
o,

-,fi,
g 

1;, 
. ::i : -.-,i *(

;,l.iF ...,.,.r...'àa
rtjl:.-Féi',IS;:

ruFiaÉ

FL
o
o C)
o

r\
. CPL.o

ESIÀI)O DÀ PÀR"AIBÀ
c.ârÂa,a ulrNrcrpÀr DE torÂlrcrrApE

cotassÃo pERIio{nENrE DE rrcrrÀçÃo

PROCESSO TICITÀIORIO cot{vIIE

coNvrlE N" 00001/2016
PROCESSO À-DMTNTSIRAIM No 160211cc00001

óRGÀo REA] ÍzÀDoR Do CERTAME:
Câmâra Mr.:nicipal dê Mananguape
Rua Duque de Caxias/ 123 - Centro Mamanguape pB
cEP: 58280-000 - re1: (083) 3292-2186.

OBi'EIO:
LocaÇão de um vê1cu1o tipo motocj.cleta. destinado as atividades da cânara Municipal de
Mâmanguepê

Er,EMEtrrtls aÁsrcos Do PRoqEsso:
soLÍcrTAÇÀo E JrrsrrprcÀTrvA DA coNTRÀTAÇÃo
ATo DE DEsrcNAÇÃo DA coMrssÀo JULGÀDoBÀ
DEcrÀRÃÇÀo DE DrspoNrBrLrDÀDE oRÇÀ},ENTÁR rA
AUToRTzAÇÃo pÀxA REicrr zAÇÂo Do CERTÀME
PRorocol,o E AUTUAÇÀo Do pRocEsso
rNsTRt MEr{ro coNVocATóRro E sEUs ar,EMENTos coNsTrTl.rTrvos
PARECER JURÍDrco - ApRovÀÇÃo Do rNsrRUMElJlro coNvocÀróRro
puB],rcrDÀ-DE Do cERrÀHE DrvrrLGAÇÀo
ÀTA E DELTBERÀÇÀo DÀ coMrssÀo JU.LGÀ-DoRÀ

RErÀTóRro FrNAL Dos rRÀBÀrHos
pÀREcER JURiDrco - -ar.rár-r se Do pRocEsso LrcrrATóRÍo
ÀTos DE HoMolocÀÇÀo E RxvoccÇÀo
PUBIIcAÇôEs
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ESAADO DÀ PÀXAIAA

cáraRÀ MlrNrcrpÀr DE larÀlrqrApE
SEcRETÀRIÀ DÀ cÂrGRA ulrN-rcrpÀr DE tatalwqrÀpE

Malnanguape PB, 03 dê Fevêrêi ro de 201e.

Senhor Prêsidente da Câmara,

soricitamos que sêja autorizada à coRrissào pêrmanente de LicitaÇão deste órgào/
procedimento licitatório, na modalidadê exj-gida pela fegislaÇão êm vigor, destinada a

. CPL. o

real i zar

Locação de um veícu1o tipo motocicleta,
Mamanguape.

destr-nado as atividades da Câmara Munacipâ1 de

Justificativa para a necessidade da soli.citaÇão:

A contrâtaÇão acima dêscrita êstá sendo solicltade, nos termos das espêcificâÇôes técnicas e
informaçÕes complêmêrtares que â acompanham. quando for o caso, motlvâdal pela necesst-dadê de
desenvolvimento de ações continuadas para à promoÇâo de atividadês pertinêntes, visaldo à
maxinização dos lecursos em relação aos objetivos progrànados, consideradas as diretrizes e
metas dêfinj.das nas ferrêmentas dê planêjâmento aprovadas.

Informamos gue exastê disponibilidade de dotaÇão êspecífica no orÇamento vigente para a
êxecuÇáo do objêto a ser licitadoT consoante consuLta efetuada ao setor contábiI. Ce-rtos de
contarmos com imedieta aprovaÇão desta solj-cltâçào, indispênsável à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, flcamos a intêira disposiÇão para maiores esclarêcimentos que forem julgados
necessários.

Atenciosamente,

O-')
EIIENE NUNES DO SÀNTOS
secretária
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PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Locaçáo dê um veículo tipo motocicleta, destinado as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.
PERIODO: Janêiro de 2016.

I - DA PÉSQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente GUTEMBERGUE FERNANDES DA SILVA, a seguir qualificado, que informasse o seu melhor
preço para execução do objeto em epígrafe. Os dados obtidos Íoram devidamente tíanscritos em planilha específica - vide
quadro abaixo - dando-se total conhecimento ao inteÍessado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa
de preços - proposta, concordando plenamente com o \Íalor declarado WÍa a íeÍeÍida contrataçáo, comprometendo-se,
jnclusive, a executar o seu objeto rigorosamente nas condições ofertadas.

-Oçr.
LrL-r so,nr fll,r.-tUo,a

ELIENE NUNES DO SANTOS
Secrêtária
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II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Gutembergue Fernandes da Silva
Rua Sâo Pedro e São Paulo, 288 - Centro - Mamanguape - PB
cPF 082j62Í7+19

OUADRO PROPOSTA
Nos teÍmos da pesquisa de pÍeço realizada para execuÉo do obje{o da corfrataÉo ern tela, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

cóDrco DrscRriflNAçÃo
1 Veículo tipo Motocicleta com as seguintes caEcterísticas mínimas: ano e

modelo 2010; motoÍizaÉo 120 Cl.
ObservsÉo: ne colum VÂLOR - Rlt e§,á iníoÍÍÍ|ado o pÍeço untáÍio do respêcliro ileín.

VALOR TOTAL: RS 7.OOO,M
PROPOSTA VÁLID A ATÉ: 31IO3DO16

N4amanguape - PB, Janeiro de 2016

UND.
mês

QUANT. VALOR. Rí
10 700,00

w.w.Y^kfu^

«
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PESQUTSA DE PREçOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJET_O: Locação d€ um veículo tipo motocicleta, destinado as ãtúidades da Cámara Municipal de ÀIamanguape
PERIODO; JaneiÍo de 2016.

Foi solicitado ao proponente LUCAS LEITÃo DE ARAÚJO, a seguir qualifcado, que informasse o seu melhor preço para
execuçáo do objeto em epígraíe. Os dados obtidos Íoram devidamente transcritos em planilha especÍfica - üde quadro abaixo -
dando-se total conhêcimento ao interêssado, que depois de achado conÍorme, assinou a presente pesquisa de preços -
pÍoposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contratação, comprome,têndo-se, inclusive, a
executâr o seu objeto rigorosamente nas condiçóes ofertadas.

I - DA PESQUISA DE PREÇOS:

PROPONENTE:
Lucas Leitâo de Araújo
Rua Sáo Joáo, s/no - Centro - Mamanguape - PB.
cPF 044.684.76+00

OUADRO PROPOSTA
Nos termos dâ pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contrataçáo ern tela, relacionamos abaixo o menor
píeço proposto pelo referido proponente:

coDtco DtscRtMtNAçAo
1 Veículo tipo Motocicleta com as seguintes características mínimas: ano e

modelo 2010; motorização 120 Cl.
Observâçâo: ns colunâ VALOR - R$ €sIá iníoflnâdo o pÍêeo ünilárki do Í€s@i!o ilem.

VALOR TOTAL: R$ 6,500, OO

PROPOSTA VÁLID A AÍÉ., 31 IO3DO16

lvlamanguape - PB, Janeiro de 201ô

/"rr* &-Ez 
"1, 

*^-,tç
Lucas LerrÃo oe nnaúlo
cPF 044.684.764-00

UND.
mês

OUANT. VALOR. R3
10 650,00
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ELIENE NUNES DO SANTOS
Secretária

II . DA PROPOSTA:
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
O-BJETO: Locação de um veículo tipo motocideta, destinado as atúidades da CâmaÍa Municipal de l\,lamanguape
PERIODO: Janeiro de 20'16

I - DA PESQUISA OE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente WASHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO, a seguir qualmcado, que inÍormasse o seu melhor
Weço paÍa execuçáo do objeto em epígraÍe. Os dados obtidos foram dsvidamente transcritos êm planilha êspecílca - vide
quadro abâixo - dando-sê total conhecimento ao intêressado, que depois de achado conforme, assinou a presente pesquisa
de Preços - proPosta, concordando plenamêntê com o \ralor declaÍado paÍa a Íetetida contratação, comprometendo-se,
inclusive, a executar o seu objeto rigorosamente nas condições ofeÍtadas.

ELIENE NUNES
Sêcretária

,J#.X,rrg.Jr" S"-*h"
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OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pêsquisa de pÍeço Íealizada para exêcução do objeto da contratação ern têlâ, relacionamos abaixo o menor
preço proposto pelo referido proponente:

cóDrco DlscRrMrNAçÃo
1 Veículo tipo Motociclêta com as sêguintes caracterísücas mínimas: ano e

modelo 2010; mctorizaçáo í20 Cl.
Ob§€riração: na coluna VÂLOR - Rt €stá idoímedo o preço unitáÍio do respediw il€m.

VALoR TOTALj R$ 6.200,00
PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 31/032016

Mamanguape - PB, Janeiro de 20'16

UND.
mês

GTON BATISTA DA CUNHA FILHO
CPF 0

PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

U YL.

II . DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Washington Batistâ da Cunha Filho
Trav. do Rosário, 205 - Centro - Mamanguape - PB.
cPF 115.572.554-90

QUANT. VALOR - RS

10 620,00
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EsrÀDo DÀ plnlÍeÀ
cÂraRA uullrcrpÀr DE lalnNeuàrE

TERMo DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJSTO
1.1.Constitui objêto da presente contrataÇão: LocaÇão de
destinado as ati\,ridades da Câmara Municipal de Mamanguapê -

rlIn velculo tipo motocicleta,

2 . 0. JUSTTTTCÀAIVA
2.1.A contrataÇâo aclmã descrita, gue será processada nos termos dêste instrumeato,
especlficaÇões técnicas e inforrnaçôes compfementares gue o aconpanham, quando for o caso,justifica-se: Pela necêssi.dade de desênvolvj,nento de aÇôes continuadas paxa a promoção dê
atividades pêrtinentes, vlsando à rnaxiÍlizaÇão dos rêcursos em relaÇão aos objêtj-vos
programados, considêradas as diretrizes e metas definldas nas fêrramentas de planej êmênto
aprovadas. As caracteristicas e êspecificaÇôes do objêto da referida contrataÇão são:

@DTGO

1

DrscRrrírrrÀçÂo
VeÍcufo tipo Motocicleta com as seguintes caractêrísticas mlnimas: ano e
modelo 2010, motorização 120 CI.

UNIDàDB OUÀI'ITIDÀD3
10

6.0
6.L

.DOS PRAZOS

.O prazo rnáximo para a exêcuÇão do objeto desta contrataçâo e quê adrlite prorrogâÇâo nos
dâcasos prêvist.os na lêgisleção vigênte, êstá abâixo indicado ê sêrá consideredo a parti!

assinatuxa do Contrato:
Iníclo:3 (três) dias
conclusão: 10 (dez) mêsês

6.2.0 p]:azo de vigência do contrato será deterninado: até o final do exercício financeiro
2016, considerado da data de sua assinatula.

de

&"./

3.O.Do TRÀTàuENTo DITERE}ICIÀDo PÀBÀ }G/E!P
3.1.Sa1ienta-se que na referida contrataçáo. não será concedÍdo o tratêmento diferenciado ê
§iÍplificado para as lIicroempresas e EÍq)resas dê Pêquêno porte. nos têrmos das disposiÇôês
contidas nos Àrts. 4'1 e 48, da tei Compleme^tar n" 1,23/2006, por estarem prêsentes/ isolada ou
simultaneanente, as situaÇões prêvistas nos incisos 1I e IÍÍ, do Ã-rt. 49, do mesmo diploma
1egal.
3.2.À participaÇâo no certame, portênto, deverá ser aberta a guaisquer interêssados, inclusive
as Micrôemp!êsa9, Enpresas de Pequêno Portê e Equipaladôs, ros termos da 1êgis1âÇâo viqentê.

{ . o . DÀs GPJcÀçÕEs Do @ltrRAtãNTE
4.1.Efetuar o pâgâmento lelativo ao obj eto contratado efetivamentê reâIj,zado, de acordo com a§
cl-áusulas do xespectivo contrato ou equivalente.
4 .2. Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcêssários para a fiel exêcução do objeto da
prê9ente contrataçâo, nos têrmos do co.rrespondente ingtrumento de ajustê.
4.3.Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à gualidade dos
produtos ou serwiços, exercendo a mals anpla e completa fiscalização, o que não exime o
Contratado dê suas responsâbilidades paÇtuadâs e prêcêitos legais.

5. o.DAs oBRrcÀçÕEs Do coNlBÀTÀDo
5 . 1. Rêsponsabili zar-se por todos os ônus e obrigações concernêntês à lêqislaÇâo fiscal-, civil,
trlbutária e trabalhisla, bem como por todas ês despesas e comprom-issos assunidos, a qualguer
titulo, perante seus fornecedores ou tercei-ros em razão da execuÇão do objeto contratado.
5.2.Substituir, arcaÍldo com as despesas decoüentes, os nàtêriais ou sêrvlÇos quê apresentalem
a1têraÇôês, dete.rioraÇões, inrperfeiçôes ou quaisquêr irrêqularidades disclepantes às
exj.gências do instrlrmênto dê ajuste pactuado, ainda que constatados apôs o recebimento e/ou
pagamento.
5.3.Náo transfêri"r a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão. salvo nêdiante
prévia e expressa autorização do contratantê.
5-4.Mantêx, durante a vigência do contrato ou instrumêntos êquivalentê, em compatibifidadê com
as obrigações assunridas, todas as condlÇÕes de habilitaÇâo e qualifi.caçâo exlgidas no
respectivo processo lj-citatório, se for o caso, apresentaDdo ao Contxatantê os documentos
necessários, sêmprê çnre solici tado.
5.5. Emitlr Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da enpresa que ap.resentou a
docr.mentaÇão na fase dê hêbafitaÇão.
5.6,Executa! todas as obrigaÇões aesrJrÀidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando*se. riqo.rosamente, dentxo dos precêitos leqais, normas e especificaçÕes técnicas
cor.rêspondentes .



7.0
'1 -1,
Art
7.2
re1
Lei

.DO REAJUSIÀÀTE}TIO

.Os preÇos contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto parâ os casos. 65, §S 5" ê 6ô, da l,ei 8.666193.

.ocouendo o desequilib_rio econômi-co-f inancêiro do contrato, poderá ser res
aÇão quê as partes pactuaram inicialmêntê, nos termog do Àrt. 65, Inclso II,
8.666/93, mediante comprovaçâo documental e requêrimento êxp_resso do Locador.

ManÉng;uape PB, 03 de Fevererro de 2016.

ELT NUNES DO SÀNTOS
secretária
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A.O.DO PÀÊÀUEIIO
8.1.o pagamento será realizado mediante processo regtrlar ê em observância as no.rnas e
procedimentos adotados pelo Contratante, da sêguinte nânêira: Mensafmente, para ocofier no
prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada parcela.

9.0.DÀ.s SÀtçõ88 ÀDMINI STRÀTI\IÀS
9.1.A recusa iniusta em deixar de cumpri! as obrigâÇôes as suÍri.das e pleceitos Lêgais,
sujeitará o contratado, garantida a prévia dêfêsa, às segui.ntes penalidades prêvlstas nos
Arts. 86 e 87 da Le1 8,666/931 a - advêrtência; b - multa de mora de 0,53 {zero vlrgula cinco
por cento) aplicada soble o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicj-o ou nà
execuçào do objêto ora contratado; c - multa de 108 (dêz por cento) sobre o valor contratadô
pela inexecuÇão total ou parciâ1 do contlato; d * suspensão tempoxária de participar en
licitaçâo e impedimento dê contratar com a Administ.raçáo, por prazo de até 02 (doi-s) anos; ê -
declaraçâo de inidonêidadê para IÍcatar ou contratar com a Adn-inistraçáo Pública enguanto
perdurarem os motivos deteminantes da puniçâo ou até que sêja promovada sua leabilitaÇâo
perante a própria autoridade que aplicou a penalidadei Í - simultaneamente, qualguer das
penalidades cabiveis fundamentadas na Lêi 8.666/93.
9.2.se o valor da multa ou indenização devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇão ao contratado/ será automaticamêntê descontado da primeira parcela do pagamêato a
quê o Contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 13 (um por cênto) âo mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialnente.
9.3.Ãpós a aplj-caÇão de quaasquer das penalidadês p-rêvi"stas, realizar-se-á cornuÍricação escritê
ao Contratado, e pu.blicado na imprênsa oficial, êxcluldas as penalidadês de advertência e
multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punação, i-nformaIrdo ainda quê
o fato será registrado no cadast-ro correspondêntê.

4 l;o^, Nr,*n Jn So,,M--.
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ES!ÀDO I}À PÀXÀÍBÀ
C.âT4RA }fi,NIcIPÀr DE !G!4}TG{,À]IE

REFEREMIE i PESQUISÂ DE MERCÀDO

1.0 . DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da rêspectiva solicj-tação: LocaÇão dê
destinado as atividades da câmara Municipal- de Marnânguape.

urB vêiculo tipo motocicleta,

2.0 - DÀ PESOUISA DE MERCÀDO
2.1 - Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos
pêsquisa dê mercâdô dêvidêmêntê rêalizadâ nos têrmos da fegislaÇãô, requlamêntos
vigentes, rel-acionamos abaixo o menor prêÇo encontrado.
2.2 - yÍês que selviu de base para elaboração da rêferida pesquisa: .raneiro de 2016.

nediantê
ê nolmas

C§DI@ DISCRIXINÀçÀO
1 Vêículo tipo Motocicteta com

caracterlsticâs mínimas:
motorizaÇão 120 CI.

UNIDADE QUÀNIIDÀDB 9. T'NITÁRIO
rnês 10 62A, OO

P. TCXIÀI
6.200,00seguintês

modelo 2010;

Total 6-20A,OA

3.0 -
3.1 -

DO VAIOR
o vaLor total é equivalênte a RS 6.200,00.

4.0 - DÀS CONDIÇÔES DÀ CONTRATAÇÃO
4.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto desta contrataÇào e que admite pro.r.rogaÇâo nos
casos previstos na legislaçâo vigente, está abai>.o indicado e será considerado a partir da
assinatula do Contrato:

Inicj-o: 3 (três) dias
Conclusâo: 10 (dêz ) mêsês

2.os preÇos contratados são fixos pelo perlodo de um ano, êxceto para os casos previstos no
t. 65, S§ 5o e 6ó, da Lei 8.666193.
3.Ocoüendo o desequilibrio êconônico-f inanceiro do contrato, pode-rá ser restabêlêcida a
lação que as partês pactuarann irriciâ1mentê, nos termos do A.rt. 65, Incj-so II. A11nea d, da

Lêi 8.656/93, mêdiante comprovaÇão documentaf e requerimento êxprêsso do l,ocador.
4.4.O pagamento sêrá realizado mediantê pxocêsso regitrlar e em observância às normas e
procêdimêntos adotados, da sêguinte maneita: Mênsalmente, para ocorer no pxazo de trinta
diâs, contados do pe!íodo de adiEplemento de cada parcela.

Ar
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ELIENE NUNES DO SÀNIOS
Sec.retári a
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Mamanguape - PB, 03 de Feverêiro dê 2016.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TUF'A IOUNIC'PAL DE MAIWANGUAPE

F[]ND.{DO PELA LEI N" {J DE ló de JITLHO 197{

ESTAOO DA PARÁiBA
CÂMARA MUNIGIPAL Í)E MAMANGUAPE

CASÂ SENÂDOR RUI CÁRNEIRO

Porlaria n" 3120í 6 Mamanguape/PB, 05 de Janeiro de 20'16.

O PRESIOENTE OA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAiBA,
no uso das atribuhó€s que lhe são conÍeÍiras pêla Constitui;áo Federal, pela constituiçâo Estadual e pela Lei
Orgânba do MunicíFio de Mamanguapê e demais leis apliÉveis à espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a partir deda data, os servidore§ Cláudio Leite Filho, Maria Jo§é Gome§
e Maía Gorete Leite Barbca, para comporem, sob a pr€sidência do primeiÍo, a Comissão Permanente dê

LicitaÉo, tendo 6 demais como membÍos, nc termc da Lei Fedeíal n' 8-666193

Art- 2' Esta Portaria entra em vigor a partir da data dê sua publicação, rêvogadas as
dispGiçóes em coÍúráío.

Câmata Municipal de Mamanguape, em 05 de ianeiro dê 2()16.

Diário Oficial do lvlunicípio

João Feneara da Silva Filho
Presidente

NIES: l)6 DE .L{NEIRO\NO: 201(,

rr-: 09
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂraRÀ MrNrcrpÀL DE uÀr,GrrGuÀpE

REE. : PROCESSO ],ICÍÍATÓRIo
OBJETO: Locação dê r!tr veiculo tipo motocicleta,
Mamânguape.

dêstinado as atividades da Cârnara Ml]rlicipal, dê

DECIÀBÀçÃO

Conformê sollcitado, declaramos hâvêr
rêlativo à contrataÇáo em tela:

dlsponibilidâdê orÇamêntária para êxecuÇào do objêto

Recursos Próprios da câmala Municipat dê Mananguape: 01.01 o1.o31.o0ol-.2001 3390.36.00 ,/
3390-39.00

Mananguape PB, 1 de Fevereiro de 2 016.
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EsEÀDo DÀ plneÍsÀ
cÂlGRÀ MrNÍcrpÀr DE l{ÀlaÀGUÀpE

câBrNElE Do pREsrDErrE DÀ cÍrlqx,À

ÀuroRrzÀçÃo

Autorizo a Comissâo Pernanente de Licitação, a realiza_r
modalidade êxigida pela legislaÇão em vigor, dêstinada â:

procedimento licitatório,

LocaÇáo dê um velcul-o tipo motocicleta, destinado as
ManEnguape .

atividades da Câmara Municipal

conformê lnfor]naçõês do setor contábi1, existe disponi-bilidade de dotaÇão especifica
orçarnento vigênte para êxecuÇão do objeto a ser licitado.

Mamanguapê - PB 11 dê Fevereiro de 2016.
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ESTADO DÀ PÀÀÀÍBÀ
CÂI'GRÀ MI,NICTPÀIJ DE r,qIa]TGT,ÀlE

cor,ÍIssãa pERlaNENrE DE LICrTÀçÃO

PROIOCOÍ,O
PROCESSO LICITATÓRIO

Objeto: LocaÇão dê r.m veiculo tipo motocicleta,
MaÍnanquape.

destinado as atlvj-dades dâ Cârnara Municapal dê

observado o disposto na legislação pertinênte no ![ue conceme à modâlidade dê licitação
empregada em relaÇâo ao valor previsto do certamê ê as caracterlsticas e particularidadês da
despêsar bêm como o quê já foi rêalizado eté â p-resentê data com objêto sême-Ihânte ao que será
licitado ê ainda o que consta dos ê1emêntos de planêj amento da adttrinastraÇáo, em êspecial o
orÇamento vigentê, esta Coriússâo protocofou o p.rocesso em tela:

CONVTTE N" O oU2 6 - LLIO2/2OL6

IO LEITE EILHO
Presidênte da CoÍLi ssão
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obleto: Locação de
Mananguape .

EsrÀDo DÀ plneÍgà
câlaRÀ ulrNrcrpÀr DE ralÀlrc{rÀrfE

corírssÃo PERt{AlrErIrE DE LrcrtÀçÁo

TEBr.{o DE Àt}TUÀçÃo DE pRocEsso r,rcttnúnto
PROCESSO ANMINISTRÀTIVO N" 160211CCOOOO1

um velculo trpo motociclêta, destinado as atividades da Câltara Municipal de

do
do

I - RECEBIUENTO
Nesta data recebêmos a documêntação inêrente à execuÇão do objeto acima indicado, compostopê]os seg-uintes elêmentos: solicitação para realizaÇâo de processo licitatório na modalidadê
exigida pela legislaçâo vigente, con justificativa para a necessadade da contrâtação, pesquisa
de pxeços coüêspondente, a autorização devida ê declaração de êxistir a respectiva
disponibilidade orÇaoentáraa.

II - PROIOCPID
observando o disposto na legislação pêrtinente no quê concernê à modalidadê de 1t-citaÇáo
emprêgada em relação ao valor previ-sto do certame e as caracteristicas e particularidadês da
despesa, bem como o que já foi realizado até a prêsênte data com ob]eto semelhante ao quê será
licitado e ainda o que consta dos elementos dê planej amento da administraÇão, em especlal o
orçanento vigente, esta Conissào protocolou o processo ern tela:
coEtxitê Do 0OOOL/2OL6 - LL/O2/2OL6.

rII . EI,EME!ÍIOS DO PROCESSO
Àpós devldamente autuado, protocolado ê numerado, contêndo a autorlzaÇáo respêcttva/ a
indicaÇáo sucinta de sêu objeto e do rêcurso apropxiado para a despêsâ, nos têrmos do Ã_rt. 3g
da I,ei 8.665/93 ê guas alteraÇôes, sêrâo juntados postêrio-rmente o instrumento convocatóxio e
sêus elementos consti.tutivos, inclusive a corlespondente irlinuta do contrato, os quais sexáo
submetidos à apreciaÇào da Assessoria Juridica.

IV - PR@EDIME}ÍTO
Remeta-se a Assessoria Jurldica.

Prezados Senhores,

submêtêmos à âpreciaÇão da Àssêssoria Jurldica, nêsta data, ôs ê.lementos do p.rôcesso ora
autuado para a devida anáIise e aprovaçáo, consoante Àrt. 38, § único, da Lei Fêdera1 8.666/93
e suag alteraÇões postêriores:

Minuta l-ns rumênto convocatório e seus elementos constitutivos;

Mamanguâpe

Minu â

c 1O Í,EITE EIIH
Presidentê da CoÍLi ssâo

trato coxrespondente.

B, 1 de Fevereiro de 2016.
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pRocEsso ÀDGIÍr sB.Àrrvo rÍ" 160210cc00001
LrcrrÀçÃo No. 00001/2016
MODAI,ÍDÀDE: CONVITE
tIPo: MENOR PREÇO

órgáo Realizador do certame:
CÂMARA MUNÍCIPÀI DE I,B}G.NGUAPE

RUÀ DUQUE DE CÀXIÀS, 123 _ CENÍRO - }G'}ÃNGÚÀPE
cEP: 58280-000 - TeI: (083) 3292-2'186.

EsrADo DÀ pÀaÀÍBÀ
cÂtaB"À r'írNrcrPÀ! DE tatoNGIrAPE

corfi ssÀo PERI'ÂITENTE DE LrcrrÀçÃo

PB.

O órgao Realj,zador do certame acina quatificado, inscrito no CNPJ 72.'120.256/ OOOT-52,

doravante denornj.nado simplegmênte oRC, torna pú.blico para corüecimento de quantos possam

uteressar que fará realizar através da Ccmissão PerDanente dê Licitação, doravante denominada
siÍplesmente CoÍLissão, as 09:00 tloras do dia 22 de Feveleiro de 2016 no endereço acima
indicado, ficitação na modalidade Convite n". 00001/2016, tipo meno! preÇo; tudo de acordo com

este instrumento e em observância a Lei Pederal n". 8.566, de 21 de junho de 1993 e suas
afterações posteriores e a Lei coryleDenta! n" 123, de 14 de dezeDbro de 2006, cOnforme os

critérios e procedimentos a seguir definidos, obj etivando obter a melhor proposta para:
Locação de r]m veícu1o tipo motociclêtâ.

1.0.DO O&,ETO
1.1.Constitui objêto da plesente licitaçâo: Locação de uE velculo tipo motocicleta' destlnado
as atividadês da Cámara lúJnicipal de Xamanguape -

1.2'À5e9pecj-ficaÇõesdoobjetooralicitado,encontram_sede\ridáaentedêtalhadasno
corlespondênte Termo de Referênciâ - Ãnexo f degte InstruDento'
1.3.4 contrataçào acima descrita, que se!á procegsada nog terDos deste instrumento
convocatório, especificaÇÔês técnicas e lnfo5oaçôes coq)lenentares que o acoryalham, quando

for o caso, juetifica-se: Pela necessidade de desenvoLviDento de ações continuadâs pala a

protnoçáo de ãtirridades pertinentes, v-isando à EÀximização dos recursos em relaÇão aos

ãfletivos progranãdos, conslderadas as dirêtrizes e netas definidas nas fêrramêntas de

pf anejãmento aprovadas.
i .l . Sãfi"art.-r" que na referida contratação, náo será concedido o tratamento difêrenciado e

"i.,piiii".ao 
p.t- ." Micloeq)resas e Erq)resas de Pequeno Porte, nos têrmos das disposiçóes

aor.rlid"" nos Arts. 47 e 4A, aa f,ei Coryteoentar n" 123/2006. por estarem presentes, i-5o1ada ou

simultaneamente, as situaçôes prerristás nos incisos II e III, do À!t. 49, do mesmo dlpfoma

legal.Eica,noentantoasseguradoauEeEPP-otratámentodiferenciadoesinplificado
pré.ri"t" nos denãis ÀrtÍgos do Capitulo v, seÇâo única, da Í'c 1"' 123/2006'

2. O.m racÀr E ur:ÍÀ E DÀ D@GÍÀçÀO m Cdrrlr
2.1.os ênvelopês contendo a docuDêntação relativa à habilitaÇão ê a proposta de preÇos para

execuÇão do oúleto desta lj.citaÇão, deverão sêr entreg.ues à cmlssão até as 09:00 horag do dia
22 de Fevereiio de 2016, nO endereÇo constante do preâmbulo deste instrunentô. Neste mesmo

iãa"i, aaa" e horário será realizada a sessão púbtica para abertura dos referidos envelopes.

2.2.InformaÇôesouesclarecj"mentos§obreestalj.citação,serãoprestadosnoshoráriosnormaj'g
de expêdiente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3,qualquer cidadào é partê tegltiDa para iq)ugnar o ato convocatório deste certame por

irregr:tailaaae na aplicàÇâo da Leí 8-à66/93 e legislaçào pertinente' se manifestada po!

""..íto " dlrigida á cor.issão. protocolizando o original até 02 (doj-s) dlas útêis antes da

data fixada para realizaçao ãa^ respectivâ sessão iú.bIi". 1-." abertura dos envelopes de

habilitaçáo,noshoráriosdee:<pedi'enteaciDaindicado'exclusivaDentenosequinteenderêÇo:
Rua Duque dê Caxias, 123 - Centlo - }talÍanguape - PB'

2.4.caberá à cortrissão, auxiliada Pelos setores respoDsáveis pela elôl'oraÇáo deste ato

convocatólio e seus anêxos, decj-dir sobre a respectiva iryuqmaÇão, respondendo ao cidadão

intelessado no prazo de até 03 (t!ês) dias úteis, considerados da data em que foi
protocolizada a PetiÇão.
).5.oecairá do direito de i4uqnar as falhas ou iEegnrlalidades que viciariam o âto

convocatório deste certame, o ii"itut t" que não o fizer por escrito e dirigida a comissão,

prãtocorizanao o oliginal áte o Z" (segunão) dia útil que ântecêder â abettula dos envelopes

com as propogtas, nos norárj-os de eipediente aciDa indicâdo' êxclusivanênte no se?r1nte

endereço: nria Duque de caxias, 123 - Centro - xâmanguape - PB' 
(

\
\\
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. o.Do§ Ef,EI{EITIOS PÀ8À r,rcrràçãO

.1.Àos participantes, serâo fornêcidos oe seguintes eleDentos:

.]..I.ANEXO T - TERMO DE REFERÊNC]À - ESPECI FICÀÇõES,.

.1.2.ÀNEXO rr - I'ÍODELOS DE DECrÀRÀÇÕE5;

.1.3.ÀNEXO III - I.íODEIO DO TER}.TO DE RENÚNCIÀ,.
2.À obtenÇão do instrutuento convocatôlio será feita

3
3
3
3
3
3
mediante o lecôltlimento da quàntia a.baixo j.ndicada,
g!áfica dos êlementos: forrtecj.do gÍratuitaDente.

junto a conissão, e qualtdo
correspondente ao custo de r

4 . O. DO 8I'EG I,EGàI,
4.1.Esta licitaçáo regêr-se-á pela Lei fêderal n". 8.666 de 21 de jurÀo de 1993, suas
alterações posteriores e a Lei coryleEentar n" 123, de 14 de dezeDbro de 2006 e legisLaÇão
pextinente, que fi.cam fazendo partes integrantes deste instrLmento, independente de
transcrição.

5. O.DO PBÀZO E Dor4ãn
5,1.O prazo máxiro para a execução do objeto ora licitado, conforne suas caracterlsticas e as
rrêcessidades do ORC. e que a&ite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaj-xo j.ndicado e será consj-derado a partir da assinatura do Contrato:

rnicio: 3 (t!ês) dias
conclusáo: 10 (dez) meses

5.2.O prazo de vj-gência do correspondente contrato será detelroinado: até o final do êxercicio
financeiro de 2016, considerado da data de sua assinâtula;
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correráo por conta da seglrinte
dotação:
Recursos Próprios da cânara üunicj-pal de l,tananguape: 01.01 01.031.000L-2001 3390.36.00 /
3390 . 39. 00

6-O.DAí COlrDrçõtsS DB prRUCrPàçÁo
6.1.poderáo pàrticipar deste cêrtame, a}ém dos licitaltes convidados, os demais interessados
devj-damente cadastradoE no oRc, ta correspondente especialidade pertinentê ao seu objeto, que

manifestarêm interegsê con antecedêncj.â de até 24 (r/inte e quatro) horas da âpresentação das
propostas. o3 proponentes devêrão eÍltregar a coúj-9são dois envelopes fechados indlcando,
respectivarnente, DOCIrMEN:IÀçÃO e PROPOSTÀ DE PREÇOS, de\ridamente identificados nos termos
defi-nidos neste instrumento convocatório.
6.2 -A partlcipaÇào neste cêrtaEe é a.berta a quaisquer intelessados, inclusive as

lricroerpresas, 
-Blq)resas de Pequeno Portê e Equiparados, nos têrDos da legislação rrigente '

6,3.Nâo poderão partj-cipar o3 interessados que se encontren gob o regi[e falj-menta!/ empresas
estrangeiras que nào fúcionem no país, ne' aqueles que te!üam sido declarados inidôneos pala
licitar ou contrâtar com a ÀdninistraÇão Púbtica ou que estej am cuq)rindo a sanÇão dê

suspensão do dilej-to de llcltar e contlatar com o oRC.

6.4.Os licitantes que desejareú eD\rj-ar seus envelopes Docrmentação e Ploposta de PreÇos via
postal - com Àviso de Rácebinento ÀR -, deverão re'etê-los em tempo hábi1 ao endereÇo

constante do preâDbulo dê9te instruEento, aos cuidadog do Prêsidente da cotrLissâÔ - cláudio
Leite Fifho. Não sendo rigorosamentê observadas as exlgências deste iten, os respectivos
envelopes não serão aceiios e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de

partrcipação no certa&e.
ã.S.Quanao ob9êrvada a ocolrência da entrega apenas dos envêl-opes junto â coEi9sào' sêm a

permanência de repre3entantê credenciado na lespecti'va sessão púb1ica' é facultado ao
-licitante, não senáo condiÇão para sua habilitaÇáo, a inclusão no errvelope Docr.mêntaÇão, da

dêclaração exprêssa de renunciàr ao direito de intelpor lecurso e ao prazo correspondente
rêlativo à rase de Eabilitação, concordando co!! o prossegui-oento do certame, previsto no AIt'
43, ÍÍ1, da Lei 8.665193, corúorme modelo - Ànêxo III'
6.6.É vedada à participação etrl consôrcio-

?.0.DÀ ÀrREger.TÀçlo E DO CRE)EÍCLUEIrc
7.1.olj-cltantêdeveráseapresentar,paracredenci.utrentojuntoaconigsão,quandoforocaso,
atravé9 de rim represent;te, com ;s docrurentos que o credenciam a participa! deste

procedimênto licitaiório. cada l-icitante credenciará apenas rlE replesentatlte que será o único

ãa*itlao a intervj-r nag fases do cêrtame na forma prevista nestê instrumento, podendo ser

substituldo posteriomentê po! outro devidámente crêdenciado'
'7.2-Pata o ciedenciarnento dêverão 3e! apresêntados og segíui_ntes doctroêntos:
? . 2 . 1. Tratando-se do reprêsentantê Ieg;I: o instrl&ênto constitutj'vo da empresâ na forma da

Iei, quando for o caso, devlda[ente registrado no órgão ccÍq)etente, no qual estejaE expres9os

seus pocleles para exercer direitos " "rit*i-. obrigaçôes êrtr decorrência de tal investidula,'
7.2.2.'Itatalrdo-". a" pro",tÃ-ao.: a procuraÇão po1 instrunento púbtico ou palticular da qual

consten os necesgários poderes parai firaar deé1arações. desisti'! ou apresentar as razões de

rêcurso e praticar todo3 os deuiis atos peltinentes ao certatte; acc,Epanhada do correspondente

instrumento de constituição da eryresa, grlando for o caso, çÍllê coÚprove os Poderes do mandantê

para a outolga. caso a p.á""r"çjã seja iarticular, devêrá ter firma recorüecida por cartórj"o

rr-: 15 f,
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collq)etênte.
7.2-.3.o representante legal e o proculador deverão identificar-ge exibindo docEtrento

que contêr*Ia foto.
cial



7.3.Estes documentos deverão ser âpresentados - antês do j.nício da sêssão poriginaf, por qualquêr
eoBissão.

processo de cópia autenticada por cartório coopetente

7.4.À. não apxesentação ou
credênciamento inpedirá a
cêrtame. Esta ocorrência nào
se nas coEêspondentes fases

8.0. DÀ rrÀBrlrTâçÁo
B.1.Os docrnnentos necessários à habilitação dos
(una) via, dentro de eDvelope lacrado, contendo as

ainda a incorreção insanável de qualquer dos dpartlcipaÇão ativa do reprêsentante do licj-tantê
a tos

presentê
f ainalilitará o concorrênte, apenas pê]aderá o direito a

do processo licitatório. para tanto, a CpL receberá redo refê-rido cortcoEente seus envelopes, declaraçóes ê outros elementos necessários àpârticipaÇáo no cêrtamê, desdê que apresentados na fou0a definida neste instrleênto.

licitantes, develeo sêr apresentados em 01
seguintes lndicações no anverso:

8.2.P

rel at

equiv
8.2.4

CÂ},ÍARÀ MUNICIPÀI DE I.AN,ÍANGUÀPE
DOCUI,ÍENTAçÀO - COIIVITE N". 00001/2016
NO},ÍE PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPE DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os segulntes elemento§:

ESSOA .TURÍDICA:
. Prova de irrscliÇão no Cadastro Nacional de pessoa Juridj.ca CNPJ.
. Regularidade para com a Eazenda Federal - certidão conjunta negativa de déSitos
ivos a Tributos Eêderais e à Di\rida Àtiva da União.
. Cêrtidões nêgativas das Fazêndas Estadual e üunicipal da sedê do licitante ou outro
alentê na forna da Lei.
. CorÍprovaÇáo de regularidade relatfva à Seguridade Social INSS-CND ê do Fundo dê carântia

por lempo de ServiÇo E'GTS-CRr, apresentando as corrêspondenteg certidões fornecidag pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econônica Federal, respectivamente.
8.2.5.Prova de inexistência de débitos inadirylidos perante a JustiÇa do Trabal-ho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas CI:IDT, nos termos do Títu1o VII-À da
ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dêcreto-Lei n" 5.452, de 1" dê oaio de 1943.
I .2 . 6. DêclaraÇão do licitante: de cr-q)rieento do disposto no Àrt. 7", Inciso xx(IIf, da
ConstituiÇáo federal - P,Ít-. 27, Inciso v, da Lei 8.666193; de superveniência de fato
impêditivo no que diz rêspêito à participaçào na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condiçõês do presente instnEento convocatóri-o, confolroe modefo - Ànexo II.
8.2.7.fê.rmo de Renúncia, caso o participante e$rie apenas seus etrvelopes, sem representante
credenciado e desejar rerrmciar ao dlreito de j.nterpor recurso e ao prazo .respectivo relativo
à E'ase dê Habilitaçáo, concordando com o prossegnrj.mento do certar€ licitatório, conforme
modêIo - Ãnexo III.

8.3. PESSOA FÍSICA:
8.3-1-Inscrição no Cadastro de Pessoa Flsica - CPF e a Cédu1a de Idêntidade - RG. Estês
documentos poderào ser substituldos pela Carteira Nacional dê Habilj-tação ou Documento de
IdêntificaÇão Proflssional enlitido pelo rêspectivo ór:gão Oficial- da Cfasse.
I . 3. 2. Regularidade para com a Fazenda Eederal - certidão conjunta negati-va dê débi-tos
relativos a Tributos Fedêrais e à Dí\rida Àtiva da Unieo.
8.3.3.Certidões negativas das fazendas Estadual e üunicipal da sede do licitante ou out-ro
equivalente na formà da Le1.
8.3.4.Prova de inexistênci,a de débitos inadfuplidos perante a Justiça do Trabalho, medlante a
aprêsentaÇão de certidão Negativa de Débitos Trabal"h.istas CNUI, nos termos do Tltulo VII-A da
ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maj-o de 1943.
B. 3. 5 . Declaraçào do licitante: de cu.q)riD€nto do disposto no Àrt. 7", Inciso XXXIlI, da
constituição I'ederal - AÍt. 2-1, Inciso v, da Leí 8.666/93.' de superveniência de fato
impeditivo no quê diz rêspêlto à participação na licitação,' e de subneter-se a todas as
c1áusulas ê condiÇõês do prêsêntê instrumento convocatório, conforttrê modelo - Ànexo II.
B.3.6.Termo de Renúncia, caso o participantê êII\aiê ápênas sêus errvêlopês, sem rêprêsêntantê
credenciado ê desêjar renunciar âo direito de interpor recrrrso e ao plazo respectivo relativo
à Fase de Eabilitação, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conformê
modelo - Ànêxo fII.

8 . 4 . Documentação êspecifica:
I . 4 . 1. ConprovaÇão dê que o licitânte sê enquadra nos termos do Art. 3" da Lei Coq)lementar n'.
1,23, de 1,4 de deze$brô de 2006, se for o caso, sendo considerada microeeplesa ou eq)resa de
pequêno portê e -rêcêbendo, portânto, tratâmento diferenciado e sirplificando na forma definida
pela lêqislaÇão vigentê - Tal coEprovação poderá ser feita através da apreseBtaçào de qualguêr
um dos seguintes documentos, a critério do licitarlte: a) decla.raÇâo expressa, assinada pelo
.esponsávêl lêgal da êÍq)resa ê por profissional da área contábi1, devi.damêntê habilitado; b)
cêrtidâo simplificada eEitida pela junta c@erciaf da sede do licitante ou equivalênte, na
foína da lêgis1aÇâo pertinente. À ausência da lefelida declaração ou certidâo simplificada nâo
é suficiente motivo para a inabilitaÇáo do licitante, apenas perderá, dulante o 4rJesêntê
certame, o dileito ao tlatamento diferenciado e sirylificado dispensado a ltE ou EPP, frêvistos
na Lei Cônp1emêoLaÍ 123/06- \
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prêcedidos por um indice corlespondente, podendo ser apresentados em oriqinal, qual-que r
fôàcád ênprocesso de cópiâ autenticada por cartório coru)etente, Eeobxo da CoÍLissão ou

órgão da inprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamentê lêgiveis,

8.5.Os documentos de Habifitação deverâo ser organizados na ordem descrita nêste

borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de valj.dade, e en
envêlopê devidamentê lacrado e indevassável. por sêr apenas r:nra formalidade que vis

em contêr
adôs em ,t)t

(
o

os trabalhos, a ausência do lndice dê que trata este iteu, náo inabititará ô ficitante
8.6.4 falta de qualquer docljmento exigido, o seu vencirnento, a ausência das cópias de\r-idamente
autênticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissáo ou da publicação em órgão
na inprensa oficial, a apreseDtação dê documentos dê hâbilitaÇão fora do envelopê especlfj-co,
tornará o respectivo licitante inabilitado. Ouando o documento for obtldo via Internet sua
fegalidade sêrá conprovada nos endereÇos e1êtrônicos corrêspondentes. pode.rão ser utilizados,
a critério da comissão os docrnllentos cadastrais de fomecedorês, constantes dos arqulvos do
oRC/ para comprovaÇão da autentieidade dê elêmentos aprêsentados petos licitântes, quando for
o caso.

9 . O. DÀ PnOPOSTà DE PRE@S
9.1.4 proposta deverá sêr apxesentada en 01(uDa) Irla, dêntro de ênvelope lacrado, contendo as
seguintês indicaÇões no anverso:

CÂ]aRA }fi,NIcÍPÀr DE IaJi@,}ÍGT,ÀPB
PROPOSTÀ DE PREÇOS - CON\ITE N". 00001,/2016
NOME PROPONENTE
ENDEREçO E CNPJ/CPF DO PROPONEITTB

O ENVEI,OPE pROPOSTA DE PRXçOS dêverá conter os seguintes elemêntos:

9.2.Proposta elabo.rada em consonáncia com as especificaÇôes constantes deste instrumênto ê
sêus elelnentos - Ànêxo I -, em papel tiDbrado da empresa quando for o caso, devidamente
assinada por seu rep-resêntânte, contendo no correspondente item cotado: discrim-inação, marca
e/ou modelo e outlas caracteristicas se necessário, o quantitativo ê os valores unitário e
total exprêssos em alqarismos.
9.3.Será cotado um úrico preÇo, rrarca, modelo para cada itêm, com a utilização de duas casâs
decimais. IndicaÇÕes em contrário êstão suj eitas a correçÕes observando-sê os seguintes
critérios:
9.3.1.Fafta de dígitos: sêrâo acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso de díqitos: sendo o primêiro dj.gito excedênte Benor que 5, todo o excêsso sêrá
supriÍLldo, caso contrário havêrá o alredondamento do diqito anterior para nais ê os demai- s
ltens excedêntes suprilllidos.
9,4.No caso dê aqui.siÇão de bens, a quantidade minima de unidâdes a ser cotada, por item, nào
deverá ser inferior a 1009 da esti-oativa dêtalhada no colrespondente Termo dê Refêrência -
Ânêxo I. DisposiÇão em contrário não desclassifica autonãticamente a proposta apenas o
respectivo item será dêsconsj-derado -

9.5.Ã proposta deverá ser redigida en língua portuguesa e em moeda nacional, êlaborada com
c1a.reza, sem alternativas, lasurâs, emendas e/ou entrelir*ras. suas folhas rubricadas ê ê
última datada e assinada pelo responsáve1, com indicação: do valor total da proposta em
alqarismos, dos prazos de entregâ ou execução, das condições de pagamento, da suâ validade quê
não podêrá ser j-nfêlj-or a 60 dias, e outras infornações e observações pertinentes que o
Iicitantê julgar nêcessári-as.
9.6.Existindo discrepância êntrê o preÇo unitário ê o valor tôtal, rêsultado da mlltiplicaÇâo
do prêço unltário pêIa quantidadê, o prêÇo unitário prêvalecêrá.
9,7.Ej-ca estabelecido que havendo divergência de preços unitárj-os para um trlesmo produto ou
serviÇo, prêva1ecêrá o de menor va1or.
9.I.No caso dê altêraÇôês recêssárias da proposta feitas pela Com.issão, decoEentes
exclusivamênte de incoreÇões na unidadê de medida utilizada, observada a devlda
proporci onalidade, bem coltro na multiplicação e/ou soma de valorês, prêvalecerá o valor
corrigido.
9.9.À não indicação na pxoposta dos prâzos de entrega ou execução, das condiÇôes de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendldo quê o licitantê aceitou integralmeate as disposiÇôês
do lnstrwrênto convocatório e, portanto. serão consideladas as deterEinaÇões nele contidas
para as refelidas exigênciâs nâo sendo suficiente notivo para a desclassificaÇão da respectiva
proposta.
9.10.É facultado ao licitante, aprêsêntar a proposta no próprio úodêlo fornêcido pelo oRC,
desde que esteja dêvidâmentê preenchido.
9.11.Nas licitaÇões para aquisição de mercado-ríâs o participante indicará a origêrn dos
produtos ofertados. À eventual falta da rêfêrida indicação não desclâssificará o licitante.
9.12.serão desclassificadas as propostas que deixarem dê atendêr as disposiÇões destê
instrumento.

10. O.DO CRÍÍÉR,IO PÀRÀ i'I'IGÀUEIrTO
10.1.será declarado vencêdor dêste certame o licitante quê, atêndidas todas as exigências do
pregente instrumênto, apresentar proposta coE mênor vâlor unitário no correspondente itêm
cotado, relacionado no Ànêxo I - Iermo de Referêrtcia.
1o.2-Hâvendo igualdadê de valores entre duas ou rhâis propostas, e após obedêcido o disposto
r1ôs À-rts. 44 e 45 da Lêi cotrItr)lemer,tar 723/06 ê nô Àrt. 3", S2", da Lei federal 8.6
classificaÇão se fará através de sorteio-

93, a

iô

irlstrumênto,

\|



10.3.Na presente licitaÇão será assegurada, cotrto critério dê desempate, pr
contratação para as Eicroeq)resas e eupresas de pequeno porte.
10.4.Para efelto do disposto neste instruDento, entende-se por eryate aquelas si
as propostas aplesentadas pelas rtricroeryresas e eryresas de pequeno portê seiam
108 (dêz por cento) superiores à proposta oais bem classificada.
1o.s.ocoÜendo a situação de eryate conforne aci-na definidâ, ploceder-se-á da s
10.5.1.4 microempresa ou empresa de pequeno porte nais bêm clâssificada poderá
proposta de preÇo inferio! àquel-a considerada vencedora do certaee, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto Licitado;
10.5.2.Não ocorlendo a contratação da rLicroenpresa ou empresa de pequeno Porte, na forrna do
item anterior, 9erão convocadas as deDãis lenãnescêntes lJue po! ventura 5e enquadrem na
situação de eDpate aciEâ definida, na ordem de cfassificação, para exercicio do mesmo direlto;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microeryresas e eDpresas de
pequeno porte que se encontreB no intervalo êstabelecido como sj.tuação de eúpate, será
realj"zâdo sorteio entre êlàs para que se identlfique aquela que priEeiro poderá apresentâr
melhor oferta.
10-6.Na hipôtese de não-contrataÇâo nos terEos aciea previstos, êEr lFre foi Ôbservada a

situaÇão de êepate e assegurado o trataDento dlferenciado a mlcloeq)lesa e erÍpresâ de pêqueno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmêntê wencedora do
certame.
10.7.A sj-tuaÇão de eq)ate, na forna acina definida, sonente se aplicará quando a melhor oferta
iniclal não tiver sido aplesentada por mi.croeq)resa ou eúpresa de pequeno porte.

11. 0 .DÀ OnDEU mS nàBâ!EOS
11.1.para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalho§ 9erá observada uma tolerância de

15 (quinze) mj-nutos após o horário fixado- Encerrado o prazo para recebj-mento dos ênve1ope9,
nerüun outro será acêi-to.
11.2.Declarada aberta à se55ão pública pelo Presidente, gerá efetuado o devido credenciâmênto
dos interessados. Somente participará ativarente da reunj.ão um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser âssistida por qualquer pessoa que sê interessar'
11.3.O não corq)arêcimento do representante de qualquer dos ticitantes não iDPedirá a

efetivação da reuniao, sendo que, a sj-ryles pârticiPação neste certame iryIica na total
aceitaÇão de todas as condiÇões estabêlecidas neste InstrLEento Convocatório e seus anexos.
11-4.8m nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de docrnentaçáo e/ou
slústituição dos envelopes ou de qualquer ele&ento exigido e nâo apresentado na reuDiáo
destj.nada à habj-litação.
11.5.A CorLissão rêceberá de cada .epresentánte os envelopes DocuDentâÇão e Proposta de PreÇo9,

e rubricará juntamente com os participârttes os fechos do seg[rlndo'
11.6. posteri;rmente abrirá os- envelopes Documentação, rtüricará o seu conteúdô e solicita!á
dos licitantes que exaninern a doctmentaÇão ne1e3 contidas. Quaisquer iryugr:rações levantadas
deverão ser commj-cadas a coÍLissão, que as consignará na Àta de reunião'
11.7.prosse$Lindo os trabalhos, a coeissão analisa!á os docunentos e as iinpugnaçóes porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em sequida, do resultado da Fase de

HabilitaÇâo. Entretanto, 3e assj-m julgar necessário, poderá divulgar o resultedo numa nova
reunião, registrando-'e na Àta, ou nediante publicaçáo na i-q)rensa oficiat ou âinda erlitindo
aviso por escrito, obeervada, nestes casos, a devida antecêdência neceg9ária - não inferior a

48 (quarenta e oj.to) horas.
11-8.Ocorrendo à desistência explessa do9 licitantes ao direito de lecolrer na Fasê de

Habilitaçáo, confonne pre./isto .ro grt. E:, III, da Lei a.566/93, na rnesna sessão poderá haver
a abeltura dos envelopes Propostas. caso contrálio será Earcada nova data7 com obsêrvância ao

p-razo recursal esta.belecido na legis.lação pertinente.
11.9.o envelope Proposta de Preço3, devida,trentê fêchado e ].acrado, gerá devolvido aÔ licitante
inabilitado, desde que náo tentta havldo recurso ou após sua denegação'
11.1o.Encerrada a Ease de Habilitação e observados os ditames deste instrlmento, a Conissão
procederáentãoàaberturadosenvelopesPropogtadePreçogdosproponentesdeclarados
irabilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exàme dâ doctu€ntação neles contidas a

todogosparticipantes,osquaispoderãoefetuarillpugnaçóes,de\ridamenteconsignadasnaAta
de reurião, quando for o caso-
11.11.e Cornissão exaEinará os eleEentos apresentados? as observaÇões êventualmente apontadas,

declarando,emeeg"uida,vencêdorolicitanteque,atendidasasexigênciaseconsidêradosos
critériosdefirlidosnegteinstruEento,apresentarpropostaBaisvaDtajosapâraooRC'
11.12.Da rer.mião 1âvrar-se-á Ata cilcurBtânciadâ, na qual seráo registradas todas as

ocorrênÇias e çFre, ao final, será assinada pela Conissão e ficitantes prêsentes'
11.13.En decoriência da Í,ei cd|PleltrentaÊ 723/06, a comprovação de leg:ularidade fiscal das

microeÍpresaseeltrpresasdêpequenoporteSoDenteseráexigidaparaefeitodeassinatulado
contrato, observando-sê o sêgnrinte procedinento:
11..13.1.Às EicroeEptesas e empresas de tr equeno porte, po! ocasiáo da participaÇâo nêsta
licitaÇão, deverão apresentar loda a docmentação êxigida para co4)rovaçáo de reg:ulari-dade

fiscal; dentre oS documentos enunerados nêste instrumento para efeito de HabilitaÇão e

inteqrantes do envelope DocumentaÇão, rue$tto que estâ apresente algn§E rêstrj'ção;
11.13.2.Havendo algr]ma restrição na coryrovação de legularidade fiscãl' 3e!á assegurado o

pr.ro a. Os(cinco) iias úteis, cujo termo 1nicial corresponde!á ao m@ênto êrtr que o licj-tante
tor declarado vêncedor, plolrogáveis por igual perlodo, a clitério do oRC' parâ a

regularizaÇão da documentaião, pãgan"ttto ou parcel'urento do débito, e emissão da eventuais
cêrtidões negativas ou positivas-c;E efeito de certidãÔ negativa" C

§



11.13.3.À não-regl]Iari zaçáo da docLmentaÇão, no prazo acira previ-sto,
direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇôes previstas no Àrt. 81,
facultado ao oRC convocar os licitantes renânescentes, na orde$
asslnatura do contrato, ou rêvogar a licitaÇão.

l?.O.DO RECEBTI.,EN'a! @ CO,pRCrCaÇãO DE EIECUçãO m OBartDo

1?.1.o recêbimento ou a coEplovaçào de execução pelo oRC

caracterlsticas, se fará mêdi'ante lecibo ou equi-valentê

12.O.DO CRITIIRTO DE àCEIIàBIIIDÀDB DE pnAçOS

12.1,Havendo proposta com vâlor unitárro superior ao êst Dàdo pelo ORC ou m.mi
inexêqU1vê1 nos ter]aos do Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, o IIlesEo 9erá desconsiderado. Esta
ocolrência não dêsclagsifica autoDàtica&ente a proposta, quando for o caso, apênâs o item
colreapondênte, relacionado no Ànexo I - TerEo de Referência -, na coluna c&iqo.
12.2,O valor estirDado que o ORC se plopôe a pagar pelo obiêto ora licitado - Valo! dê
Referência -, está j.ndicado no respectivo eleoento deste instnmento - ÀNE(o r.

13.0.DOS BECTTRSOS

13.1.Dos atos decoEentes deste procediioento licitatólio, caberão recursos nos terÍnos do Art.
109 da Lei Federal n." 8-566/93, dê 21 de julho dê 1993.
13.2.0 recurso será dirigido à autoridade superior do oRc, por internédio da conissão, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 hora9,
exclusivamente no seg\ri.nte êndereço: Rua Duque de Caxias, 123 - cêntro - l{a.nanquape - PB.

1rl. o.DÀ BO|DTOGÀçÁO B rDarIrDrCrrçãO
14.1.Concl"uido o j ulgamento dâs propostas apresentadas, a Comissão erLiti!á rêIatórto
conclusivo dos trabalhos desenvolvi.dos no certaEe, leDetendo-o a autoridade superior do ORC,

j untamente com os ele&eDtos constitutivos do processo, necessários à Ho{trologaÇào e ÀdjudicaÇão
da respectiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.À autoridade supelior poderá, no entanto, têndo ee vista sêryre a defesa dos intereggês
do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialDente, o resultado apresêntado peLa
CoRissão, levogar ou considerar nula a Lj.cj-taçáo, desde que apresente a de\rida fi.ürdamêntação
exigida pela legislação vigente, rêsguardados os direitos dos licitanteg.

15.0.DO COÀIIRÀrO
15.1.4pós a homologação pela Àutoridade Supelior do ORC, o Licitaate vencedor será notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutj-vos da data de recebj-mento da notlficaÇão,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em confornidade collr as modalidades
penlitidas pela Lei Federal n.o 8.666/93, podendo o loegttro sofrer alterações ua formâ definida
pela referida Lei.
L5.2.Náo atêndendo à convocação pala âssinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta, o licltante perderá todos os dj.reitos que pon entura tênha obtido
como vencedor dâ licitaÇão.
15.3.É pendtido ao ORC, no caso do licitante vencedor Dão coEParecer para assinatura do
contrato no prazo e condiÇões estabelecidos, convocar 05 licitantes reEanescente§, na ordem de

classificaÇáo, para fazê-lo elo igual prazo e nas megllras condiçôes do licitante vencedorl
incLusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação-
15.4.0 contrato quê eventualnênte venha a ser assinado pelo licj.tante vencedor, poderá ser
alterado, unilatelal&ênte pelo Contratante ou por acordo entle as partes, nos casog previstos
no Art. 65 e será rescj.udido, de pleno dileito, conforDê o dispogto nos Àrts. 'l-7, 18 e 79 da

Lei 8. 665/ 93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar nas rtresr!;rs condiÇôes contratuais, os ecréscimos ou
supressÕes que 9e fizerem Decessários, até 25t (vinte e cinco Po! cênto) do valor iniciàI
atualizado do contrato-

16.0.DÀS SÀXçÕBS ÀXIOrI SBATTCAIT
16.1,A recusa injusta en deixâr de crEprir as obrlgaÇôes assrnnidas e preceitos legais,
sujeitará o contratado, garanti.da a prévia defêsa, à5 sequinteg penalj.dades previstas nos
aris. 86 e g7 da Lei a.666/93,t a - advertência; b - Íu1ta de mora de 0,5* (zero virqnrla cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na

ãxecução do àbieto ora contratado,. c - multa de 10* (dêz por cênto) sobre o valor contlatado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensáo tenporária dê partj-cipar em

iicitaçáo e impedimento de contratar co,1 a ÀfuinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos,' e -
declaràção de inidoneidade para licitar ou contratar com a À(hinistraçáo Pública enquanto
pêrduraren os motivos deterEinantes da puição ou até que seja plomovida sua reabilitaÇâo
ierante a prôplia autoridade quê âp1j.cou a pênâlidadê; f - sim'r1tanêa,ente, qualquer das
penalidades cablveis ftErdanentadas na Lei 8.666193.
16.2.se o valor da mufta ou indertlzaÇão de\rida não fo! recolhidô no prâzo de 15 dias após a

comunicaÇão ao contratado, se!á automatica.mente dêscontado da primeira parcela do pagamento a

gue o contratado v.ier a fazer jus, acrescido de iuros Eolatórios de 18 (um por cento) ao mês,

ou, qualdo for o caso, cobrado judicialDente.
f O.:.àpós a aplicâÇâo dê quaisquer das penalidâdes p!evi,ta', realizar-se-á com'o.'icaÇão

esclita ao contratado, e publicado na itr|prensa oficiaL, êxcluÍdas as pênalidades de

advertência e mrlta de mora quando for o caso, corBtando o fundamento legal- da punj"Ção,

informando ainda que o fato será registrado no cadastro corregpondente'
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especiflca devidamente designados,
aspêctos irterentes nos tegtros destê
ê conseqtiêntê aceitação.

apôs a verificação da guãntidade, qualida
instrumênto, das nortlas técÍlicas ê 1e9is1ação

ANE il
oulr

rtinente

o orma s

5ru20
rO

rl
18.0-DO PÀCAltEl+TO
18.1.O pagamênto
procedimentos ado

será efetuado mediaÍrte processo regular e em observâncla

trinta dias, cônt
18.2,O desêÍüolso
acordo com o c

tados pelo ORC. da seg,rrinte maneira: llensaimentê, para ocorrêr zo
ados do pêrlodo de adinpl@ento de cada parcela.
máximo do período, não sêrá superlor ao valor do respectivo adinplemento, de

ronograma aprovado, quando for o caso, e se[q)re eB confoEtridade com a
dr sponibilidade dê rêcursos financeiros.
18.3.Nênhum valo! será pago ao
financelra que the for iÍrposta,

Contratado enquânto pêndente de liquidaÇão qualquer obrigaÇão
em virtude de penalidade ou inadirelência, a qual poderá ser

compensada com o pagamento
natureza.

pendente, sen que isso gere dirêito a acréscimo dê qualquer

competentê é o da Conarca de Mamarguape, Eêtado da araiba.

Mamanguape - PB/ 2dê Eê-vêrêi rô dê 2016 -

C IO LEI EILHO
Prêsidentê da Corli ssâo

19. O. DO RE"ÀirUSIAuENrrO
19.1.os preÇos cont.ratados são fixos pelo periodo de lur ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §S 5" e 6", da Lei 8.655193-
19.2.ocorrêndo o desêquilíbrio econônico-financeiro do contrato, poderá sêr restabêIecida a
rê1aÇáo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, rnciso rr, Allnea d, da
Lei 8.666/93, mediànte comprovação documental e lequerimento exprêsso do Locador-

20 . o.DÀ§ DISPOSIçtES GEIIÀIS
20.1.Não 9erá devidâ aos proponentes pela êlâboração e/ou apresêntaçâo de docrnnentação
rêlativa ao certame, qualquer ti-po dê inderfi-zaÇão.
2o'2.Nenhuma pessoa flsj-ca. ainda que credenciadâ pôr procuraÇão legat, podêrá representar
mais de uma Licitante.
20.3.4 prêsente llcitaÇão someDte poderá vil a ser revogada por razões de interesse público
dêcorrente dê fato supervenientê devidamente comprovâdo, ou aDulada no todo ou êm partê, po!
ilegalidadê, de oflcio ou por provocação de tercêiros, mediantê parêcêr escrito e dêvidamente
fundamentado.
20.4.caso as datas previstas para a realizaÇâo dos eventos da presente licitaÇâo gejam
declaladas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficâm transferidos
automáticamente para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora anteriormêntê
prêvistos,
20.5.Ocoffendo a suprêssão de serviÇos, se o Contlatado já houver adquirido os materiais ê
postos no 1oca1 dê trabalho, os mesmos devêrão se! pagos pelo ORC, pelô preÇo de aquisição
regularmênte comprovado, desde que sejam de boa quafidadê e acêitos pela fiscalizaÇâô.
20.6.os pxeÇos unitárlos pala a realização de novos serviços surgidos durante a execuÇáo do
contrato, serão propostos pel-o Contratado e su.bmêtj-dos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não prêvistos se!á requlada pêlas condições e cláusulas do contrato origj-nal.
20.7.0 ORC por conveniência adminj.strativa ou técnica, se rêsêrva no direito de paralisar â
qualque.r tenpo a execução dos serviços, cientificando dêvidamente o Contratado.
2o.8-Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presêntê i-nstrumento, aquê1e
que, tendo-o aceitado sêm objeÇão, verüa a apresentar, dêpois do j u1gâmento, falhas ou
irregulaxidades que o v-iciaram hipótese em que ta1 co nnj-cado não terá efeito de recurso.
20-9.Nos valores apresentados pelos licitantes. já deverão estar inc.luídos os custos com
aguisição de matêrial, rúo-de-obra utilizada, iEpostos, encargros, fretes ê outros que venhau a
incidir sobre os respeetj-vos pleços.
20 . 10. Este instrunento convocatórj-o e todos os seus eleeentos constitutivos, estão
dl sponj-bilizados em meio mâgnético, podendo ser obtidos jrmto a Cq[issão, obsêrvados os
procêdimentos defj-nidos pelo oRC .
20.11.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇâo das propostas e os casos onlissos neste
instrumento, ficarâo úIrlca e exclugivanente sujeitos a interpretaÇão da CoÍLissão, sêndo
facultada a mêsma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da ficitaçào, a promoÇào
dê diligência destinada a esclarecer ou a corylementar a instruÇão do processo.
21.L2.Pata dirimir controvérsias decoüentes deste cêrtame, excluido qualquer outrô, o foro
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ESTADO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂr,nRÀ uuNrcrPÀr DE rarantclrÀPE
colfissilo pERraNEtÍfE DE LÍcrrÀçÃo

ÀríEr(o r - cú§\,lrTE }ro 00001/2016

TERMo DE REFERÉNCTÀ - EspEcrErcÀÇôEs

1.0.DO OBTEI1O
1.1.Constitui objeto desta licj-taçáo: Locação de r-u veiculo tipo motocicleta, desti-nado as
atividades da câEala l.ft]Iricipal de l,ÍaEan$rape.

2 . O. a,lrgTrFrclÍrsÀ
2. 1- Considerando as necêssidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequada[ente, os procediEentos necessários para viabilizar a contratação em te1a. As
caracterÍsticas e especificaÇóes do objeto ora licitado são:

ClDI@
I

6. O. IrfFORLÂçÕES COITPLEMEITTÀRBS

U}IIIIàDB qtntttltÀDB p. UxrtÁnto
10 620,00

P. rcllÀL
6.200,00

DrscRrxrNÀÇÀo
VeÍculo tipo Motocicfeta
caractêrlsticaê IlllnlmàÊ:
motorização 120 CI.

seguintes
modelo 2OI0;

Totã1

3. o.oBRrcàçõas Do @ttrBÀrtDo
3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações coacernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e coryromissos assuuidos/ a quafquer
tltulo, perante seus fornecedores ou telceiros em razâo da execução do obieto contlatado.
3.2.Su-bstituir, arcando com as despesas decolrentes, os lDateliais ou senriçôs que apresentarem
alteraÇóes, deteriorâções, itrç)elfêições ou quaisquêr irregnrlaridades discrepaDtês às
exigências do instrumento de ajuste paÇtuado, ainda que constatados após o recêbimento e/ou
paqÍanento.
3.3.Não transferir a outrem. no todo ou eE parte, o obieto da contlatação, galvo mediante
prévia ê expressa autorizaçáo do contratante-
1.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrunentos equivalentê, eItr compatibilidade com

as obrigaÇões asgtmidas, todas as condições de habj-1itação e gualificaÇão exj.gidas no

respectj.vo processo licitatólio, se fol o caso, apresentando ao Contlatante os docrmentos
necessários, sempre que solicitado.
3 , 5 . tulitir Nota Fiecal correspondente à sede ou fj.Iial da elq)resa que apresentou a

documentação na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obligações assr.eidag c@ observânci.a a eelhor técnica \rigente,
enquadrando-se, ri.gorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e espêcificaçóes técnicas
correspondentes.

4.o.Do cRrrÉNo DE À(EraàBrr,r»DE DB PREços
4.l.Havendo proposta com valor unj"tário superior ao esti.nãdo pelo oRc ou mânifêstamentê
inexegü1vel,o" t"aao" do Àrt. 48, II, da Leí a.566/93, O llesmo Será desconsiderado. EStâ

ocorréncia não desclassj-fica autoloaticar0ênte a ploposta, quando for o caso, apênas o item
cor.respondente, lelacionado nêste anexo, na coluna códigto.
4.2.o valo! estinado que o oRC se propôe a pagar pelo objeto ora licltado - Valor de

Referência -, está acinã j.ndlcado.

5. O.IODIIO DÀ PROPOSTÀ

5 . 1. É paltê inteqrante deste TêrDo de Rêfêrênciâ
correspondentê, podendo o licitantê apresêntar â sua
dêsde que seja dêvidaeênte pleênchido. conforme faculta

o Dodelo de ProPosta de PleÇos
proposta no p!óprio Eodelo fornecido,
ô instnmento convocatório - Ànêxo 01.

6.1-o itine ário a
manhã -

6.2 - Informa! val

C IO LEITE E ILHO

y'er percorrido sêrá nâ sede do mmiclpio,
I

+ roeneal da contratação.

Prêsidente da Comi ssâo

dê seqlndâ a sextar no horário da

ÀÀ t (
.;\

í çt, 2t
0t
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ES!ÀDO DÀ PÀR]ÀIBÀ
CÁI'GRÀ T4,}IICIPÀú DE TG}qNGUAPE

corfi ssÃo PERrÂIrENrE DE r,rcrrÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO rrRr@ DE ntrERÊrcrÀ - mOPOSTÀ

coNVrrE N" 0 00 01,/2 016

PROPOSTÀ

RxF. : coNvItE N" 00001,/2016

OBJETO: T,ocaÇão de rnn velculo tipo motocicleta, destinado as atiridades da CânÉra Municj.pâl de
Mamang,uape.

PROPONE}üE :

Prezados senltoreg,

Nos termos da licitaÇào em eplgrafe, apresentamos proposta conforEe abaixo:

côrco Dtse,Icxàção
1 VeÍculo tipo Motocicleta com

caracterlsticas m-ín-imas: ano
motorlzação 120 CI-

Etc....

VA.LOR TOTÀI. DA PROPOSTA _ R§

PBÀzo - Iteo 5 .0:
PÀGAI'IENTO - IIEM 18.0:
VÀÍ,IDÀDE DA PROPOSTÀ - Item 9.0:
ORIGETiÍ DÀS UERCÀ.DORIÀS OFERTÀDÀS - ItEM 9.0:

CNPJ

UXIDÀDE OUN TTDÂDB P. UNITÁRIO
mês 10

P fÔTÀL

seguintes
modelo 2O7O,

dê de

Responsáve1

(
§

AN

zzL:Fo
o

o . CPL.o

(
o

Á
o
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EsEÀDo DÀ plelÍsÀ
cârGBÀ xurEcrPÀú DE laIaNGuÀrE

cofssÃo PER]qrErfrE or Lrcrmção

ÀNEXO rr - COfIlÍr No 00001/2016

MoDELoS DE DECI,ÀRAÇÕES

REF. : CoNVITE N" 00001/2016
cÂtÍARÀ MUNrcrPÀr DE ITAMANGUAPE

1.0 - DECIÂRÀÇÀO de cuDpri-mento do disposto no ÀLt. 70, Inciso §XIII, da cE - Àrt. 27, ÍnÇíso
v, da lêi 8.666/93.

o proponente acima gualificado, sob penas da Lei e en acat;utrento ao disposto no Àrt. 7" inciso
xxirrt a. constitui;ão Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara neo possuir em

sêu quadro de pessoal, flrncionários menores de dezoito anos em tlabalho noturno, ingalubre ou

perijoso . ,r", meno."" de dezesseis anos, elr qualquer trá.ba1ho; podendo existir menorês de

quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forna da 1egi31açáo \rlgente.

2.0 - DECLARÀÇÃo de superveniência de fato iepeditivo no que diz respeito a participaçáo na

licitação.

conforme exigência contida na Leí a'666/93, Art' 32, §2"' o ploponente aci"nã qualificado'
declara não hâver, até a presente datâ, fato i4editivo no que diz respêito à

habilitaÇâo/particj-paÇão na presente lici,taÇão, não se encorrtlando em conco]rdâl:e ou estado
falimentir, l"t"ttao ciente dà obrigatoriedade de informat ocoÜências posteriores. Ressalta,
aínda, náo estar sofrendo penalidade de declaração de idonêidâde no âDbito da afuinistraÇáo
federal, Estadual, l,tunicipàf ou do Dlstrlto Eederal. arcando ci\ril e criminalmente pela
presente afirmaÇão.

3.0 - DEcIÀBÀÇÃo de sutúreter-se a todâs as cláusulas e condiÇões do correspondente instlumento
convocatório.

o proponente acina qualificado decLara ter conheciuento e aceitar todas a9 cláusulas
.."p"Cti.ro instn,ento convocatólio e su.t@ete!-se as condiÇÕes nele estipuLadas.

do

Local e Data.

NOI,ÍE,/ASS ÍNATURÀ/CAR@
Representante legal do proponente.

oBSERVÀÇÃO:
À.S DECIÀRÀÇÕES DEVERÃO SER EI,ÀBORADAS EI'! PÀPEL TIHBRÀDO DO TICITÀNTE' QUANDO FOR O CASO.
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EsaÀDo DÀ PÀBÀ1BÀ

cÂrana rí(rxrcrpal DE l{ÀlGNcrrAPE
coGssÃo PERrqNElrrE DE LrcrrÀçÀo

ÀIrtxo rlr - coNÍrrrE No 00001,/2016

MoDELoS Do TERMo DE REÚNCIA

REE. : COiÍVITE N" 00001/2016
cÂr'fi.RÀ MuNrcrpAr DE IÍAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERI'Ío DE RBIüÚNCIÀ ao lecurso confor8e previsto no Àrt. 43, Inciso rfI, da I,ei- 8.666/93.

o propolente acima quallficado, declara, na forea do disposto no À-rt. 43, ÍIÍ, da rea
8.666/93, aceita! o rêsultado divulgado peta Comissão, que analisou a documentação prelirrinar
do procesgo em epigraíe, êfetuada nos terlDos do respectivo instnimento convocatório,
dêsistindo, assj-m, êxpressamente de gualquer interposiÇão de recurso prê\.isto na legislação
vigente, bem com ao plazo correspondente e concordândo, portanto, com ô prosgêgluj-metlto do
cêrtame. Declara ainda gue, em havendo a ocorrência de qualquer iqualdade de vâlores entrê sua
proposta e a dos denãis ticitantes e após observado o disposto no Àrt. 3o, S 2", da Lei
a.eee/gl, fica autoxizado a realj-zaÇão do sorteio para definição da respectiva classificação,
não sendo nêcêssálio a sua convocação para o colrespondentê ato público, conforme previsto no

Art. 44, § 2", do referido di-p1oÀa legal' '

Local e Data.

NOME /ÀSS I NATURA,/ CÀRGO

Rêpresentante legal do proponênte.

oBsERvAçÃo:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVBRÁ SER EIÂBORÀDO EH PAPEL TIIIBRÀDO DO LICITÀMTE' QUÀNDO FOR O CÀSO

§

-ii



-:ia
.':].t;:..:' i. -r- i..1.
ii:|.... . .,i.;I
.:ii- .'.?É--::i Ái'!
'li.i--t -.Í . i:'i;iàid-

EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÂMARà MtrNrcrpÀr DE ue!íÀtrcrrJÀpE

coEssÃo pERtrÀlíENTE DE LÍcrrÀÇão
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ÀNEXO rV - COII\'IITE No 00001/2016

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÀIO No: . - . . /2016-CPL

TERI.,ÍO DE CONTR.ATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À CÂMÀRA MUNICIPAI DE
MAMANGUAPE E PARA EoRNECIMENTo E/oU PREsTÀÇÃo DE sERvlÇos
CONFOR}íE DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMA ÀBÀIXO:

PeIo presênte instnmento particufar de contrato, de um Iâdo Câmara Munlcipal dê Mamanguapê - Rua
Duquê de caxi.as, 123 - Centro - Mamanguape - pB, cNpJ no 12.'t20.256/ooo1-52, nêste ato representâdapelo Presidentê da Câaara .João Perreila da Silva Eilho, Brasilêiro, Divorciado, Conerciântê,
residente e doniciliado na Rua Sevêli.no victor, 45 - PLanalto - Mamanguapê - PB, CpF no 031-463-444-
40, Cartêira de fdentidade a" 2.288-944 SSP-PB,, doravante siltrplesnente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado

CNPJ neste ato lêpresentado por
.... residente e domiciliado trâ ....,

Carteira dê Identidade n" -..., dotavante sinplesrneÍrte CONTRÀTÀDO, decidiram as partêa
contlatantes assinat o presente contrato, o qual se regêrá pelas cláusulas e condições seguintês:
crÁugurÀ pRrtGrRÀ - Dos F{niD,àr'rnNrcx, Do ccÊÍrRÀro:
Este contrato decorre da -Iicitação Íúodalidade Convite no 0000T/20),6, processada nos termos dâ Lei
Federal nÔ 8.666/93 e suas alteraÇõês ê a Lei Complenenta! no 123r de 14 de dezeÍüro de 2006-

clÁrsulÀ SE&)NDÀ - Do oE Ero Do @tlERÀto:
O presêntê contrato tem por objêto: Locação de um velculo tipo rnotocicleta, dêstinado as atividade§
da Câmara Municipal de ltamanguapê.
Velculo tipo: P1acas: .. -...
O§ selviÇos deverâo sêr prestados de acordo com as condições expressas nestê instnmênto, ploposta.
instruÇôes do Contratante e do instnmênto convocatório Convite no 00OOl/2016, partes integrantes do
plesênte contrâto, j-ndepeldentê de transctição.
cráusutÀ rERcErRÀ - Do rpa, E pREçog:
O valor total deate contr:ato, a base do preÇo pÍoposto, é de R$ .., (...).
Rêprêsentado pox: .... x R$

O valor aciÍnà indicado está incluido o custo com coÍibustlvel e motoristâ, que ficará a cargo do
Contrãtado.

cxíDsurÀ e[IÀRtÀ - Do REÀ.rgsràuEN'ro:
Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos prêvistos no Àrt. 65,
§§ 5" ê 6., da Lei 8.666/93.
ôcorrendo o desequilÍbrlo econôtnico-financeilo do contrato, poderá sêr restabelêcida a relaÇão que
as partes pactuaram inicialmentê, nos termos do Ãrt. 65, Inciso If, À11nea d, da Lei 8.666/93,
mêdiante conprovaçêio docu[êntal e requelinento er.presso do locador.

üÁusI,I.À eurNrÀ - DÀ DorÀçÂo:
Às despesas correrão por conta da geguinte dotação, constânte do orçêlnento vigente:
Recursos Próprios da Cámara l,Íunicipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001-2001 3390.36.00 / 3390.39.00

ctÁugurÀ SE:KEA - Do PÂGârtíE!Íro:
O pêgamento será efetuado oa tesouxalia do Contrêtante, nediante procêsso regu-lar. dâ seguinte
naneira: Mensalnente, para ocorle! no pxazo de trinta dias, contados do perlodo de adirnpleÍnênto de
cada parcela.

eÀIrstnÀ sÉTDáÀ - Dog PRÀzos:
O prazo dê vigência do presente contlato sexá determinâdoi até o final do êxelclci-o financeiro de
2016, considerado da data de sua assinatura.

cu(ugur.l orrÀrrÀ - DÀs mrcÀçôEs Do @rrÍRÀntNEE:
â - Efetuar o pagamento relativo ao fornecj.mento ou prestaçâo dôs serviços êfêtivamente rea-Iizados,
dê acoÍdo com as respectivas c1áusulas do presentê contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios nêcêssários parâ o flel fornecinento ou plestaçâo dos
9êrviço9 contratâdos;
c - Notifica! o Contratado sobre qualquer irrequlâridâde êncontrada quênto à qualidade dos produtos
ou selviços, exelcendo a mais ampla e coÍpIeta fiscal.izaÇão, o guê não exime o Contrâtado de guas
responsabilj-dadeg contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da nêcessidade dê nanutenÇáo e/ou reparo corrêtivo do ve1cu1o, obsêlvadas
as normas do respêctivo fabricante constantes do manual dê mânutênÇáo correspondente, o Ása1 nâo
deverá ser utilizado caso haja irregularidade, \

\
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e - Ressarcit o Contratado dê todas as multaa de trângito ocorridas durante acontrato;
f Responsabif izar-sê pelos danoa câusados a tetceiros e, se foa o casoa respêctiva s

pelo
equradora na ocorxência de sinistros, çÍuando conplovâda a sua

cuiu$IlÀ NoNÀ - DÀs GRrcÀdEg Do coNtRArÀDo:
a - Executaa devidêmente o fornecimênto ou sêlviÇos descritos nâ cláusuLa corxespondentê cto presentêcontlato, dentro dos Ínêlhores paránetrog de qualidade estaberecidos para o larmo de âtividaderêlaclonada ao objeto contratual, com observânci, aos prazos estipulados;b - ResponsabiLizal-se por todoa os ônus e obrigaçóes concernentes à leqisraÇão figcaI, civi1,tributária e trabalhista, bêíÍl como po! todas as despesas e coBpronissos asaumj.dos, a qua.l"quert1tu10, perante seus fornecedores ou tercei-ros êm razáo da exêcuÇão do objeto contrêtacto;c - Manter pleposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratantê, guanao oa execução clo conttato,que o represênte integralnênte em todos os aeus atosi
d - Pernitlr e faci-Iitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar os informês ê esc-LarecimêntossoLicitados;
e - será rê§pongável Pelos danos causados diretanentê ao contràtante ou a terceilos, clecorrentes desua culpa ou dolo na execução do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa xesponsâbilidadê afi.gcalizaÇão ou o acompanhâmento pelo órqáo intelessado;
f - Náo ceder, tlansferi! ou sub-contratar, no todo ou ên parte. o objeto deste instrlrmênto, sem oconhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratantê;
g - uante! o veÍcu1o equipado de acoldo com as exigências do código Nacional de Trânsito;
h - Efetuar os serviços de nanutenÇão corêtiva e prevêntiva do vêÍculo. No caso de sêr coÍlprovada,
mediante laudo técnico ôu equi.valente, a utilização j.lregulal alo velculo, seja por impe!Ícia,
excesso de pâgsageiros, conduÇão em estladas impróprias, entre outros que caracterizem o seu uso
indevido, todos os custos decorrentes dessas ocor!ências, ficarão a carqo do conttatante, cujos
serviÇos deverão sel executados en oflclna egpeciaiizada;
i _ Substituir iÍnediatamênte o velculo por outro equivalente, caso não tenha condiçÕes de ser
utilizado no selvlÇo;
j - Manter. dulante a vigênciâ do contrato, em coÍrpatibilidadê con as obrigaçóes assutnidas, todas as
condi.Çôês de habilitaÇão ê qualificaÇâo êxigidas no respectivo processo licitatório, aprêsêntaodo áo
Contratânte os documentos nêcessários, semplê çFte solicitado.

crÁüs{rrÀ DÉcD,Â - DA ÀI,IEnÀÇÃo E aEscrgÂo Do coNrRÀro:
Este contrato pode!á ser alterado, unilatelalmente pê-Io Contratante ou po! acordo ent!ê as pattes,
nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme o disposto nos
Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
O Contratado fica obrigadô a aceitar nas mêsmâs condiÇões contratuais, os acréscimos ou suptêssôes
que se fizerêm nêcessários, até 253 (vinte ê cinco por cento) do valor inicial atual.izado do
contrato,

cláug(,I à DÉcrr'íÀ pRnuErFÀ - DAs pENÀrrDÀDEs:
À lecuêa iniusta êm deixar de cumprir as obrigaÇões aasumidas e prêceitos legais, suleita!á o
Contxatado, gâtantida a p!évia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93t a - adveltência; b - mu-Ita de mora de 0,58 (zero vlrqula cinco por cento) aplicâda sobre o
valor do contrato pox dla de atraso na entrega, no inlcio ou na êxecução do objeto ola contratado; c
- multa de 108 (dez po! cento) sobxe o valor contxatado pela inexêcução total ou parcial do
contrato; d - suspênsão temporária de participa! em LicitaÇão ê impediftento de cootratar com a
ÀdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - dêclaraÇão de inidoneidade para licitar ou
contlatar com a Admlnistração Públj.ca enquanto perdurarêm os motivos determinantes da puniÇão ou até
que seja pr:omôvida sua xeabilitaÇão pêrante a própria autoridade que ap].icou a penal.idade; f -
s imultaneanênte, qualguer das penalidades cablveis fundâmêntadaa na Lei B-666193.

g - Efetuar a ttoca de óIeo lubrif.icânte e dos filtros cortesponalentes de acodo fabricante do vêlculô.

de

técnico ou equ ivalente;

TESTEMUNHÀS

de 2016.

CLÁI,EI,IÀ DÉcIldÀ 8EGÍJ!DÀ . Do Fonoi
Pata dlrimir as quêstôes decollentes deste contlato, as partes elêgem o Poro da Comarca de
Mamanguape, Estado da Paralba.

E, por estarem de p]êno acordo, foi lavrado o plêsente contrato en 02(duas) vias. o quaL vai
assinado pelas partes e por duãs tegtenunhas.

Mâmanguape - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

ilFERsETRÀ DÀ srúvÀ FrLIro
Presi"dente da Câmara
031.463-444-40

$

PELO CONTRÀTADO
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ES'f,ADo DA PÀRÀÍBÀ

cÂldAxÀ MI,NTCIPÀ! DE IG}aNGUÀPE
ÀSSESSORIÀ ,'URÍDICÀ

origeo: CoNVITE N-" 00001/2016
coMr ssÀo PERIG.NEMTE DE r,IClrÀÇÃO

ÀssuDto:LocaÇão de rrIII veiculo tipo motociclêta, dêstinado as
atividades da Cârnara l,hDicipal dê IrtaúEnguâpe

ÀDê!o: fnstru&ento Convocatório correspondentê ê seus elementos,
inclusive a minutâ do respectivo contrato.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lei Fêdelal 
^" 8.666/93 e suas alterações, e cônsiderando o

teor dos dôcumentos ê informaÇõês apresentadas, esta Assessoria Jurldica considera regufar o
respêctivo instrumênto convocatório e seus elementos constitutivos refê.rêntê ao processo êm
te1a, os quais estão êm consonância coh a leqislaÇào pe_rtinente.

líamanguape - PB, L2 de I'êvêreiro de 2016.
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ESTâ.DO DÀ PÀX,ÀIBÀ
cÂtoRA urrNrcrpÀr DE r.ÍArar{cuApE

coiassÀo PERTaNENIE DE LrcrrÀçÀo

coNvrlE lr 00001,/2016

DECrÀxÀÇÃo - PIrBLrcrDÀDE

DEcLÀRaçÃo

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia do instrunento convocatório e seus
elementos constitutivos, Çorrespondente ao processo lici-tatório convite n" 00001/2016, foi
dewidamentê afixada no quàdro d. Divqlgaçãô dêstê Órgáo, nesta data, em obsêrvância ao
disposto no Àrt. 22, S3", da Í,ei Fêdera1 n" 8.666/93 e suas alterações posterj.ores.

Mamanglape - PB, 72 de Eevereiro de 2016.

EÍ,IENE NI'NES DO SÀI{IOS
secretári a
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Est,Àm DÀ pÀRÀiBA

cÁrax"a ulrNrcrpÀ! DE !&lanleuÀpE
cor'EssÃo PER!aI{E}IIE DE trrcrrÀçÃo

coN\[TE No OOOOL/20L6

DECI,ABÀÇÃo _ PI,BL]CIDADE

DECLARÀÇÃO

DêcLaro para os devj.dos fins de direito, quê r.xna cópia do instrumênto convocâtório ê seus
elementos constltutivos, correspondêntê ao procêsso ]icitató.rio Convite nô OOO01/2016, foi
dêvidarnente afixada no ouadro dê Divu-lgação dêstê óxgão, nêsta data, êm observância ao
disposto no Art. , §3o, da Lei Eêdêrâ1 rL" 8.666/93 ê suas alteraÇôes postêriores.

Mamangua - pB, 2 de Feverêiro dê 2016-

C IO LEITE FILHO
Presidentê de Comi ssãô

29LIro (
ô

à
o

ocPL

q

ÀN v
§

\N\

JN\



-ir-
.'l.r- . . -. .-.:l.!l _ -.r.t.'.,1:l.l-. - ii.''.:i.r§t 

--lJ I i.r;:'

;.
ESEàDO DA PÀR,AÍBÀ

CÂTERÀ MUrICIPÀT I}E I{ÀIONq,ÀPE
COMISSÃO PERT4NE}ITE DB LICITÀçãO

coNvrÍt N" 00001/2016

COMPROVANIE DE ENTREGÀ

II.ITERESSADo: Gutenbergue Fernandes da Silva

cPt | 082.762.414-r9

ENDEREÇO: Rua São Pedro ê São Paulo, 288

BÀÍRRO: Centro

CIDÀ.DE: Mamanguape

ESTÃDO: PB

DECIÀRAÇÃO:

RECEBIDo ülr 12/ 02/2016

NATURÀ

O TNTERESSÀDO ÀCII,ÍA QUÀIITICÀDo DECIÀRA IIÀVER RECEBIDo O RESPECTWo INSTRU}ÍENIo coNvocÀÍÓRIo E

rooói oi ErEt{EMos N}cEssÁRros À pÀRTrcrpÀÇÀo NEsrÀ LrcrrÀÇÂo, BEU coMo rolG.Do coNIIECTME}rro

DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIÀS DA MESMA.

dA
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ESTADo DÀ PÀBÀÍBÀ
cÂra,BÀ rÍIrxrcrpÀr DE lolrÀNclrÀpE

cot,IssÃo PERrô}rENrE DE rrrcrrÀçÃo

colrvlTE No 00001,/2016

COMPROVÀNIE DE EI{IREGA

INIERESSADO: Lucas T,eitão dê Araúj o

CPF: 044.684.764-00

ENDEREÇO: Rua São João, s/n"

BAIRRO: Centro

CIDADE: l,ÍanEnguape

ESTÃDO: PB

DEcl,AFÀÇÃo :

O INTERESSÀDO ACII8. OUAIIFTCADo DECI,ÀRÀ I{ÀVER RECEBIDo o RESPECTIVo INSTRU},,ÍEMIo coNVoCATÓRIo E
TODOS OS EIEMEMIOS NECESSÁRIOS A PÀRTICIPAÇÃO NESIÀ LICITÀÇÃo, BEM coMo ToIê.Do CoNIIECIMEIIIo
DAs coNDrÇôEs E ExrGÊNcrAs DA MESMÀ.

RECEBIDo El4: 1,2/02/201,6

AS S T NATURA

ktl-zç-o= áa,f,*
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ESIÀDO DÀ PÀRAÍBÀ

CÂUARÀ I{UNICIPÀI DE IOTGNGUA.PE
col{IssÂo PER!íâI{ENrE DE Í,rcrrÀçãO

coNrrrrE No 00001,/2016

COMPRO\âNIE DE EI'ITREGÀ

INIERESSÃDo: ÍIaehington Batista da curüa Fj.lho

cPE:115.572.554-90

ENDEREÇO: Trav. do Rosá.rio, 205

BÀIRRO: Centro

CIDÀDE: Mamanguapê

ESÍÀDO: PB

DECÍÂRAçÀO:

o TNTEREssÀDo Àcrl,ÍÀ etrÀLrFrcÀDo DEcrÀRÀ IIAVER RacEBrDo o REsPBcrrvo rNsrRUlrBNTo coNvocÀTÓRro E

ToDos os ErEuENTos NEcEssÁRros À pÀRTrcrpÀçÀo NEstÀ LrcrrÀÇÀ:o, BEU coMo rol.flDo coNHECTME§ro

DÀs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DÀ MEsuA.

RECEBÍDO EYÍr 12/ 02/2016
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 1610212016 às 19:04:23 foi protocolizado o documento
sob o No 07177116 do Aviso da Licitaçáo n' 0000í/2016 referente ao exercício de , exercício2016, reÍerente a(o)
Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encamjnhados
por Joao Ferreira da Silva Filho.

João Pessoa, 16 de Fevêreiro de 2016

pel! Roaime.lo llÍemo, ôlle.êdo ,.la
RÁTC 1a/2009

Assinado Eletronica
côílmê LC 1&93 alteÍadáoelá LCg

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

TRAN,4ITA - Sistema.de TramitaÇão de processos e Docurnentos

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2016
Ívlodalidade: Convite
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 6.200,00
Objeto: Locação de um veículo tipo motocicleta.
Data do Ato: 1210212016
Data e Hora do Certame: 2210212016 09i00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape.

CPL.

Certidão de Recibo Protôcolo. Doc. 07177/'16. lnserido por Tramita (gerado a,Jlo.naticamenie) em 16i02/2016 19i04.



ür..

g1r..:iirr-!

ittsiW.
EsaADo DÀ PÀxÀÍBÀ

cÂloal r.(rxrcrpÀr DE lar.Gxct À.pE

coEssÃo PEnTaNENTE DE r,rcrrÀçÃo

ÀTÀ 00L - CON\rrtE No 00001/2016

Àta dos trabalhos da Comissâo Permanente de licitaÇão, encarleqadâ de atuar nos procedimentos
lelâtivos à licitaÇão acimá indicada, gue objetiva: LocaÇão de um velculo tj-po rnotocicleta,
destinado as atividades da Câmara ltunicipal dê l.tanalguape. Foi dada a devida prJ}licidade ao
certame, em observância a legislâÇão pertinente, utilizando-se do sêguintê meio de dj.vulgação:
Quadlo de Divulgaçâo do Órgão Realizador do celtame - 12/02/2016. l,acitantes cadastrados neste
processo: Gutembergue Fernandes da §ilva,' Lucas Leitáo de Âraújo; washington Batista da Cunha
Eitho. À5 09:00 horas do dia 22/02/2016, rer.nfu-se a Conissão Pêrnânente de LicitaÇão,
designada pela Portaria n" 003/2016 de 05/01/201-6, composta pelos servidores: clÁUDIo Í,EITE
FIIJIO - Presidente; MÀRIÀ JOSÉ @I{ES - Menbro; MÀRIA @RETE IEÍTE BÀRBOSA _ Menl,ro.
Inicialmente, confo.rme as dj-sposiçóes contidas no instr!trnento convocatório, o Plesidente abriu
a sessào pú-blica e
havendo a constar,

contatou que: Não acudi".attr inte.essados - Licitação Desêlta. Nada mal s

devidêmente assi
l avroú- s e a presente Àta, que depois de lida e achada conforme, vaa

,L{o..-.i q
MÀT.IA

.<\ L'l
C 10 TE LHO

MARIA @RETE ITE BÀ3BOSÀ
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ESTÀDO DÀ PÀAÀÍ3À
cÂ}BRÀ }fi,TuCIPÀL DE IÂIOIIGI,ÀPE

colÍssÃo PERIGNEIÍIE DE LICITÀçÃO

Hlsl(Areo DA ÀÍA OO1 - CCNVTT Nô 00001/2016

Hj-stôriêo da Ata dos trabalhos da Comissão Pernanente de LicitaÇão, encarregados de atuar nos
procedi&entos relativos à licitação aci-na indicada, gue objetiva:

Iocação de um velculo tlpo Eotocicleta. destinado as atj.vidades da Cámara Municj.pal de
Mâmânguape -

1.0 - DÀ PROEOATÀ DE PREçOIT

- Não há registro nesta etapa.

2.O - b ?RÀIÀUENTO PÀRÀ ME e EPP - FÀSE PROPOSTA

- Nâo há registr

Ío I FILHO MÀRIA

MART LEI BÀRBOSA
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ESAàDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂ!&rÀ urrNrcrpÀI DE r,Br.rAlrcrrApE

colGssÃo PERrrÀNElrIT DE r,rcrrÀçÀo

RErÀTóRro - coNvrrE N" 0000l/2016

1.0 - DO OB.rETnrO:
Tem o presentê relató-rio o objêtivo de descrever os procedimentos da colLissào Permãnente de
LicitaÇào, doravante denotrri"nada siÍlplesnente coIILissào, encarregada de atuar no plocesso
lj.citatório acina i-ndicado, gue obj etiva: LocaÇâo de um velculo tipo motocicleta, destinado as
ativj.dades da câÍBra Municipal de Marúãnguape.

2.0 - DÀ PI'BÚICIDàDE:
Foi dada a dêvida publicidade ao certame, em observâncj.a a lêgiglação pertinentê, utilizaado-
se do seguinte meio de divulgaçáo:
Quadro de Divulgação do Ólqeo Realizador do Certase - 12/02/2076.

3,0 - I)os fffEREssÀDos:
Licj.tantes cadastrados neste processo: Gutembergue Fernandes da Silva; Lucas Leitâo de Alaújo,
washington Bati.sta da curüa i,ilho.

4.0 - DÀ HÀErI,IrÀção E PRoPogÍÀ:
No dia e hora Írarcados não acudiram intetessados,

5.0 - DA ccrÍcl.usão:
Considerando as observações apontadas durante o processo e os critérios
instnuento convocatório, esta coEissáo gugere ao seD.l.or Plesidente da câmara,
corlespondêntê l'icitação des€tta,

É o refatório.

Mamanguape PB, 1 de uarÇo de 2016.

ctÁuDro LErrE Fr
Presidente da Collti ssáo

definidos no
que declare a

é%
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂI6xÀ M,NICIPÀI DE IanaNGUAPE

ÀSSESSORIÀ .'URÍDICÀ

Origeu: CONVITE N-' 00001/2016
COM.LSSÀO PER}ÃNEMTE DE LIC ITAÇÀO

Assunto:LocaÇão de l.nn veículo tipo motocicleta,
atividades da câmÀra l,lunicipal de Maúanguape

À[exo: Processo licitatório correspondêntê -

destinado as

PÀRECER

Anall-sada a natéria, nos termos da Lei Federâl D" 8-666/93 e suas altêtaçôes, ê considêrando o
teor dos documentos e informaÇôês apresentadas, esta Assessoria Juridica considera !êqn]lar o
processo êm tela, o quaf está em consonância com a lêgislaÇâo pêrtinentê.

Mamang|lrapê - PB, 01 de üarço de 2016.
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ESAàDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂIGRà UI'NICIPÀL DE I'G}'ÀNGUÀPE

GÀBINE1ts DO PRESIDENIE DÀ C,i}.ÀR,À

líananguape - PB, 01 de !íarço de 2016.
PORTÀArÀ No cr 0000l/2016

O PRESIDENTE DA CÂ}úq.BÀ DÀ CÂI.nRÀ UT'NICIPÀI DE T,BHANGUÀPE, ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ, NO USO dE
suas atribuiÇões legais,

í

R E S O L V E:

Hol.ÍoLocAR o resultado da licltaçáo, modalidade convite n" 0000]./2016, quê objetiva:
LocaÇão de rrln velculo tipo motocicLêta, destinado as atividades da Câmala l'tunicipaI de
Manalguape; com base nos ele[rentos constêrntes do processo correspondente, especiafmente o

relatório final apresentado pela Conissão. o qual declara a Licitação Degêrtà '

Publique-se e cu[q)ra-sê.

.4/i/ú
EERRNÍRÀ DÀ S IL\â FIIHO

Presidentê da Cânara
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EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ

cÂr.aRÀ tdrJNrcrpÀr DE tiÀIqNGUÀ.pE
cor[ssÃo PEnI.n}IEI{IE DE LrcrrÀçÃo

líanEnguape - PB, 01 de llarÇo dê 2016.
PORTÀRIA N" CC 00001,/2016-01

o pREsrDElrrE DÀ cÂ]rAxÀ DÀ CÂMÀRA uuNrcrpÀL DE laMANGtnpE, ESTÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ, no uso de
suag atrj-buiÇões Lêqai s,

R E S O L V E:

REVoGAR a licitação, modalidade convj-te n" OOOO]./20L6, que objetiva: locaÇào de r.rm

velculo tipo motocicleta, destj-nado as atividades da cânEra !tunicipal de l,Íananguape; com base
nos elementos constalntes do processo colre3pondente: LiqitaÉo Dêaêtta.

Publigue-se e cunpra-se.

JoÀo FÉRREI DÀ SIL1â FILHO
Prêsidente da CâInãrà

L: ?9
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ESTàDO DÀ PÀBÀÍBÀ

ciTGRÀ IíUIICIPÀT DE I4IG}IGUAIE
cofiss.ão PEBTa]IENTE DE LrcrrÀç.ão

cotnrlTB N" 0000l/2016

DEcrÀxÀÇÂo - PUBLTCAÇÀo

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de dlreito, quê ut[a cópia dos termos de Homologação e Revogaçáo
correspondentes ao processo llcitatório modalidade Convite n" OOOOL/2016. fôi devidamente
afixadà no euÀdro dê Dlvulgaçáo deste órgão, nesta data, eD observância as digposiÇões da Lêi
Eederal n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

Ma&anguape - PB, 01 de MarÇo de 2016.

1)cj-
DE ZA PAÍVA

Chefe de Gabinete
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EST,ÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
C.âIARA UT'NICIPÀT DE IGIIÀNGUÀPE

COMI SSÀO PERIGNEIIIE DE LICITÀçÃO

colrvrlE N" ooool/20L6

DECLÀRÀÇÂO - PI'BLICAÇÀO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os dêvidos fins de dj.rêito, que uma cópia dos têrnos dê HomologaÇào ê Revogação
correspondentes ao processo licitatôrio modalidade Convite n" OOOOT/201,6, foi devidamente
afixada no (ruadro dê Divul.gaçáo dêste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações postêrioles-

PB, 01 de Março de 201.6.

c IO ],EIT !'r
Presidente da conl ssão
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

HoMoLocaçÃo - cowrrE N. 00001/20í6
No6 term6 do relatóÍo final apresentado pela Comisdo Permanente de Licitaçáo e
obsê,.ado o p.recêr da Âsseôsoria Juridica, refêrentê ao Convite no 0mOí/20J 6, que
objetiva: LocaÇáo de um velculo tipo motocicletai HOMOLOGO o aonespondente
procedimento licitatóÍio: LicitsÉo Deseía.

Mamanguapê - PB, 0'l de Março de 2016
JOÁO FERREIRA DA SILVA FILHO . PTGidENtC dA CâMATA

PUBLICAR:

--l - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 01.03.í6

o\
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ESTADo DA PARA|BA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATo DE REvoGAçÃo DE LICITAçÃo
MODALIDADE: Convite no 0O0Oí /20'Í 6.
OBJETO; Locação de um veículo tipo motocicleta.
ABERTURA: 2202120í 6 as 09:00 horas
JUSTIFICATIVA: Licitaçáo Dêserta.
DAÍA:0r/032016.

PUBLICAR

n - Quadro de Dúulgação do Órgão Realizador do Certame - 0í.03.16

6 §
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TUNA MUNICIPAL DE T'AMANGUAPE

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

ESTADo DA PARA|BA
CÁMARA MUNtctPAL DE MAMANGUAPE

HoMoLocaçÃo - coNvm N. o(noí/20í6
No6 termos do Íelatóío final apreserúado pela Comissáo Permanente de LEitação e observado o parecer da
Assessoía JuÍídica, refêrenle ao Convate no m001/2016, que objêtivai Locaçáo de um veiculo tipo
motocicleta, HOMOLOGO o correspondente gocedimento licitatório: Licitação Desêrta.

- Mamanguape - PB, 01 de Março de 2016
JOÂO FERREIRA DA SILVA FILHO - PÍesidentê dâ Câmara

EsTÀDo DA PÀRAIBA
CÂMARA MuNrctPAL DE MAMANGUaPE

ExrRATo DE REvocAçÃo DE LlcnAçÃo
MODALIDADE: Convitê no @ü1rz916. OB.JETO: Locação de um veic lo úpo motociclêta. ABERÍURA
2202,2016 as O9OO hoías. JUSTIFICATIVA: Lbitação Deserta. DATA: 0í/0320'16.

MES: MARÇOANO:2016



w Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

REctBo DE ALTERIçÃo DE DocuMENTos/tNFonrunçÕes

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 1010412016 às 10:13:28 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informaÇões deste documento sob o No 07177116.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2016
Modalidade: Convite
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Justificativa: Não acudiram interessados.
Data de PublicaÇão do Edital no DOE: 1210212016
Valor Estimado: R$ 6200
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Ato do Certame - Deserta Ou Fracássâda ls'. la"ousn"rooooe"es"g6Í'1 
8Í89Í1 1 9dd

João Pessoa, 10 de Abril de 2016

Assinado Eletronicamente
conlooe LC 1a€3, alt6ãdá pela Lc 9112009 6

p.lo R6gim6nlo lílêmó. âllê6do pela
RÂTC 182009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Alteração Documentos/informações. Ooc. 07177l16. lnsêrido por Íramita (gerado âutomáticamenle) em 10104120't6 10:13
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