuEidasepreceitoslegais'sujeitaráo
contratado, garântida a prévia deiesa, às segulntes penalidades prevj-stas nos Àrts' 86 e 87 da

LeL 8.666/93r a - advertência; b - mrlta de mora de o'59 (zero vÍrgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no inicj-o ou na execução do

objêto ora contratado; c i multa de 1og (dez por cento) sobre o valor contratado pela

inexecuÇáo total ou parcÍâI do contrato; d - suspensão teoporária de participar em licitaÇão e

j.mpedimento de contratar cou a Àd[inistração, p.lr prazo de até 02 (doie) êrros; e - declaraÇão

de inidonej-dade para licitar ou contratar com a Àdninistraçáo Pública enquanto perdurârem og

motivos deterninantes da;;rã" ou até que seja prc,lrovida sua reabilitação perante a própria

autoridade que aplacou "'úáf ia"at,' f I simultaneamente' qualquer das penalidades cablveis

fundamentadas na Lei I .665193.

c!i(u$[À DÉED,A SgrloÀ - DO E(RO:
para dirimir as questÕes decorrertês deste contrato, as partes elegem o Foro da Cc'marca de

Ma$ánguape, Estado da Paralba.

E, por estarem de pleno acordo, foi Lavrado o presente contrato en 02 (duas) vj'as' o qual vai

assinado pelas partes e po! duas testemlrüas '

uaràngiuapê - PB, 06 dê Àbri1 de 2015'
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EsrÀDo DÀ pealisÀ
cÂlaaA MuxrcÍpÀrJ DE lrAlÃNqrÀpE

colcssÂo PERI4TIENTE DE rlcrrÀçÀo

coNvrTE N" 00001,/2015

DEcIÂRÀÇÃo _ PTTBLICAÇÃo

DECrÀRÀÇÃO

Declaro para os de\ridos fins de direito, que uma cópia dos termos de Homologação e ÀdjudicaÇão
correspondentês ao processo licitatório modalidadê Corlv'ite n" 00001/2015, forêm dêvidamêntê
afixadas no Ouàdro de Divul,gação deste órgão, nêsta data, em observãncia as dj.sposições da Lêi
Federal n" 8.666/93 e suas altelações posteriores.

Mamanguâpe - PB, 06 de Abril de 20L5.

*r!;,n* [o" g"E,§lr
ELIENE NUNES DO SAI.TIOS

Sêcrêlária
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ESTADO DÀ PÀNÀÍBÀ
câTaRÀ T.,UNTCTPÀI, DE tGrGNGuÀPE

corfiss.ão PERTGNENTE DE LrcrTÀçÂo

coNrrrlts Ir. 00001/2015

DECI,ABÀÇÃO _ PUBIICAÇÀO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que lrrna cópiâ dos termos de lÍomoloqaçào e AdjudicaÇào
correspondentes ao procêsso licitatório Bodalidade CoÀ.ite n" 00001/2015, foram dê\,ridamentê
aflxadas no Quadro ale Divuf'gação deste órgão, nesta data, em obsêrvância as disposições da Lei
Eederal n" 8.666 3 e suas alterações posteriores.

-PB 05 de Abril de 2015.

c IO Í,EITE Í']
Prêsidentê dâ Cômi ssãô
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ESTAM DA PARÀBA
CÂMARA MUÍ{ICIPAL DE MÂI,IÂT{G UAPE

HOitoLoGAçÃO E AÍ\,UD|CÂçÃO - COIWTTE M 0000í/2016
Nos termos do relatóio final apreseriado pela Comissáo PermanerÍe de Licitação e
observado o parecer da Ass€6soíia JuÍídiça, refererÍe ao Convite no 0m01/2015, que
objetiva: Locaçâo de um veícllo tipo passeio; HOMOLOGO o coÍ6pondente
procedimento licitatoíio e ADJUDICO o seu objeto a: Mooacyr Emalton de Figueiredo
Cârtaxo - RS 39.600,00.

Mamanguape - PB, 06 de Abril de 2015
JOÂO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presilente da Câmara

I - Quadro de DivulgaÉo do ÓÍgão Reelizador do Certame - 06.04.15
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ESTÂOO DA PARÂIBA
CÂT'ÂRA ÍÚUNICIPAL DE AMAÍ{GUAPE

EXTRATO OE COiTRÂTO
OBJETO: Locação de um vêicúo tipo passeio.
FUNDAMENTO LEGAL; Convite no 0OOO1 12015.
DOTAÇÂO: RecursG PrópÍi6 da Câmara Munidpal de Mamanguape: 0'1.0í
01.031.m01.2001 3390.36.00 / 3390.39.m
vlGÊNCIA],l 2 (doze) mesês
PARTES CONTRATANTES: Câmarâ Muniipal de Mamanguapê e:
CT No m007/20í5 - 06.04.15 - Mooayr Emi[on de Figueiredo Cartaxo - R$ 39.600,00

PUELICAR:

f - Quadro de Divulgaçáo do Órgão Realizador do certame - 06.04.í5
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ESTADO DA PARAÍEA
PREFEITU FiA TNUNIC'PAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FIINDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARAiBÂ
cÂirARÂ MuillcrpaL DE ltaitÀt{GuApE

HoMoLoGAçÀo E ÂDJUDtcaçÂo - coMrm if 0000í120í5
Nos termos do relat&io tnal aprGentado pela Comissão PermaneÍte de LicJtação e observado o parecer da
Assessoria Jurídica, ÍefeÍente ao Convite no 00001/20'15, que obietiva: Locação de um veículo tipo passeio;
HOMOLOGO o conespondentê procedimerÍo lbitatóÍio ê ADJUDICO o seu obieto a: Mooacyr Emilton de
Figueirêdo Cartaxo - R$ 39.600,m.

_ Mamaoguapê - PB, m dêAbdl dê 20í5
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Pr6idente da Cãmara

ESTADO DA PARÂ|BA
cÂiIARÂ I,UÍ{ICIPAL DE MAMAiIGUAPE

EXTRATO DE COÍÚÍRÂTO
OBJETO; Locação de um veícu,o tipo p6seio. FUNOAMENTO LEGÁL: convite n'OmOí/20r5. DoTAÇÁo:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamarlguape: 0í .0í 01.03í.moí.200í 3§0.36.00. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT N" 00007/20'15 -
06.04.15 - Mooacyr Emilton de Figueiredo CaÍtaxo - RS 39-mo,0o.

ANO:2015

d'\

uÉ,s: arru



Tribunal de Gontas do Estado da paraíba

REct Bo DE ALTERAÇÃo o r Docu MENTos/t N FoRruaçôes

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em Og/05/20í 5 às 20:36:37 Claudio Leite Filho atterou os
seguintes documentos/informaçÕes deste documento sob o No 1767g/1S.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 0000'l /2015
Data de Publicação: 2410it2015
Orgão de Publicação: Mural
Data de Homologa çáo:0610412015
Responsável pelâ Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Convite
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 42.600,00
Valor: R$ 39.600,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (9'l).
Objeto: LocaÇão de um velculo tipo passeio.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 41.280,00
PÍoposta 1 - Proponente Pessoa Física (Nome): Etiene Maria dos Santos Silva
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (CPF): 44?.981.374-49
Proposta 1 - Situagão: Perdedora
Proposta 2 - Valor da Proposta: RS 42.000,00
Proposta 2 - Proponenle Pessoa Física (Nome): JeÍerson Silva do Nascimento
Proposta 2 - Proponenle Pessoa Física (CPF): 065.813.574-05
Proposta 2 - Situação: Perdedora
Proposta 3 - Vâlor da Proposta: R$ 39.600,00
Proposta 3 - Proponenle Pessoa Física (Nome): Mooacyr Emilton de Figuiredo Cartaxo
Proposta 3 - Proponente Pessoa FÍsica (CPF): 088.997.494-26
Proposta 3 - Situação: Vencedora

IINFORMAÇÃO DO SlSTElvlAl Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Maio de 2015

Assinado Eletronicamente

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

PDFI Edital da Licitação m '1 07945caeeb54a760dcc2ddBeod8Íd4c

CeÍtidão de Alteração Documentos/info.mações. Doc. 17678/15. lnserido por TÍam;ta (ge.ado automaticamente) em 09/05/2015 20:36
lmpresso por Clâudio Leite Filho em 0910512015 20:37. Autenlicação: 5cd638dc14dZa7A2O7O3c3cb52b365ba.

l,'f "' '+ . 
'ã)

W/

Documento Itnrormaaoz lAutenticação

.on,omâ LC 14rc3. alleradapelê 1C91,2009e
p!o Rêgiôe^ro lnlemo. âlbmdo pela

RATC 13/2009



w Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Assinado Eletronicament e

LF #'6
lt)
ú

J. cPr.o

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/05/2015 às 20:43:46 íoi protocolizado o documento
sob o N" 28503/15 da subcategoria Contratos 2015, reÍerente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento de infoÍmaçÕes/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000072015
Data da Assinatura . 0610412015
Data Final do ContÍato: 06/04/2016
Valor Contratado: R$ 39.600,00
Situaçáo do Contrato: Vigente
Objeto: Locaçáo de um veículo tipo passeio.
Contralado (Nome): Mooacyr Emilton de Figuiredo Cartaxo
Contratado (CPF): 088.997.494-26

IINFORNIAÇÃo DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Maio de 2015

@{orm LC 1A€3 aneÍâdá psb LC 9112@9 €
p€lo R€giúúio lntemo. .lt3Í6rb pelà

Sistema de PÍocesso Eletrônico do TCE-PB

l'* l*oo"o"rruouroroUuc459dsod2d77dlPDFlContÍato

Certidáo de Recibo pÍotocolo. Doc. 26503/15. lnserido por Íramitê (gerado aulomaticamente) em 09/05/2015 20:43-
- - tmúú por ctauuio Leite Filho em 09105/2015 20143. Autenticaçâor 60eb4d162a0ed458tu97eac0b9aa9d2.

É6r.h

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documenlo Itntormaoor llut.ntl"aÇâo





ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
SECRETARIA DA CÂMARA i'UNICIPAL DE ÍTTATANGUAPE

Mamanguape - PB, 30 de março 2016.

Ao
Gabinete do Prcsidente da Câmara llunicipal
Nestâ

Sr. Presidente da Câmara,

Conforme solicitado e já informado anteriormente, se faz necessário a alteraçáo
do Contrato no 007/15, datado de 06.04.15, decorrente do Convite no 001/15, ÍiÍmado entre a
Câmara Municipâl dê Mamanguape e Mooacyr Emilton de Figueiredo Cartaxo, objetivando a
locaçáo de um veículo tipo passeio; pelas oconências abaixo dstacadas. A pronogação do
prazo de locação por mais 12 (doze) meses, conforme previsto no respectivo contrato, é
motivada pela realidade que é necessária paÍa a perfeita prestação dos serviços a população:

a) dar continuidade âos serviços presados - serviços de natureza continuada;

b) é mais vantagem para o município a renovação do referitlo contrato em detÍimento a
realização de novo certame licitatório, que rêsultaria na inevitável majoraçáo do valor da
contratação, pelo comprovado aumento dos custos inerentes, conforme pesquisa de mercado
realizada;

c) como se trata da prestação de serviço indispensável à população, os custos deconentes da
renovaçâo do contrato em tela não representará impacto negativo no próximo exerclcio
financeiro, no caso haverá economia, inclusive já existindo a devida previsão de dotaÉo
orçamentária especíÍica.

Atenciosamente,

f vlr.,."uü atg -<lL'7. Q-p* t<t^-. MARIAJAANY DESOUZA PAIVA
CheÍe de Gabinete
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PESQUTSA DE PREçOS - EXTRATO

OBJETO: .Locação de um veículo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidente da Cámara Municipal de Mamanguap€
RESPOSAVEL: Maria Jaiany de Souza Paúa - Chefe de Gabinete
PERIOOO: MaÍço de 2016.

Nos teímos da pesquisa de prê@ realÉada para execuçáo do obieto da coÍrtratação em têla, Íelacionamos abaixo os preços
propostos pelos respectivos proponentes:

cóDrco
I

DtscRtMtNAÇAO
Veículo tipo Passeio com as seguintes caraderÍsticas mínimas: ano e modelo 2013;
motoÍização 1.4 - bi combustivel álcooygasolina; quatro poÍtas; equipado com âÍ
condicionado, direçâo hidráulica e údros elétÍicos.

UND.
mês

OUANT.
12

PROPONENTES

SILVANO VICENTE DA SILVA
Travessa do Rosário, 529 - Centro - Mamanguape - PB
cPF 052.782.17+80
VALOR MENSAL: R$ 3.700,00

CARMELO CEZÁRlo DA SILVA ANDRADE JÚNIOR
Rua barão do Cotegipe, 333 - Centro - Mamanguape - PB
cPF 080.823.85+05
VALOR MENSAL: R$ 3.840,00

WOSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO
Segunda Travêssâ da Coronel Luiz lnácio, ô2 - Centro - [Iamanguape - PB
cPF 760.035.3í 4-87
VALOR MENSAL: R$ 3.900,00

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 31/05/2016

Mamanguape - PB, Março de 2016.

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
Presidente da Cámara



PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POB: CÂMARA I\4UNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Locaçáo de um veículo tipo passeio, destinado ao gabinetê do Presidente dâ CâmaÍa l\,lunicipal de Mamanguape
PERIODO: l\4arço de 2016.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponenle CARMELO CEáB|O DA SILVA ANDRADE JÚNIOR, a seguir quatiÍicado, que informasse o seu
melhor preço paÍa execuçáo do objeto em epígrafe. Os dados obtidos loram devidamente transcritos em planilha especíÍica -
vide quadro abaixo - dando-se lotal conhecimento ao interessado, que depois de achado conÍorme, assinou a presente
pesquisa dê preços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado paÍa a referida contrataçáo,
comprometendo-se, inclusive, a executar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes oÍertadas.

fuua,lv .-d,t- á
oÉ souzn pafuaIA JAIANY

Chefe de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Carmelo Cezário da Silva Andrade JúnioÍ
Rua Baráo do Cotegipe, 333 - Cêntro - Mamanguape - PB
cPF 080.823.854-05

DrscRrM,rNAçAg. .. . UND. QUANT. VALOR. R$
Veículo tipo Passeio com as seguintes características mínimas: ano e
modelo 2013; motorizaçáo 1.4 - bi combustível álcool/gasolina; quatro

12 3.840,00

portas; equipado com aÍ condicionado, direçáo hidriáulica e vidros elétricos
ObsêÍvaqáor na coluna VALOFI - B$ está inÍormado o preço unitáÍro do respectivo item

mês :

VALOR TOTAL: RS 46.080,00
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 3,1/05/2016

Mamanguape - PB, Nrarço de 2016

r;ür,tiltlçqt*tr" &r I
CARMELO CEZÂRIO DA SILVAxNt{,Í1i",,
cPF 080.823.854-05

QUADBO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa dê preço realizada para execuçáo do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:



PESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE.
OAJETO: Locaçáo de um veículo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidênte da Câmara Municipal de lr,lamanguape
PEBIODO: Março de 2016.

I - OA PESQUISA DE PREçOS;

Foi solicitado ao proponente SILVANO VICENTE DA SILVA, a seguir quaiificado, que inÍormasse o seu melhor preço para

execuÇáo do objeto em epígraÍe. Os dados obtidos foÍam devidamente transcÍitos em planilha específca - vide quadro abaixo -

dando-se total conhecimenlo ao interessado, que depois de achado conformê, assinou a presente pesquise de preços -

proposta, concoÍdando plenamente com o valor declarado para a reÍerida contrataçáo, comprometendo-se, inclusive, a
executar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes oíertadas.

, wbrua 4pra."y -ol- s .'T\p-tnso'-
\./I.1ARIA JAIANY T'E SOUZA PAIVA

CheÍe de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

OUADBO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo reÍerido proponente:

cóotGo otscntlittNlçÃo uND. QUANT. vALoR - R§

1 Veículo tipo Passeio com as seguintes caracteÍísticas mínimas: ano e mês 12 3.700,00

modelo 20'13; motorizaçáo 1.4 - bi combustível álcool/gasolina; quatro
portas; equipado com ar condicionado, direçáo hidráulica e vidros elékico-s.

ObseNâçáo nâ coluna VALOR - RS está infoímado o píeço uniláíio do íespectivo ilem

VALOB TOTAL: B$ 44.400,00
PROPOSTA VALIDA ATE: 31/05/2016

, /y'r.,.uo r', "u-á4 /*t r.%,
SILVANO VICENÍE DA SILVA
cPF Os2.7e2.174-AO

PBOPONENTE:
Silvano Vicente da Silva
Travessa do FlosáÍio, 529 - Centro - Mamanguape - PB.
cPF 052.7A2.174-80

l\,lamanguape - PB, MaÍço de 2016.



BEALIZADA POR: CÂMAFA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Locaçáo dê um veículo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Mamanguape
PERIODO: Março de 2016.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

Foi solicitado ao proponente WOSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO, a seguir qualificado, que inÍormasse o seu melhor
preço para execuçáo do objeto em epígraÍe. Os dados obtidos Íoram devidamentê transcritos em planilha especíÍica - vide
quadro abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conÍorme, assinou a presente pêsquisa
de prêços - proposte, concordando plenamente com o valor declarado para a reÍerida contrataçáo, comprometendo-se,
inclusive, a êxecutar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes oÍertadas.

a- -dt 5 .'R-a;,rlo..-
I\4ARIA JAIANY D SOUZA
CheÍe de Gabinete

PROPONENTE:
Woshington Batisla da Cunha Filho
Segunda Travessa da Coronel Luiz lnácio,62 - Centro - Mamanguape - PB
cPF 760.035.3'' 4-87

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contrataçáo em tela, relacionamos abaixo o menor
preço pÍoposto pelo reÍerido proponente:

coDtGo DISCRIMIN'1 Veículo tipo Passeio com as seguintes características mínimas: ano e
modelo 2013; motorizaçáo'1.4 - bi combustível álcool/gasolina; quatro
.portas; equipad-o..com -ar condicionado, qileçêg...f !qÉ!!!9a 9. v_idÍos elélricos.

ObseNaçáo na colunâ VALOR - BS está inÍormado o preço unitário do respêclivo ilem.

VALOR TOTAL: R$ 46.800,00
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 31i05/2016

l\ramanguape - PB, Março de 2016

mes

l@eáa ft
WOSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO
cPF 760.035.314-87

PESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA

II . DA PROPOSTA:

UND. QUANT.
12 3.900,00

t



ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ASSESSORIA JURíDICA

origem: SECRETARTA DA CÂMARA MUNTC|PAL DE
MAMANGUAPE
Primeiro termo Aditivo ao Contrato no 007/15
de 06.04.í5.

Assunto: Locaçáo de um veículo tipo passeio, destinado
ao gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de Mamanguape.

Anexo: Minuta do termo Aditivo

PARECER

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alteraÉes, e considerando o teor dos documentos e informa@es apresentadas, esta
Assessoria Jurídica considera regular o respecÍivo o TeÍmo Adiüvo em tela.

Recomenda-se a publicaçáo do extrato do conespondente Termo Aditivo
na lmprensa Oficial, para os efeitos previstos ma lêgislaÉo vigente.

Mamanguape - PB, 05 de Abril de 2016.

O&c,rrl4t'
ALBERDAN JORGÊ DA SILVA COTTA

Assessor Jurídico
OAB-PB 1767



pRn{ErRo rERl'ío ÀDrrrvo Ào coNrRÀTo No 00007/2015-cPL - 06.04.15

Adj"tivo contratual que entre si firmam a Cànara Municipal de I'Íaranguape - Rua Duque de
caxias, 123 - centro - Mananguape - PB, CNPJ n" 12.'720.256/ 0001-52, neste ato representada
pê1o prêsidente dâ câmâra João Ferreira dâ silva Fl1ho, Brâsilelro, Divorciado, Comerciante,
residêntê e dorliciliado na Rua Sêverino victor, 45 - Plana1to - Mamanguapê - PB, CPF n"
031.463.444-40, Carteira de Identidade no 2.288.944 ssP-PB, doravante simplesmente
CONTRÀIANTE, e Mooacyr Emilton de Figueiredo Cartaxo - Rua Cel- Bâtista Carneitat s/no -
cêntro - Mamanqmape - PB, CPF n" 088.99'7 .494-?6, doravante simplesmentê coNTRÀTÂDo/
ôbjêtivando piomover âltêrações ao contràto originâI/ dêco.rrênte da lic1taÇão modâI1dade
Convite n" 00001/2015, observâdo o disposto no rêferido instrumênto, por necessidadê dê dar
continuidade aos sêrviços prestados, conforne as c1áusulas e condiÇõês sequintes:

CIáUSUÀ PRIMEIA,A - DÀ 'fUSTIFICATIVÀ:
À alteraÇão contratual acima dêscrita, quê se.rá processadâ nos termos deste têrmo aditivo,
justifica-se pela necessidade do dêsênvolvimento de ações continuadâs para a promoçâo de
atividades peltlnentes, visando à maximizaÇâo dos recursos êm rêIaÇão aos objetivos
proglamados, consideladâs as diretrizes ê metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

cLriu$fiÀ TERGTSÀ - DAS DTSPOSTçÕES GERATS:
subsistêm firmes, inaltêradas e êm pleno vigor, todas as demals cláusulas e condiçõês
estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de p1êno acordo, foi lavradô o prêsente aditivo em 02 (duas) vias, o gual vai
assinado pêIas partes ê por duas têstenünltas '

CIÁÚSULÀ SEGI,INDÀ - DOS PNÀZOS:
O prazo dê vigência do contrato se!á prorrogado por
C1áusula sétima do refelido instrumento, passando
me5es.

lESTEMTNHAS PELA

JOÀO

(doze) Beses, conforme facultâ a
total para 24 (winte e quartoi

mais 12
o prazo

Presidêntê da Cámara
037 . 463 - 444- 40

5

Mamanquape PB, 05 de Àbril de 2016.

ÀI,JTE

T.ERREIRÀ DÀ S FI],HO

PELO C RATÀNO

Cde
t/

PRIMEÍRO TERMO À.DITIVO AO CONTRÀTO DE EXECUÇÀO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CAMÀRA MUNICIPAI DE MAMANGUÀPE E MOOACYR

EMILTON DE FIGUEIREDO CAXTÃXO, PÀRÀ PROMOVER ÀITERÀÇÔES AO

COT\ITRÀTO CORRESPONDENTE, DISCRIMINÀDÀS NESTE ]NSTRUMENIO NÀ
FORMA ABAIXO:

z./M9

I
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOOACYR EMILTON DE FIGUIREDO CARTAXO
CPF: 088.997.494-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identiíicado que vierem a ser apuÍadas, é certiíicado que não constam
pendências em seu nome, relatrvas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em DÍvida Ativa da União junto à Procuradona-Geral da

F azenda Nacional (PGFN).

A aceitaÇão desta certidão está condicionada à verificaÇão de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bÊ ou <http://www. pgín.íazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN tP 1.751 , de O2l1Ol2O14

Emitida às 07 22:51 do dia 26104!2016 <hora e data de Brasília>.

Válrda ate 2311012016.

Código de controle da certidão: 16D8.A609.1A37.0734

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão reÍere.se exclusivamente à situação do sujeilo passivo no âmbito da RFB e da PGFN e

abrange incl.rsive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 11

da Lei ne 8.212, ar 24 de julho de 1991.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTI DAO

CODIGO: 098D.8EC5.1 73C.46C9 Emitida no dia 1410412016 às 21 :05:06

ldentificação do requerente:
cNPJ/CPF: 088.997.494-26
R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A reÍerida identificação não pertence a
contribuinte com inscrição ativâ no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

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 requerente.

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

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
comprêêndidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver Íocalizado no estado da Paraíba.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscriçãono CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Cêrtidão de Débito emitida via 'lnternet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ: 08.898.12410001'48

RUA DO IMPERADOR, 78 CENTRO MAMANGUAPE-PB CEP:5828G@0
FONE: (83) 3292-2778

SECRETARIA DE FINANçAS

CERTIDÃO N GATIVA DE DÉBITOS

certificamos, a requêrimento da parte interessada, e de acoldo com as informações prestâdas

pelo setor tributário que,

lnscrição Municipal: 1 1663f2014

Nome: MOOACYR EiTILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO

Endereço: RUA CORONEL BATISTA CARNEIRO Numero: S/N

Complemento;

BairÍo: CENTRO

Cidade: MAMANGUAPE UF: PB

CPF/CNPJ: 088.997494-26

está quites com os tributos municipais

Finalidade:
CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos

q
fi

ue venham a ser posteriorm ente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para

ROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER óRGÃos.

ESTAC DÁoREFERE.SEEXCLUSIVAMENTEASITUAÇÁoDoCoNTRIBUINTENoAMBIToDESTA
SECRETA DA FAZENDA MUNICIPAL

MAMANGUAPE 18 de abril de2016

E1
DE TRIBUTOS

No ooo3o4

il Àt

VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA REAIS) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÂO'

NOTA IMPORTANTE: OUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO'
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PODER JUDICIARIO
.]USTIÇA DO TRÀBALÍ{O

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,HTSTÀS

Nome: MOOACYR EMII,TON DE FIGUIREDO CARTAXO

CPF: 088.997.494-26
Certidão n" | 357 4f588 / 20a6
Expedição: 14/04/2016, às 21:08:39
validade't to/lo/20:_6 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedíção.

dias, contados da data

certifica-se que MooÀcYR EMILTON DE FIGUIREDO CÀRTAXO, inscrito(a) no

CPF sob o n' 088.99?.494-26, NÃo coNSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.
cerEidão emitida com base no art . 642-A da ConsolidaÇão das Leis do

Trabalho, acrescentado pel-a Lêi n" L2.44o, de 7 de julho de 20tL' e

na ResoluÇão Administrat j-va n. l47o/2otr do Tribunal superior do

Trabal-ho, de 24 de agosto de 2011-.

osdadosconstanEesdestaCert'idãosãoderesponsabilidadedos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão'
No caso de pêssoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão

a todos os seus estabelec imentos , agências ou filiais'
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no port.al' do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: / /www. tst ' jus 'br) '

certidão emitida gratuitamente '

TNFORMÀç.IO TMPORTÀI(IE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇão das pessoas naturais e iurídicas
inadimplentes pêrante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei'' ou decorrentes

de execução d.e acordos firmados perante o Ministsério Público do

Trabal-ho ou Comissão de Conciliação Prévia '



ESTADO DA PARAIBA
PRE FEITU RA M U N IC' PA L D E TUATII'A,N G UA PE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JIILHO 1974

ESTADO DÀ PARÂ|BA
CÂMARÂ tluNlclPAl- IrE lrA AI'IGUAPE

EXTRÂTO DE PRllrÉno TERlro al»Tlvo Ao coilTRÂTo ll' 007'í5 DE 06'lL'16
plntfs coúAn.teN.tÉS: càmard t{hnkipal de Mamanguape e MooacyÍ Emtlton de Figueiredo Cartaxo

ôejeió, Lo"aao de um veiÇulo tipo puoho. ruroeuÉrfo !!g'!-i-9."1y't" n" 0000112015' ADlTlvo
pr*og" pr"zo ior ,"is 12 (doze) mêêa - 06.04.15 até 06.04.'17. ASSINATURA: 05 04 16'

tvtÊsr ISRILANO:2016



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAIVITA - Sistema de Tramitação de Processos e Oocumentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 10/05/2016 às 19:37:15 foi protocolizado o documento
sob o No 26213/Í6 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2016, referente a(o) Câmara Municipal de

Mamanguape, mediante o recebimento de inÍormações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Data da Assinatura do Aditivo: 0510412016
Data de Publicação do Aditivo: 2910412016
Tipo do Aditivo: Aditivo de Vigência
Valor Adicionado: R$ 0,00
N'de Ordem do Aditivo: 1o Aditivo
JustiÍicativa: Prorrogaçáo do prazo por mais 12 (doze) meses.

[1NFORMAÇÃO DO SISTEMA] Data de Publicação Fora do Prazo: A data de publicação do aditivo é posterior à

dâta de vencimenlo do contrato em 23 dias.

üNFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não
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João Pessoa, 10 de Maio de 2016

Assinado Eletronicamente
@türe LC 1&93, dreÉda oêra LC 9120I)9 c

palo Rogimenlo lnlom, .rteÉdô p.lã
R TC 1€l/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Ce.tidão d6 Recibo Protocolo. Doc- 26213/16. lnserido por T.amita (gerado aútomaticamentê) em 10/05/2016 19:37


