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ESTADO DÀ PÀRÀIBÀ
C,âTGRA UUNICIPÀI DE TAT&NGI,APE

COMISSÀO PERT.GNENIT DE LTCITÀçÀO

PROCESSO LICTTÀúRIO CONVITE

cox\r"rrE rro oooo2/2015
PROCÊSSÔ ÀDMINISTRÀTTVO N" 150518CCOOO 02

óRGÃo RxÀl,rzÀDoR Do CERTÀME:
câInala Municipal de Hãlrêngruape
Rua Duque de caxias, 123 - centro - Hananqnrape - PB

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

ogirETo:
tocaÇão de r.un velculo típo notoclcleta. destinado as atividades da Câmara láunicipal de

Mamangnrape

ErÍMENros siisrcos Do PnocBsso:
SoLICITÀÇÃO E JUSTIFICÀTIVA DÀ CONTRÀTAçÀO

ATo DE DESÍGNAÇÃo DÀ coMrssÃo JlrrGADoRÀ
DEcr,AxÀÇÃo DE Dr sPoNrBrrrDÀDE oRçÀ].ENTÁRrÀ
AUToRT zAÇÃo pAxÀ REAII zÀÇÃo Do CERTÀME

PRorocolo E ÀuruÀçÃo Do PRocEsso
rNsrRUt4ENro coNvocÀróRro E sEUs EÍ,EMENros coNsrrrurrvos
PARECER wRÍDrco - APRovAÇÀo Do rNsrRUMENto coNvocÀTÓRro
puBLrcrDÀDE Do CERTÀME - DÍvtrLGAÇÀo
COMPROVANTES DE ENTREGÀ - INTERESSÀDOS
DOCUI'íEMOS DE }IABILITAÇÃO DOS IICITAMIES
PROPOSTAS DE PREÇOS ÀPRE SENIÀDÀS
ArA E DETTBERAÇÀo DA colüssÃo rutcÀDoRÀ
OUADRO COMPÀRATIVO DOS PRXÇOS - }'ÍÀPA DE APURÀÇÂO

REIÂTÓRIO FINAL DOS TRÀBÀLHOS

PARECER JURÍDrco - mÁ],r sr Do PRocEsso LrcrrÀTÓRro
ÀTos DE HoMoLocAÇÃo E ADruDrcAÇÀo
CON!RATO CORRESPONDENIE
PUBLTcAÇôEs
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ESTàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂI4nÀ UI,NICIPÀI DE IíN{ÀIIG{,APE

SECNETÀRLÀ DÀ CÂtqAÀ UUIÍICIPÀI DE T'NT,ONGÜAPE

Mamanguape - PB, 14 de Mâio de 2015.

senhor Presidente da câmara.

Sol-icita$os gue seja autorj.zada à Conissão Pet banente de Lj-citação deste órgão, lealizar
procedimento licitatôrio. na modalidade exigida pela legislação em vigor, destj"nede e:

l,ocação de !m velculo tipo úotocicleta, destj.nado as atiuidades
Mamãngmape.

da Câmara l.Íuniclpal de

Justificatj.va para a necessidade da solicitação:

A contratação acilna d.escrita está sendo solicitada, nos ternos das especificações técnlcas e
j-nformaçõeg complementares que a acoryarüa&, quando for o caso, motivada: Pela nêcêssidade de

desenvolvimento de aÇões continuadas pala a plomoÇão de ativ-idades peltinentes, visando à

maxiÍLizaÇáo dos recursos em relação aos objetivos progranados, consideradas as diretrizês e

metas definj-das nas ferramentas de planejamento aprovadas.

rnfomamos que existe disponibilldade de dotação especlfica no orÇÉuDento vigente para a

execução do objeto a ser li.citado, consoantê consulta efetuada ao setor contábiI- cêrtos de

contarmos com imediata aprovação desta golicitaÇão, indispensáve1 à contlnuidadê dôs trabalhos
desênvolvldos, ficamos a inteira dj.sposição para maiores esclarecimentos que foxem julgados
necessários.

Atenci osamente,

()4
B],IENE NUNES DO SA]fTOS
sec!etária
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
c.âr,nRÀ roNrcrPÀr DE rlqrollcuApE

c-oiDrcto

1

3.O.DO IBÀ:TÀüE*TO DIIEREÍCIàDO P'A,A Uts EPP

3.1.Salientâ-se que na referida contrataÇão, não
slt@lificado pala as Micloêüpresas e EÍ[)resas de
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Coq)1êDentar n"

assinatura do contlato:
Ínlcio: 3 (três) dias
Conclusão: 12 (doze) mesês

6.2.0 praza de vigência do contrato será dete.rEinado:
<rrr áe<i nãl_rr12

.-1-
:v'1.

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJEÍO
1.1.Constitui objeto da presente contrataÇão: Locaçáo de r.m velculo tipo motocicleta,
destinado as atividades da câEara l,Íunicipal de lraEânguape.

2 . 0.,fusTrPrcÀTwà
2. 1.À contratação aciDâ descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especificaçóes técnicas e informãÇões cotrU)lementarês que o acolq)ar*Iam, quando for o caso,
justifica-se: pê1a necessidade de desenvolvimento dê ações continuadas pala a promoÇão de
atividades peltinentes, visando à maximização dos lecursos em lelação aos obietivÔs
proqra&ados, consideradas as diretrj-zes e metas definidas nâs ferlamentas de planejamento
aprovadas. Às caracteristicas ê especificações do obiêto da refelida contrataçáo sào:

DT8CIrCnCÀO
VelcuIo tipo Motocicleta com as seguintes caractêristicas mÍnimas: ano ê

modelo 2009; motorização 120 CI gasolina.

T'XIDÀDE QiINTTIDàDB
1:

no5
dâ

será concedido o tiatamento diferenciado e

Pequeno Porte, nos termos das disposiçÕes
123/2006, po! estarem prêsentes, j"solada ou

sim.rltanêamente, as situaÇões pre'\ristas nos incisos II e I1I, do Àrt' 49, do mêsmo diploma
l-ê9a1.
3-2.4 participaÇão no certaEe. portanto, deverá ser a-berta a quaj-squêr interessadog, inclusive
as l/lic roenq)le sas , &q)resas de Pequêno Portê e Equiparados, nos te!tros da leglslação wigente.

acoldo com as

do objeto da

gualidade dos
náo exime o

{.o.Drs GRIGÀçõES DO @ErRâIàÚAB
4.1.Efetuar o paga.nento !êlati-vo ao objeto contratado efetivamente lealizado, de

cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.
4 . 2. proporcionar ao CoDtratado todos os meios necessários para a fiel execuçáo
presente contlataÇão, nos termos do coÚespondentê instrumento de ajuste'
4.3.Wotifj-."t o Contratado soble qualquer irregularidade encontrada quarto à

produtos ou serviÇos, exercendo a nlais aryla e completa fiscalizaçáo, o gue

ôontratado de suas lesponsabilidades pactuadas e pleceitos leqais'

5 - O. DÀ!' OBFJGÀçõEa DO @trrBÀmm
5 . 1. Responsabilizar- se por todos os ônus e obriqaçõee conceÍIentes à legistação fiscal, civil,
trj.butá;ia e tlaltalhista, beo como po! todas as despesas e coEpronissos assr-@idos, a qualquer
t1tulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratado'
5,2.Subsiituir, arcando com as despesas dêcorrentes. os Dateriais ou sêrviÇos çluê apresentaren
altelaÇões, deterj.oraÇôes, iryeifeiçoes ou quaisquer j-üegTrlaridades discrepantes às

exigcnàias do instruEento de ajuste pactuado, ai;da que constatados apó5 o recebimento e/ou
pâgamento.
5.3.wao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação' selwo mêdlante
prévia e expressa autolj-zaÇão do Contratantê.
i.4.ttanter, dulante a vigência do contrato ou instrur,entos equivalertte, eo ccúPatibilidade com

asobrigaÇóesasgr]trlidas,todasâscondiçõesdehabili.taÇãoequalificaçãoexigidagno
respecti;o processo licitatório, se for o caso, aprêsentando ao Contratênte os documentos

necessários, senpre que golicitado-
5.5.EÍlitir Nota EiscâI correspondentê à sede ou filia1 da eryresa çrue aplesentou a

documentaÇão na fasê dê habilj-tação-
5.6.Exêcutartodasasobrigaçóêsaesrmídasc@observânciaamelhortéqlticavigente'
ênquadlando-sê, rigorosamentel dentr:o dos pleceltos legais, nor,as e especificaÇões técnicas
corregpondentês.

6.O.DOS PnÀZOS
6.1.0 prazo máximo para â execuÇão do objeto
casos previstos na legislação vigêntê, está

desta
abaixo

contratação e que adElite prorogaÇáo
indicado e será considerado a paltlr

12 (doze) mêses, considerado da data de

Y .,. o3
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áurnt
6.3.4 vigência do respectivo contlato, podêrá sêr prorrogadâ por iguais e sucessr
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Àrt. 57, da Leí 8.666/9
as caracterlsticas do objeto contratado.

7. O. DO REATfUSTÀYETTI1C

8 . O. DO pÀÂãüEtÍI\c
8.1.o pagâmento será realizado mediante processo regular e em observância às
plocedi-mentos adotados pelo contratante, da seguinte Eaneira: líensalmente, para
prazo de trinta diag, contados do perlodo de adi-Eplerento de cada parcela.

vos
3, ahser(}las

perlodos,
I

o
à',/

?.1.o valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, median
tonando-se por base o mês de assinatura do respectivo coDtrato, na DesID;r proporçeo da çao
verificada no IPCÀ-IBGE acrümrlado ou, na sua fafta, um novo lndice âdotado pê1o Govelno
Federal que o substitua.
7.2.Ocorrendo o desequillblio econôBi co-financej-lo do contrato, poderá se! restabelecida a
relação que a9 paltes pactuaràm inicialmente, nos termos do Art. 55, Inciso II, Al-lnea d, da
Lei 8.666/93, mediante conplovação documental e requerimento expresso do Contratado.

noünas e
ocorrer no

9. o.DÀS SÀIÇõES àDt4rrÍrSIBÀIÍVÀS
9.1.4 recusa injusta em dêixar de ctm;rrir as obrigaÇões assumidas e preceitos 1êgai5,
sujeita!á o contratado, garantida a prévia defesa, às segu-intes penalldades prêvistas nos
Àrts. 86 e 87 da I,ei 8.666/93: a - advertência; b - m]lta de mola de 0,5t (zero vlrgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no j-nlcio ou na
execuÇáo do objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contlatado
pela j.nexecução total ou parcj-al do contrato; d - suspensão temporáriâ de participar em

lici-taÇão e inpedj-mento de contratar com a Ààinistração, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declalação de inidoneldade para licitar ou contratar com a ÀdÍLini3tração Púb1ica enquanto
perdurarem os motivos detel!Êinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇão
perante a própria autoridade que aplicou a penalidadê; f - sinultaneamente, qualquêr das
penalidades cabiveis flrndamentadas na Lei 8-566/93.
9.2,Se o valor da multa ou indenização derrida não for recoltlido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇâo ao Contratado, será autonEticalente descontado da primeira parcela do pagamento a

que o Contratado vier a faze! jus, acrescj.do de juros Eoratórios de 1* (r.rm por cento) ao nês,
ou, quando for o cago, coblado judicialmênte.
9.3.Após a aplicação dê quaisquer das penalidades preuistas, realizar-se-á colrIüicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na inprensa oficial. excluidâs as penalidades de advertência e

multa de mola quando for o caso, constando o fundamento 1egal da punição, lnformando ainda que
o fato será reg.istrado no cadastro correspondente.

Hananqlrâpê PB, 14 de Haio de 2015.

ELIENE NUNES DO SÀNTOS
Sec!etária
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,tgEsIÀ.Do DÀ PÀRAÍBÀ
cÂrÀRÀ uuNrcrpÀr DE tdAiÀlrcuÀpE

REFERtriüIE: PESOTIISA DE MERCÀDO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - constitui objêto da respectiva solicitaçáo: Locaçáo de rntr vêiculo tipo motocicleta,
destinado as ati\r-idades da Câmâra üunicipal de l,Íamanguape.

ELIENE NI'NE
Secrêtária

3.0 DO VAIOR
o va1o.r total é êquivalente a Rg 7.200,00.

4.0 - DÀs coNDrÇôEs DÀ coNTRÀTÀÇÁo
4.1.o pxazo uÉximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos
casos prêvistos na lêgis1aÇãô vigente. está abaixo indicado e será considêrado a partir da
assinatuxa do Contrato:

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

4.2.O valor contratual podêrá se! reajustado com pêtriodicidade anual, mêdi-ante acordo,
tomando-sê por base o mês de assinatura do respectivo contrato, na mesma proporçáo da variação
vêriflcada no IpCÀ-IBGE acum]lado ou, na sua falta, rJm novo indice adotado pê1o Govêrno
Federal que o substitua.
4.3.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-finance j-ro do contrato, pode.rá ser restabelecida a
relaÇáo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos dô A!t. 65, fnciso fI, À1lnêa d, da
Lei 8.666/93, mêdiante conprovação docr&enta1 e requerimento expresso do contratado.
4.4.o pagamênto será lealizado mediante processo regul-ar ê em observância às normas e
p.rôcêdinentos adotados, da seguinte maneira: líênsalmente, para ocorrer no prazo dê trinta
dias, contados do pêrlodo de adirrylemento de cada parcela.

!íahângmape PB, 14 de líaio de 2015.

c.í\
DO SÀNrOS

-:ii

2.0 - DA PESOUISÀ DE I.{ERCÀDO
2.1 - Con base nos custo§ pala execuÇão do objeto da contrataÇâo em tela. obtidos mediante
pesquisa de mercado devidamertte realizada nos telEos da legislação. rêgulamentos e norrnas
vigentes, relacj-onamos abaixo o mênor preço encontrado,
2.2 - tÍês que serviu de base para elaboraçáo da referj.da pesquisa: Àbril de 2015.

cóDrco DrsGncxÀçÀo t NrDÀDE euÀI{.u)ÀDE p.uNrrÁRro p. TorÀr
1 Vêículo tipo Motôcicletâ sêguintes mês lZ 600, O0 ? .200,00

características mínimas: ano ê modelo 2009,-
notorizâÇão 120 CI gasôfina.

Totâl 7 - 200,00
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Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

MES: 06 DE JANtrIRO

ESTADo DA PARAíBA
GÂMARÂ MUNtctPÂL DE MAMAr,rcuaPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Ponaria no 30/2015 MamanguaperPB,05 de Janeiro de 2O15

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA,
no uso das atribuiçóes que lhe são conferidas pela Constituigâo Federal, pela Constituição Estadual e pela Lei
Orgânica do Muftbípio de Mamánguape e demais leis apliriív,eis â espêcie, RESOLVEj

Ad. 'lo NOMEAR, a partir desta data, os servidoÍes Cláudio Leite Filho, Maria José Gomes
e Eliane Nunes dos Santos, para comporem, sob a Êesidência do pÍimeiro, a Comissâo PeÍmanente de
Licitação, tendo os demais como membros. nos termos da Lei Federal no 8.666/93.

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publbaçáo, revogadas as
dispo6içõ6 em contrário.

Câmara Municipalde Mamanguape, em 05 de janeiro de 2015.

João Feneira da Silva Filho
Presidente

,«-msnX
c,

ESTADo oe peReíaR
PREFE'TUF'.A MUNTCIPAL DE TWAMANGUAPE

ANO:2015



ESTADO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀIIÀRÀ Tfi'NICIPÀI DE TAN'ÀNq'À?E

REF. : PROCESSO LICITAIÓRIO
oB,fETo: Locaçâo de um veiculo tipo motoclcleta, destinado as âtividades da Cá]nara Municipal de
Mananguape.

DECLÀ8Àç.ãO

Conforme solicitado, declaramos havêr
rêfativo à contrataÇâo em tela:

disponibilidade orÇamentáriâ para execuÇào do objêto

Recursos Próprios da Ctunara l,Íunicipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36.00 /
3390-39.00

Mamanquape PB, 1 dê Malo dê 2015.

C IO LEITE EI
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EsaàDo DÀ plrlÍaa

cÂrana urrxrcrpr, DE lraraNcuàpE
cÀBrrrErts Do pnEsrDnrrE DÀ cÂrGRÀ

ÀumRrzÀçÃo

Autorizo a Conissão Permanente de Licitação, a realizar procedimento
modalidade exigida pela legislaçâo em \rigor, dêstinada a:

licitatôrio, na

LocaÇão dê um veiculo tipo motociclêta, dêstinado
ManEnguape .

as atlv'idades da Câmara l'funicipal de

confo.rmê informaÇõês do setor contábi1, existê disponibilidade de dotaÇão êspecifica
orçanênto vigente para execuÇão do objeto a ser licitâdo.

no

Mamanguape - PB, 18 de Maio de 2015-

JoÃo DA SILVA E'ILHO
Pre tê da Câmâra
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EsrÀ.Do DÀ panaÍsl

cârGRA uuNrcrpÀr DE lGlGl{G.rJÀpE
corfi ssÀo PERI'GNEIüIE DE LrcrTÀçi\o

PROTOCOI,0
PRocESso LrcrrAróRro

Objêto: LocaÇão de r]m vêiculo tipo notocicleta,
l,Íâmanguape .

destlnado as atlvidades da Cânara Municipal de

observado o disposto na legislaÇâo pêltinente no quê concerae à hôdalidade de licitâção
empregiada em aelaÇão ao valor pre\risto do certame e as caracteristicas e particularidadês da
despesa, bêm como o quê já foi realizado até â presente data co{tr objeto semelhantê ao que será
1i-cltado e ainda o que consta dos el-eBentos de planêj âmento da adÍLinistraçáo, êm especial o
orÇamento vigente, esta Comissâo protocolou o procêsso em tela:

CONVIlE " 0000 /2075 - LA/O5/20L5

\

. CPL.
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cLÁuDTo LErrE FrtrHo
Presidente da CoÍLi ssão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrasÀ urrNrcrpÀÍ, DE rÀaNcuAPE

col[ssÃo PERTGNENats DE LrcrrÀçÃo

{ o
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CPt

rERMo DE ÀúTt ÀÇÀo DE pRocBsso r,:crslónro
PROCESSO ÀDMINISTRÀT IVO N" 150518CCOOOO2

Objeto: tocação de rln velculo ti-po motoci.cleta, destinado as atividades da Câmara l'lunlcipal- de

MámÂnguape -

I - RECEBIüEN:I\C
Nêsta datâ recebemos a documentação inerentê à execução do objeto acima indicado, coÍg)osto
pêlos segu.intes elementos: solicitação para reaLizaçào de processo licitatórj-o na modalidade
àxigida f,e1a legislação vigentê, con justificativa para a necessidadê da contrataÇáo, pesquisa
de -preços coriespondentel a autorização devida e declaração de exj-stir a respêctiva
di sponibi.I idade orÇamentária.

J. .o

II - PR(yI§C1oIO
observando o disposto na legistação pertinente no que concerne à nodalidade de licitaÇáo
empregada eÍII re]aÇáo ao valor previsto do certaEe e as caracteristicas e particularidades da

a""puãa, bem como o que já foi reatizado até a presente dâta com objeto seiuelhante âo que será

l"icitado e ai-nda o que consta dos elêmeDtos de planejamento da adEinistraÇão, eú êspecial o

orçanento vigente, esta comligsão protocolou o processo êm tela:
Cou\rite L" OOOOZI2OI5 - lel0sl20l5.

III . EIAIíENIOS DO PNOCESSO

Após devidamente autuado, plotocolado e numerado, contendo a autorização respectiva' a

indicaçao sucinta de seu objàto e do recurso apropriado para a despesa, nos termos do À.rt. 38

da Lêi 8.666/93 e suas alte-rações, serâo jlu1tadog posteriormente o instrumento convocatório e

seus elementos constitutivos, inclusive a corregpondente Einuta do contrato, os quais serâo
subnetldos à apreciaÇào da Àssessolia Juridica.

IV - PROCEDIUENiÚO
Remeta-9ê a Àssessolia Juxídi-ca.

Prezados senhores,

submetemos à apreciaçào da Àssessoria Jurj-dica, nestâ
autuado para a devida anáLise e aprovaÇão, consoânte Àrt'
ê suas alteraçÔes Posteriores:

data, og ele$entos do Processo ora
38, § único, da Lei Fêderal 8.666/93

Minuta do instrurEnto convocatório e seus eLementos constitutivog;
Minu trato cor!espondênte.

?B

do

de Haio de 2015 -

qa ""[
llamarrguape

C IO LEITE FT

Presidente da Comi ssão

l
I\l\
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pRocEsso ÀDMrNr s IBÀTrVO No 150518CCO0002
rrcrrÀÇÃo No. 00002/2015
MoDA],l DADE : COI.ÍVITE
TIPO: MENOR PREÇO

órgão Rêali.zador do cêrtame:
CÂMAXÀ MUNICIPÀ], DE I.GI'ÍANGIIÀPE

RUA DUQUE DE CAXIAS, 123 - CENTRO - }A}G'NGUAPE

cEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2'786-

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBA
cÀ}GRÀ UTJ}IICIPÀI DE T.RT,ENGUÀPE

COMTSSÀO PERIÂNENTE DE LICITÀÇÀO

PB

o órgão Rêalizador do certame aci$a qualificado, inscrito nÔ CNPJ 12.-12O.256/ OOOI-52,

doravánte denorLinado simplesmente ORc, torna público para corüecimento de quantos possam

intêressar que fará realiza! atravês da coltrissão peEnanente de LicitaÇeo, doravantê denoninada

sinrplesnente comj"ssão, a3 09:00 horas do dia 2? de líaio de 2015 no endereço acina indj-cado,
ticitaçao na modalidade Convitê n". OOOO2/20L5, tipo menor preÇo; tudo de acoldo com êste
instxumento ê em observáncia a I,ei Eedêral n". 8.666, de 21 de iurüo de 1993 ê suas alterâÇões
postêriores e a Lei complementar n" 123, de 14 de dezenbro de 2005' conforme os critérios e
'procedimentosasequi!definidos,objetivandoobteraDelhorpropostapara:l'ocâÇãodeum
veiculo tipo motocicleta.

1.0.DO OB,EIO
l.l..constitui objeto da presente licitaÇão: tocação de um veiculo tipo motocicleta' destinado
as atividadês da Cârnara uunicipal de Mamanguape '
1.2.4.s especificaÇões do ob-i"to ot. iicittdo, encontrallr-se devidamentê detalhadas no

correspondÀnte Termo de Referência - Ànexo I deste Instrueento'
L - 3.4 contratação aclÚâ descrita, que será processada nos termos deste instrumênto

convocatório, especiflcações técnj-cas á ÍnfornaÇões coryIelDentares que o acoryan1.am, quando

fo!ocaso,iustifica-se:Pelanecessidadededesenvolvimentodeaçõescontinuadasparaa
prornoçao de -atividades pêrtinentes, visando à maximizaçáo dos recursos em relaÇào aos

objêtivos prograÍEdos, consideradas as diretrizes e eetas defj'nj'das na9 feüêmentas de

planej amento aprovadas.
1,4-salienta-se que na leferida contrataçào, não será concedido o tratamento diferenciado e

simplificado para as tíicroemprêsas ê ErÍPresas de P,equeno Porte' nos temos das disposiçÓes

contidas nos Àrts- 4'l e 4a, J" r,al coryt"rantar ^" L23/2Oo6, por estarem presentês, isolada ou

simultaneamênte, as situaçoes pi.oistá" nos incisos II e rII' do Art' 49' do tuesmo diploma

1ê9a1.

2.O.DO rac,Àr B DÀr,À E DÀ níP@çÃo Do co'rvtB
2.1-Os envelopes contendo a docimentação relativa à habilitâÇão e a proposta de preços para

exêcução do objêto desta licitação, dêverâo sêr entregues à coEiseão até as 09:00 horas do daa

27 dê Maio dê 2015, ,to ".,ã"i"iá 
conetante do preârrbulo deste instrumento' Neste mesmo local'

data e horário será real-izada a gêssão pública para abertura dos leferidos envelopes'

2.2.Infornações o,., """1a.e"i..rrtos 
sobie esta licitação, serão prestâdos nos horários norBais

de êxpediente: das 08:00 as 12:00 horas'
2.3.Qualquer cidadão é parJe leg1tittrã pll1- -inp"T"I: o ato convocatório deste certame por

ilrêgularidade na aptrcaçao aa iei g'ãesl93 e legislâÇão pertinente' se rúaDifestada por

escriro e dirigida a comi;;ão;- p.àio"oriranao o ori-linar âtá 02 (dois) dias úteis antes da

datâ fixada para realizaÇão da respectiva sesseo iúb1'"u p"tu abertura dos ênvelopes de

habj-1itação, nos trorários ãu "*paai".rt" 
acina indicaào. exclusivamente no seguinte enderêÇo:

nua »uquá de caxias, 123 - centro - !{ãEangrrape - PB'

2,4.cabê,.â à CoÍlissão, auxiliada pelos setoles responsáveis pê1a elaboração deste ato

convocatório e seus anexos, decidi! sobre a respectiia i4ugDação' respondendo ao cidadâo

j-ntêressado no plazo a" 
-'"tã o: (três) dias úteis' considerados da data em gue foi

protocolizada a petiçio- .ciariam o ato'i.i.nu""ira do direito de impugnar as fal-has ou irregulalidades que vl
convocatólio deste certame, o ii"-it"t't" quê não o fizer por êscrito e-dirigida a Comissão'

protocolizando o orj-ginal 
-átg 

o z" lsequnão) dia úti1 que anteceder a abertura dos erwelopes

côm as propostas, nos ir"aa.iát de eipediente acloa lndicado' exclusivamente no sêguintê

endereçoi Rua Duque de caxias, 123 - Centro - Mamanquape - PB' 
a

3.O.DOS ET,EMENTOS PÀ8.À lrcrIÀçÃo \
3.1.Aos participaltes, serão forBecidos os seguirltes êlementos: ,I
3. r.r-ANLXO 1- TERMO DE REFERÊNC]A ESPECTFrCÀÇÕES" \-t'

- i':_: -.:.

it



iA E

3.1
3.1

3.2

.2.ANEXO II - }IODELOS DE DECIÀRÀÇÕBS;

.3.ÂNEXO III - i,ODEI.O DO TERMO DB RNNÚNCIÀ,.

.4.À}.In(O IV - MINUTÀ DO COTTRÀTO;

.À obtenÇão do ingtneento convocatôrio sêrá jlElto a Comissâo, e quando
coÜespondênte ao custo de

o caso,
roduÇâo fr
c. CPL .o

8-666 de 21 de j unho de 1993, suas
14 de dêzembro dê 2005 e l-egislação
dêste instrtmento. independênte de

ãrr 12 'a

feita
mediante o recolhj.mento da guantia abalxo indicada,
gráficâ dos êIementos: fornecido gratuitamente.

4.o.DO SUPORlts r,ECÀL
4.l..Esta llcitaçáo reger-se-á pela Lêi Federal n".
al-têrâÇões postêriorêse a Lei eotrplementar n" 1'23, «le

pertinente, que ficam fazendo partês inteqrântes
t!anscrição.

5.o.Do PRàzo B Do4àçÃo
5.1-o prazo máximo para a êxecuÇão do objeto ora licitado, confome suas calacterísticas ê as

necessidades do oRc, ê que afuitê proEogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partlr da assj'natura do contrato:

Inlcio: 3 (três) dias
Conclusão: 12 (doze) me9ês

5.2.4s despesag decoüentes do objeto da presente licitação, correreo por conta da seguinte
dotação:
Recuisos Próprios da câmara !'h.micipal de Ma.Danguape: 01'01 01'031'0001'2001 3390'36'00 /
3390.39.00
5.3.4 vigência do respêctivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos pêriodos'
medlante acordo entre as partes, conforne o di3posto no À!t' 57, da Lei 8'666/93' observadas

as caracterl-sticas do objeto licitado.

6 . o . DÀs colorçõEs DE PrRncrPÀçÃo
6.1.Podêrão pàrticipar deste Jertame, aláo dos licitantes convidados ' os demai s interessados
dêvidamênte cadastractos no oRc. na collespondentê especialidade pertinente ao seu objeto, gue

Ínanifestarem j.nteresge colo antecedência de até 24 (\rintê e quatro) horas da apresentaÇão dag

propostas. os ploponeates dêvê!ão êntregar a coEj'ssão dois envelopes fêchados indicando'
iuspe"ti.ram..,tu, DoculENTÀÇÃo e PRoPosTÀ DB PREÇos, de\''idamente j-dêntificados nos termos

definidos neste instrumento convocatório.
5. 2 .A particapação neste cêrtane é âberta a qualsquer interressados' inclusive âs

lticroenpresas,Elq)resasdePequenoPorteeEquiparados,nogterDosdalegistaçãoviqentê.
6.3.Não poderáo iarticipar os interessados que se encontreo sob o regime falimentar' elq)resas

."t.ung"iras que não fúclonêm no pals, nem aqueles quê terüam sido declarados inidôneos para

licitâr ou contlatar com a Àdni'nistlação Pública ou que estejaltr cuÍprindo a 9anÇâo dê

suspensão do direito de licitar e contratar coB o oRc'
6.4.os licitantes que a.".ii... en\riar eeus envelopes Docueentação e Proposta dê PrêÇos via
postal - con Avj-so de necebinento ÀR -. deverão reDêtê-Ios em tetlpo hábiI ao enderêÇo

constantedoprêânüulodesteinstrumento,aoscrridadosdoPresidentedacolei.ssãÔ-cláudio
Í,eite Eilho- Não sendo rigorosámentê obgervadas as exigências deste item, os respectivos
ênvel-opeg não seráo aceiios e o licitânte, portanto, dêsconsiderado parâ efêito de

participação no cêrtame.
6.5.Quando observacla a ocor!ência da entrêga apenas dos envêlopes junto a coÍLissáo' sem a

perrnanência de replesentante credenciado na respectiva sessão púb1ica' é fecultado ao

licitantê, não sêndo "orraifao 
para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇão' da

declaração expressa aa t"arut "lãr 
âo dirêito de j'ntelpor reculso e ao prazo correspondente

relati-voàFasedeHabilitaÇão,concordandocomoProgsegn.rimentodoceltanê,previstonÔÀrt.
43, Í7Í, da Lei 8-656/93. conforDe modeLo - Ànexo IÍI'
6.6.É vedada à participação em consórcio'

?.0.DÀ REPnES@1TÀçãO E DO CnE)ElCrÀÀ,Eflo
?.1.o licitante dêverá se apresentar, para credenciêmento junto a conissão' guaJrdo for o caso'

através de ,r* ."pr.rura.i-rt", com ãs documentos que o credenciêm a participar dêste

procedimento licitatóli.o. úaa'li"ia.rrt" credenciará ap".r"" ,- representante que será o único

admitido a intervir ar", r..à. do certame na forma pievi-sta neste instrunento, podendo sêr

substituido posteriôntrente por outro devidamente credenciado-
1.2.para o ciedencj-amento dêveráo se! apresentados os seg.rintes doc\rÚento,:

7 ,2 . 1. tratando-sê do representante legãI: o instnnento constitutivo da eepresa na forma da

1ei, guando for o caso, o"riã,a"tta" rágistrado no ólgão coruPetente' no qual estejaa êxp!êssos

seus podêrês para êxerce! ú-t";;;t " "tit*it obrigaçõàs eE decorrêncj-a de tal- inwêstidura;

? .2.2. Tlatando-sê de procurador: a procuração pol anstrumento público ou particula! da qual

constem os nêcessários pooãr"" p..", tiroai aeãtaraçôes, deslstlr ou apresentar as razões dê

rêculso e pratica! todôs 05 derúi s atos pertinênteS ao cert:[te; acorÍÍparüada do corrêspondente

instrumento de constitulÇão da eq)resa, quando for o caso, çFle coÚprove os poderês do mandante

para a outorga. caso a procuraçâã seja particular' devêrá ier firna lecortrecidâ por cartólio

ilflililtt";r""entante legar e o procurador devêrão identificar-se exibindo docr.&ênto oficial
quê contenha foto.
7-3.Estes docr.mentos dêveráo ser apresêntados - antes do inlcio da sessão públ i-ca - em

original, por qualquer ptoãà",o de cópia autênticada por cartólio competente ou femlro da

côm1ssão. I
I
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7.4.À não apresentação ou ainda a incorreÇão insanável de qualquêr dos d
crêdencj.amento ixryedirá a participação ativa do representante do Iici.tante
certame. Esta ocoEência não inabilitará o concolrêntê, apênas perderá o dirêito a
se nas colrespondentes fases do procêsso licitatólio. Para tânto, a CPL rêcêberá
do rêferido concorrente Seus envelopes, declalaçôes ê outros elementos ne
participaÇão no certêmê, desde que apresentados na forltra dêfinida neste instrumento.

8.0.DÀ EÀBrr,r"ÀçÂo
8.1.os documentos necessárj-os à habilitação dos licitantes, deverâo ser aprêsentados
(uma) via, dentro de em/elope lacrado, contendo as seguintes indicaçôes no arlverso:

NO!,ÍE PROPONENTA
ENDEREçO E CNPJ/CPT DO PROPONENTE
DOCUI.4ENTÀÇÃo - CONVTTE N". 00002/2015

o ENVELOPE DoCUl.íENTÀÇÀo deve!á conter os seguintes elementos:

em 01

B .2 . PESSOA JURÍDÍCÀ:
8.2.l".Prova dê inscrição no cadastro Nacional de Pêssoa Jurldica CNPJ-

I - 2.2. Regularidade pala com a fazenda Eederal - certidão conjunta negativâ de débitos
relativos a lributos Eederai-s e à Dlvida Ativa da união.
g.2.3.CêrtidÕes negativas das Fazendas Estadual e Munlcipal da sede do licitânte ou outlo
equivalentê na forna da Lei-
I .2. 4. Conprovação de regularidade relativa à sêguridadê social INss-cND e do FundÔ de Galant1a
por fenpó de ServiÇo FGTS-CRF, apresentando as corlespondentês celtldóes forneci-das pelo
instituto Nacional do Sequro SociaL e caixa EconôtrLica Federal, respectivâmente '
B.2.s.prova de inêxistência de débitos inadi-mplidos pêraDte a JustiÇa do Trabalho, mediãnte a

apreeentação dê Certidão Neqativa de Débitos Trabalhi.stas CNDT, nos terBos do Títu1o VII-À da

cãnsolidação das Leis do Trabalho, aplovada pelo Dêcreto-Lei n" 5'452, de 1o de nâio de 1943'
I .2. 6. DêciaraÇão do licitante: áe curq>rimento do disposto no Axt' 7", Inciso XXXIII' da

constituiÇãoFederal-AÍt.21,Incisov,dafei8'666/93;dêsuPerueniênciadefato
impeditivô no quê diz rêspeito à participaÇão na licitação; ê de submeter-se a todas as

c1ãusufas e condiçÔes do plesente inst.rmento convocatório, confor,e Dodêlo - Ànexo II'
8.2,7.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus ênvelopes, sem representante
credenciado e dese,ar renr,ciar "à ai."ilo de interpor recllrso e ao prazo respêctiwo relativo
àrasedeHabilataçáo,coDcordandocomoprossegui$êntodocertâ.melicitatório,conforme
modelo - Ànexo III.

8.3. PESSOÀ r'ÍSrCÀ:
8.3.1.InscriÇãonoCadastrodêPessoaElsica-cPFeaCéduladeldentidade_RG.Estês
documentospoderãosêrsubstituÍdospêlaCarteira-NacionaldeHabilitaÇãoouDoctmentode
Ídentifj.caÇio Plofissional eEitido pê1o respectivo Órgão oficial da claese'
I . 3.2. Regularidade parâ com a Falzenda Fêdera1 - certidão conjrmtâ negativa de débitos
xêlati"vos a Tributos Fedêrais e à Dll,'ida Àtivâ da União'
g.3-3.ce!tidão neqativa da Eazenda Mwticipal da sede do oRC - t'íunicipi.o de Hama]]gx]ape '
g.3.4.prova de j.nexistência de débitos inadinplidos perarte a .Iustiça do Trabalho, medj'ante â

apresentação de Cêrtidáo Neqati;a de Débitos irabalhistas CNDT ' nos termos do Títu1o VII-A da

consolidaÇão dâ5 Lêis ao rrialho, aprovada pelo Decreto-Í'ei n" 5'452' de 1" dê rnaio de 1943'

8 . 3.5, Dectaração ao ficitante: áe'cuqrrimento do disposto no Àrt' ?"' Inciso »(xÍII' dâ

constituiçào Fedêral - AÍt. 27, Inciso V, d'a Lei a'666/93; de superveniência de fato
i-mpeditivo no que diz rêsp;it; à pirticipaçao na lj'citaçâo; ê de srümeter-se a todas as

clãusulas e "orrdiçõ"s 
do prãsente instrunento convocatório' conforme nodelo - Ànêxo II'

8.3.6.IermodeRenúncla,casooparticipanteeÍrvieapenasseuserrvelopes'semreprêsentante
credenciado e desejar renunciar aà direito de intêrpor lecurso e ao prazo lespectivo relativo
àFasedêHabilitaÇão,concordandocomoprosseguimentodocertamelicitatório,conformê
modelo - Anexo III.

8. 4, Documêntação espêclÍica:
I . 4. 1. ConprovaÇão de que o lj.citante sê enquadra nos termos do Àxt ' 3o da Lei Col@Iementa! no'

123, de 14 dê dezsrüro da ,ãó;, "" 
fot o caso, sendo considerada nicroeÚpresa ou eq)resa de

pequeno porte ê recebendo, ;rtanto, tratamento- diferênciado e sirplificando na forma definida
pela fegislação vigente. rui 

"óro.'.çao 
pode-rá .ser . 

feita âtravés da apresêntação de qualquêr

um dos seguint", aoc*".rrro", 
-" 

ãiiteii" ào licj-tante: a) declaraÇão explessa, as3inada pero

responsáve] lega1 da *pt""á " 
por profissionat da área contábll' devidamente hebilitado; b)

certidão simpli-ficada "r,.t:-L É1" lu"tt "omtt"-i'aL .da sede do licitante ou êquivâ1ente' na

foína da legislaÇão para.ar".rta.'e auiência da rêferida declaração ou certidão sinplificada não

é suficiente úotivo para a inabititaÇão do licitante, apenas perderá, durante o presentê

cêrtame, o direito uo t.at. Jo difexenciâdo e sirplificado dispensâdo a !íE ou EPP' previstos

nâ Lei Complenentà! 12 3/ 06.

S,5.osdocumentosdeHabilitaçàodevêràose!orqânizadosnaordemdescritanestêj-nstn'mento'
precedidos por um lndrcê ãoa1.rpot a.a'tt, podenáo ser aplesentados em orj-glnal' por qualquêr

irà".""o ae cópia autenticada por cartório coryêtente' lneEbro da coeissão ou publicaÇâo êm

órgáo dâ inq)lensa oficlal, q.ràdo fot o caso' Estando perfeita!0ente leglvêis' sem conte!

boirões, rasulas, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo dê validade' ê encefdos em

I

\^l

sáraos à
f)oJ oPc L

E

sente
{q.-

I
d
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9.0.DÀ PROPOSTÀ DB PnEçOS
9.1.4 proposta dêverá sel apresêntada en 01(r,ltrla)

segulntes indicaÇôes no anvêrso:
NOME PROPONENTE
ENDERTÇO E CNP,]/CPF DO PROPONEITIE

PROPOSTÀ DE PRIÇOS - CONV:ITB N". 00002/2015

vIa, dentlo de envêlope lacrado, contêndo as

O ENVELOPE PROPoSTA DE PREÇOS deverá conte! os segui-ntes elernentos:

9.2.PropostâelaboladaelocongonârrciacomasêspecificaÇõesconstantegdesteinstrr,mentoê
sêus elêmentos - Ànexo I -, erE papel tiÍlbrado da empresa quando for o caso' devidamente

assj-nada por seu rep!êsentante, coniendo no correspondênte j,tem cotado: digcriminaÇáo, malca

ê/ou modelo ê outras caracterlsticas 3e Decessárlo, o quantitativo e os valorês rmitálio e

total expressos em aLgarisnos -

9.3.sêrá cotado LEI! único preço, nrrca, üodelo para cada itêm' com a uti'lizaÇão de duas casas

decimais. IndlcaÇões êm co;t;ário estào sujaitag a correÇões obserwaDdo-se os seguantes

critérios:
9.3.1.Falta de dlgitos: serâo acrescidos zeros;
9.3.2.Bxcesso de dlgltos: "eado 

o primeiro dlgito excedente mênor que 5' todo o excesso sêrá

suprimj.do, caso contrário n"r"ta o arredonda;ento do digito anterior para nâis ê os demâis

itens excedentês suPrinidos.
9.4.No caso de aquisição o-e- U"ns, a quantidade mlniEa de unidades a ser cotada' por item' náo

devêrá ser inferior a 10oE da e3tim:tiva detalhada no correspondente Termo de Rêferência -
.Anexo I. DisposaÇão em contrário não desclassifica automâticamentê a proposta apenas o

respêctivo itêm será desconsiderado-
9.5.4 proposta deve!á ser redigida eD ltngua poltuguesa e em moeda nacional' elabolada coÍfl

cla!êza, sem alternativ.", 
-ll"íÀ", 

"""ú" J/ott. ãntrelirüas ' suas folhas rubricadas e a

ú1tina datada e assioada'p.fo it"pott"Ltel, com indicação: do valor total da proposta êm

algarismos, dos plazos ae .iiitqa oti execuçâo' das 
-condiÇões 

de pagalcento ' da sua validade que

nào poderá ser infêrr-or a--ão'Àa", e outras infonoâçóes ê observaçõês pêltj'nentes que o

licitante julgar necessárias '
9-6.Existindo discrepância eDtre o prêÇo r]nitário e o vâlor total' resultado da trultiplicação
ào p..ço unitálio peia quantidade, á pteço unitário PrevaLecerá'
9.7.Fica estabelecado qr-r"--tã.rãr,ao diiergência de preÇos unj-tários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menor valor'
9-g.No caso de alteraçôes necessárias da proposta feitas pela comissâo, decorrentêe

êxclusivamente de j-ncorreçóes na unidade de- medida ltilizada' obse-1vada a dêvida

proporcionalldade, bem .;;-; rrtlttiptlcaçao e/ou soroa de valores' prevalecerá o valor

;:;:it::: indicaçáo na ploposta dos prazos de el:r.esâ ou execuÇão' das c-ondi::9es dê pasámento

ou de sua vatidade, ricai Jente.ra'iao q.l. o licijante aceitáu integralmente as disposiÇÕes

do instnmento convocatório e, portanto' serão consideradas as determinaÇões nele contidas

para as leferidas exigcncias náo'sendo suficiente totitlo p"tt a desclassificaçáo da respectiva

Bl?31ãti".-a"do ao ricitante, apresenrar a proposra no próplio modero fornecido pêIo oRC,

desde que esteja devidamentê Prêenchido'
9-11.Nae licitaçÕês p"..'- "ô;iJ;ãt 

de B€rcadoiia,s o participante lndicará a origem dos

produtos ofertados. À .'""t;J-iti;t da referida indicaçãá não desclassificará o lici'tantê'
9,12.Serão desclassiticaia"--"" ptopo"t"s que deixaiern de atender as dispogiçõês deste

instrumento.

i3:1.H,flff"i":T1"iffi"te certame o licitante que, atêndidas todas as exisências do

prêsente instnmento, aplesentar propostâ com menor vallor unj_tário no correspondente itêm
'cotado, relacionado no Àrrexo I - Teítro de Referência.'-
1o.2.Havêndo i$laldade de valores eotre duag ou rDais plopostas' e após obedecido o disposto

nos Arts. 44 e 45 da Lei complêúe r,tal 123/06 e no eri. ã", sz., da tei Fêdele1 a.666/93, a

classificação sê fará através de sorteio'
1O.3.Na presente licitaÇãÔ sê!á assegurada' como critérlo de dêselryatê' prêferência de

.;;;;;;"Çã. para as microe4)resas e empresas de pequeno porte'
1o-4.para êfeito do dispost'à neste ins-tnmento, entende-se por eÍpate aql'ela-s. situaÇóes êm quê

as propost-â9 apresentadas pelâs nicroelq)!êsas e êmpresas dá pequeno porte sejaD iquaií'§u até

Iot (dez por cênto) .'p"tl5t-"-t 
-a 

ptopotit mais bêm classificada' t

$

envelope devidanente lacrado e indevassáver. por ser apenas r.Í!a Íormalidad" *" ,,fdili t
os trabalhos, a ausência do Índj.ce de que trata este item, não inabiLitará o liciyêote. ';\
8.6.A fatta de qualquer docuDento exigido, o seu venci[ento, a ausência das côpj.4s EyidalúÍntê :l
autenticadas ou das vias orig'inais para autenticação pelâ cdlLissáo ou da publj.c§$,àà'itfi-ôr§ãô:/
na imprensa oficial, a apresentação de doc\rrentos de habilitação fora do envelopY4speclficokÀ7
tornaiá o .respectivo licitânte inabilitado. Quando o docueento for obtido via i@qrnet. trq|/
tegalidâde seà corq>rovada noa endereÇos eletrônicos correspondentes. Poderão ser u\@!ff
a critério da Conissão os docteentos cadastrais de forneÇedores, constantes dos alqulvos do

ORC, para conprovaçáo da autenticidâde de el.ementos apresentados peloe licitarttes, quando for
o caso.



10.5.ocor!endo a situação de e[q)ate conforme acima definida, proceder-se-á da 3ê
10.5.1.Â. nlicroempresa ou enpresa de pequeno porte nais bee classificada pode
pxopostâ de preço inferior àquela considerada vencedora do certalne, situaÇão
adjudicado em seu favo.r o objeto licitado;
10.5.2.Não oco-rrendo a contratação da nicroempresa ou empresa dê pequeno portê,
item antêrior, serão convocadas as demaj-s remanêscentes que por ventula sê
sj.tuação de empate acima dêfinida. na oldem de classiÍicaÇão, para exercicio do mesiro
10.5.3.No cago de equj-valência de valores aplesêntados pelas nicroempresas e eÍltr)lesas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabefecido como situação de empatê, será
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de rrão-contratação nos ternos aciDa prerristos, em çF]e foi obsêrvada a
situação de empate e assegaEado o tratamento difefênciado a nicloempresa e êmpresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta oliginalmentê vencêdora do

certâme.
10,7,A situação de eryatê, na fonoa acj-Ea definj-da, soülentê 5e aplicará quando a melhol oferta
inicial não tiver sido aprêsentada por eicroe&presa ou empresa de pequeno porte'

11. O.DÀ ORDEM DOS MÀEÀI,EOS
11.1.Pa!a o recebimento dos envelop€s e inicio dos trabalhos será obselwada urna tolerância de

15 (quiaze) Írinutos após o horárió fixado. Encerrado o prazo para !êcebimêrto do, envelopes,

nenhun outro será aceito.
11,2.Dec1arada abêrta à sessão pública pelo Preeidente, sêrá êfetuado o de\rido credenciâmento

dos interessâdos- somente paiticipará ativanEnte dâ rer, dão um representante dê cada

licitante, podendo, no entanto, ser ássistida por qualquer pessoa ç[1rê 3e interessar'
11.3.o não coÍq)arêciÀento do lepresentante de qualquer dos lj'cj'tantes não irpedirá a

efetivaÇão da relmiáo, "á"aã 
q"", â siryles partlcipãÇão nestê certãne inplica na total

aceitaçáo dê todas as condiÇõeS ;stab€tecidas nestê Instn'mento Convocatóiio ê seus anêxos '

11.4.Em nenhuma hipótese será concedido plazo para a apresentaÇão de docunentaÇào e/ou

substituiÇão dos envel-opes ou de qualquêr elemento exigido e nào apresentado na rêuniâo

destinada à habilitaÇão.
11.5,À Conissão receberâ de cada representante os envelopes Docuüentação e Proposta de PleÇos,

e r!úlicarâ juntamente coo os participantes os fechos do sequndo'
11 . 6. Posteriormente abrirá o"'..,v"1op"" DocLmentaÇáo' lub;icãrá o seu conteúdo e solicitará
dos licitantes que êxaminem a documentaçáo nelês contidas. Quaisque! itrPugmaÇões Levantadas

devêráô ser comunicadas a conissão, que as consignará na Àta de reunião'
ii.z. ero"""9.]i.rdo os tla-baltros, a CJLissao anafisará os docrmentos e as inpugnaÇões porventura

formuladas pelos licitani"",' a"rrao-rn." ciência, em seguida, do resultado da Fasê dê

Habilltação. Entretanto, 3ê assiltr iulgar necesgário' poderá divulga!. o resultado nLlIlr.t nova

retrniáo, rêgistrando-se "" 
-"à ã í"a-l..rt" pubticaçáo- na j.rq)rensa oficj-al ou ainda eÍLitindo

aviso por êsclito, ou"ata'aa", nestes casos, a devida antêcedência necessária - não infe'ior a

48 (quarenta ê oito) horas.
11.8.ocolrendo à desistência êxpressa dos licitântes ao dj'reito de lecolrer na Fasê dê

Habilitação, conforme p..ti"io "iatt' 
a:, IIr' da tei 8'666/93' na mesna sessão poderá travêr

a abertura dos enveropes P;;;;;;; tt"" tontrârio se!á Earcadâ nova data' com observâncj-â ao

prazo recursal estabelecj-do rta legj-slaÇão pertinente'
11.9.0 envelopê Proposta aã pt.i"l, devidaEente fêchado e lacrado' será devolvido ao licitante

ir.Jiria"ao, àesde que náo tenha havido recurso ou após sua denegação'

11.1o-Encerrada a FaSe de ,rJiiia"çao e observados o3 ditames destê iustnnnento, a conlissào

procederá entào à abertura dos envelopes ploposta de Preços dos proponêntês dêclarados

habititados, rubxicará o seu conteúdo e facultará o exa[e da docu entaÇão ne1ês contidas a

todos os participante3, ";';tis--;Jttão 
efetua! impugnaçôês ' devidâmênte consignadas na Atâ

de rêrln1ão, quando for o caso'
11-11.A comissão "*"*in".á 

ã elementos apresentados' as observações eventualmente apontadas'

declarando. em seguida, vencedor o tlcitante que' âtendidas as exigências ê considerados os

clitêrios definidos rleste instrlm€nto, apresentar proposta !oai3 vantajosa para o oRC'

11 . 12 - Da retmião lavrar-se-á ata cj-rcunstânciada' na quâl serão registradas todâs as

ocolrências e ç8]e, ao frna1. será assinada pê,I-a. 
-C-@issão 

e licitantes presentes '
11.13.Bln decorrência da Lei complême rrtar 123/06' â ccq)rovaÇão de regularidade fiscal dâs

nucrôenplesas e emPresas ã" ptq"à"o porte sorente será ãxigiáa para efeito dê assilatura do

contratã, observando-se o seguinte procedimênto:
11.13.1.Às ÍLÍcroelopresas e eEpresas de pequeno polte' .por """"1"" -^!1^!:rticipaÇáo 

nesta

licitaçáo, deverão apresenltt ioa" a docr-mentação exigidà para coEprovaÇâo. de reqular:idade

fiscal, dentre o" ao*ãtio1 
-"t"ttt"aot neste instrt&ento para efêito dê HabilitaÇão e

integrântes do ênvelope Docunentação, rresmo çFre esta apresente alguma. res-trição;

11.13.2.Havendo atguEa rêstriÇão na co!ryrovação- de ^reqularidade fiecã1' será assegurado o

prazo de 05 (cinco) di"" ú;tl;-,-ãj o t"tno inicial -cores.-ponderá 
ao Úomento em que o licitante

fôr dêclarado .,r.r,".aor,'--!ll.i"iir.i" por igual- perlodo, a critélio . do oRc' para a

regularizaÇão da aocumentafa^l--plq".ã"t"' ""- 
pa-rcetarrento do débito, e emissão da êventuais

cêrtidóes negativas ou positivas-coo efêito de cet:tidão negativa;
11-13-3.A não- reqnll arl zação da docr'EentaÇão' no prazo aciría previsto' inqrlicará dêcadência do

direito à contrataÇáo, sem prejulzo das sanÇóes pre\rietas t'o att' gt' da Lei 8'666'/93' sendo

facultado ao oRC convocat 
- ot li"itt"tê3 renar-re scente s ' na orden de classificaçà'\ parâ

assinatura do contlato, ou levogar a ticitação' (

'$
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12.O.DO CRITÉBIO DE aCBTEIBTLTDÀIE DB PAAçO§
12.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo oRC ou
inexêqtúveI nos terBos do Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93. o mesmo sêrá descons
ocorrência não desclassi.fica autonaticaúente a proposta, quando for o caso,
co!!êspondente, !êlacionado no Ànexo I - TerEo de Referência -, na coluna códago.
12.2.0 valor estimado que o oRC se propõe a pagar pelo obiêto ora licitado
ReÍêrência -, está indicado no lespêctivo elenento deste instrumento - ÀNEXO I.

13.0.DOS RECTTRI'OS

13.1.Dos atos decorrentês deste procêdi-Eento licitatório, cabêrão recursos nos termos do À.rt'
109 da Lêi Fedelal n." 8.666/93, de 21 dê julho de 1993-
13.2.0 recurso se!á dirigido à autoridade supelior do oRC, por intênuédio da comj.ssão, dêvendo
se.r protocolizado o original, nos ho!ários normais de expediênte das 08:00 a3 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte enderêço: Rua Duque dê Caxi,as, 123 - Centro - LanEnguape - PB'

14. O.DÀ EOOTaGÀçÃO E àDarIrDrCÀçaO
14.1.concluldo à jutgamento das propoetas aprêsentadas, a comissáo emj-tirá rêlatório
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no celtame, lemeteDdo-o a âutoridade supêrior do ORC,

j untamente com os elementos constituti-vos do processo, necessárj-os à HomologaÇâo e AdjudicaÇão
da respêctiva licitação, quando for o caso.
14.2.i autoridade superioi poderá, no entanto, tendo em vista sêrq)re a defesa dos inte!êsses
do oRC, discordar e deixar ãe homologar, total ou pârcialmente, o re§ultado apresentado pela
co[Lissáo, revogar ou considerar nula a LicitaÇão, desdê que apresente a dêvida fundamentaÇão

êxagida pela legislaÇão vigente, resguardados os direitos dos llcitantes'

15.0.DO COúItsÀTO
15.1.Após a homologaçâo pela Àutoridade superior do oRc, o ticitante vêncedor será notificado
p..., à"rrt.o do pràzo de 05 (cinco) dias àonsecutivos da data de recebil.ênto da notificaÇão,
àssinar o rêspecaj,vo contrato, quando for o caso, elaborado em confor^idade coú es modâlidades

peErdtidas peia Lei federal n.o 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer alteraçôes na forha definida
pela referida Lei.
15.2.NãoatendendoàconvocaÇãoparaassj.narocontrato,êocollendoestadentlodoprazode
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventure tenha obtido
como vencedor da I j.ci taÇào.
15.3.É pêrtdtido ao oRc, no caso do licitante veocedor nào coryarecer para âssinatura do

contrato no prazo e condiçôês estabelecidos, convocar os licitantês reEanescentes, na ordem de

classificaçãã, pala fazê-lo em j-gual prazo e nâs ltrêslll;ts condições do 1j'citante vencedor'

inclusive quanto ao pieço, ou rêvogar a prêsentê lj'citaÇão'
l5.4.ocontratoqueeventualmentevenha.age!assinadopêlolicitantevêncedor,pode!áser
alterado, unilaterafmente pelo Contratante ou por acordo entre as partês' nos casos previstos
no Art- 65 e será rescindiá, de pleno aireito, corlforlne o disposto nos À!ts. '11 ,'7A e'79 da

Leí 8.666/93.
15.5.0 Contratado fica obrj-gado a aceitar nas mêsnas condiÇÔes contratuâis, os âcréscimos ou

suprêssÕes que se fizerem áecessários, até 25* (vintê e cinco por cêntÔ) do va1Ôr inici-al
atualizado do contrato, e, no caso de refoE!ã de êqui'pamento' até o lj'-Elite de 50t (cinquênta

por cento) Palra seus ácrégcimÔs-

16. O .DÀS SÀNçÕES ÀII nÍIsm,![rr\rÀs
16.1.4 recusa injusta em deixar de cr'lEprir as obrigaÇôês âssr'midas-.e- precêitos leqais'
sujê1tará o contrataalo, q..-;-;l; t provi" defesa' ài seguintês pênalidades previstas nos

Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93r a - advertêncj-a; b - I[ulta de rcra de 0'5t (zero vírqula cinco

po! cento) aplicâda solre 
'o 

valor do contrato por dia de atraso na entrega' no inicio ou na

execuÇáo do objeto o!â contratado; c - muLta de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado

pela inexecuÇão total ou farciai do contrato;. d - suspênsão temporária de participar êm

ticitação ê impêdimento de ãontratar com a ÀfuinistraÇão' por prazo de até-02 
-(dois) 

anos; e -
declaraçâodeinidoneidadêpalalicitaroucontraterêomaÀd&inistraÇãoPúbllcaenquanto
perduralem os motivos dete;únantes da puniçào ou até que seja promovida sua rêabilitaÇão
perante a própria autorid"ã; q"; aplic; â pe-nalidade; 

- f - ;imrltaneâmente ' 
quafquer das

penalidades cabiveís funda-mentadas na Lei A'656/93'
16.2.sê o valo! da úufta ou indenização dêvida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇão ao contrataclo, será automaticaEente dêscontado da primeira parcela do pagamento a

quê o Contratado viêr a r.r.t i.", acrescido de juros moratórios de 1g (um por cênto) ao mês/

ou, quando for ô caso, cobrado judicialmente '
16.3.Após a âplicaÇão a" 

-ó""i"q"t' das penalidades previstas' realizar-se-á comunicaÇão

escrita aô contratado. e publicado na iEPrensa oficial' excluidas as penalldades de

advertência e rnulta cle mora quando for o caso' constando o fundamento legal da punição'

infornândo ainda quê o fato será reglistrado no cadastro corrêspondente'

l?.O.DO RECEBTüEI|To @ coc8cícÀçio DB EECUçiO m o8i'Brro

17.1.0 recebimento ou a "otq).ottçao 
de exelução pelo oRC do objeto licitado' observadas suas

caracteristicas, sê fará tàãi."tà rêcj-bo ou equivalente enitido por fulcionário ou comissão

espêclfica devidâmentê o"tlÇ.ao", após a verificaÇão da quantidade' qualidade e outlos

aspectos inerentes ,,o" aa.rÀ- aesté instrleento, dâs norEas técnicas e legislaÇão pertinentes,

e conseç[üentê acertaçâo. t
\
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18.O.DO PÀGIüEITO
18-1.o pagamento será efetuado mediante processo rêgr]lar e en observância
procedimentos adotados pelo oRC, da segrrinte naneira: úensaLDente, para ocorrer
trinta dj-as, contados do pe.iodo de adiq)lêEento de cada parcela.
18.2.0 desernbolso máximo do período, não sêrá superior ao valor do respectivo adi
acordo com o cronograBar aprovado, quando for o caso, e sempre em conformi
di sponibilj-dade de recursos financeiros-
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendentê de liquidaçáo qualquer obrigaÇáo
financeira que the for inposta, em virtudê dê penalidadê ou inadj.rq)1ência, a qual poderá ser
conpensada com o paqamento pendente, sem que igso gere dj.reito a acrésciBro de qualquer
natureza.

19. 0. DO RE,Ai,I,S!ÀÀíENTO
19.1.O valor conttatual poderá ser reajustado com periodicidade anual, mêdiante acordo,
tomando-se por base o mês de assinâtula do respectivo contrato, na mesma proporção da variaÇão
verificada no IPCA-ÍBGE acumrlado ou, na sua falta, um novo lndice adotado pêLo Governo
Federal que o substitua.
19.2.ocoirendo o deseguillbrio econôrnico-f inanceiro do contrato, poderá ser restâbefecida a

relaÇão que as partes pactualam inicj-almente, nos tennos do Àrt' 55, Inciso II, Allnea d' da

Leí 8.666/93,..di.rrt. conprovaÇão docr-mental e requerireato expresso do contratâdo'

20.O.DÀS DrSpOSrÉBS GERAIS
20.1.Náo será de\rida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentação de docrmentaÇão

relativa ao certêuoe, qualguêr tipo de indenizaçáo.
20.2.Nenhuma pessoa flsica. airlda que crederci.ada por procuração lega1, poderá representar
mais de rma Licltante.
20.3.À presênte licitação somente poderá vlr a se! revogada por razÕes de interesse púbfico
decorrente de fato supêrveniente devldaDente ccaq)rovado, ou ânulada no todo ou em parte, por

ilegalidade, de oficio ou por provocaÇão de tercêiros, trediante parecer êscrito e devidamente

fundâmentado.
2O.4.caso as datas previstas para a realj-zação doe êventos da presente licitaÇão sêjam

declaladas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos
automaticâmente para o Primeiro dj-a úti1 subseqüente, no mesltro local e tlora ânteriormente
previstos.
2o.s.ocorrendo a supressão de serviÇos, se o contratado já houver adquirido os nateriais e

fostos no 1ocal de tra.balho, os rresmos deverão set pagos pelo oRc, pelo preço de aquisiÇáo

i"q.rt.t "rrt" 
comprovado, desáe que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalizaÇào'

20,6-os pleÇos unitários para ã real-l-zaÇão de novos serviços surgidos durante a execuÇão do

contrato, gerão ploposto" 
- 
paio cor,a..aaáo e submetidos à apreciação do oRC' À execuqão dos

serviços não previstos seri regulada pelas condiçõês. e cláu3ul-as do contrato original'
20,7.0 oRc por conveniência "&,iari"tiativa 

ou técnicâ. sê reserva no dileito de paralisar a

qualguer tempo a execuçeo dos serviços, cientificando devidamênte o contratado'
2o.8.Decai!ádodireitodeilq)ugmarpêranteooRCnostêrlnosdopresenteinstfl.rmento,aquele
que, têndo-o aceitado sen otlàçao, verüa a apresentar' depois do j r'ú gaDento ' falhas ou

ii.uquL".ia"a.s que o \;.iciaram íipOt""t elr que tal comrnicado não terá efeito de recurso'
20.9-Nos valo!ês aplesentados p;los tlcitantes, iá dêverão êstar incluldos os custos com

aquisiÇáo de r!ãterlaf, Dão-de-obra utilizada, impostos' encargos' frêtes e outros que venham a

incidi! gobre os rêspectivos preÇog.
20.10.Este instlumento convocatório ê todos
di sponibil-izados eE meio nagnétlco, podendo ser
procêdimêntos definidos pe1Ô ÔRc '
zO.ff.a" dúvidas surgidas aÉ9 a apresentaçáo
lnstrumento, ficaráo única e exclusivamentê sui

diriEir coDtlovérsias decorrentes deste

os seus el€úentos constitutivos, estão
obtidos junto Ccnissão, observados os

ôs casos omissos neste
açáo da corLissão, sendo
da tj-citaçáo, a PromoÇão

a

das ptopostas e
eitos a intêrPrêt

facultada â meslna ou a autoridade superior do ORC' en qualquer fasê

de dil aqên cia destinada a esclalece! ou a corylemêntar a instrução do Processo.
, excl"uido gualguêr outro, o foro

20 .!2 -Pata
competênte é o da Cooarca de Mãmanguape, Est dodaP aiba.

l'larnanguape - PB, t9 ),íaio de 2 015.
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ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
CÂTGRÀ T,TUNICIPÀI DE I.GTAN:IGIIÀPE

COMI SSÀO PERI{ÀNENTE DE LICITÀçÀO

ÀlrEKo r - coMrÍTE No Oooo2/2015

TERMO DE REFERÊNCIA _ ESPECIEICÀÇÕES

1.0.DO OBi,STO
1.1.constitui objeto desta licitaÇão: LocaÇãÔ
atividâdes da cârnara Municipal de Mâmãnguape.

2 . 0. waTrErcÀTrvÀ
2-l.Considerando
e adequadamentê,
caracteristicas e

côrco
1

5. O.}TODÉIO DÀ PROPOSTA

5 . 1. É Parte inlregrante
correspondente, Podendo o
desde que sêja devidamente

de um velculo tipo motocicl-eta, destinado as

P. TOTALDracnncxrcào
Velculo tipo Motocicleta com
caracte.lstlcâs mlnimas:
motorização 120 CI gasolina.

as necessidades cto oRC, tem o presêntê terBo a finalidade de definir' técnica
os procedimentos necessários pâra \riabilizar a contrataÇão em tela' Ag

êspecificações do objeto ora licitado sáo:

T,NIUàDE QUÀIITIDÀDA P . T,IIIT,\RIO
mês L2 600,00seguintes

modê1o 2OO9;

total 7.200, oo

3. O. OBnIGÀçÕES DO @NrRÀrN)O
3. 1 . ResponEâbilizar-se por todos os ônus e obligraÇões concernentes à -têgis1açâo fiscal' civif'
tributália e tlabalhista, bellr corDo por todas as despesas e conPlomissos assr.midos, a qualquêr

títu1o, perante seus fornecêdores o; terceiros êm razão dâ execução do objeto contrâtadÔ'
3.2.substituir,arc.rndocomâsdespesasdecorrentes,ÔsnátêriaisouserviÇosqueaprêsentarem
alterações, deterioraÇões, atrPe;feiÇões ou quaisquer irêgiularidadês discrepantes às

êxigências do instrumento a. "ji"ta 
pactuado, ainda que constatados após o rêcebimento ê/ou

pagamento.
3.3.Não transferir a outren, no todo ou em parte, o obiêto da contrataÇão, sã1vo mêdiantê

prévia e expregsa autorizaçãÔ do Contratantê'
3.4.Mantêr,duranteavigênciadocontratoouinstruÍlentogêquivalente,emcoüpatibilidadecom
as obrigaÇões ass!&idas, 

"ã"" 
." condições de habilitaçâo e qualifj-cação exigidas no

respecti-ío' processo ticitatório, se for o caso, apresentando ao contratante Ôs documentos

necessários, sernpre que solicitâdo.
3 . 5 - Emitir Nota Fiscaf correspondente à sede ou filial da enpresa que apresêntou â

docrmentação na fase de habifitaçeo'
3.6.ExeÇuta! todas as oorigaçáes asslnidas coE observância a melhor técnicâ vlgente'
enquadrando-se, .rqo.o""..rrlã] 

- àLa'tto ao' prêceitos lêgais' normas e especificaÇões técÍ1icas

corregpondêntes .

{.O.DO CRTTÍ]RTO DE ÀCEITàAILIDÀDE DE PREçDS

4.1.Havendo proposta com valor unitário supêrior ao estimado pelo oRC ou mànifêstamente

inexegúivel nos termos ao -ett. ag, Ir, da iei 8'666/93' o mesmo será desconsiderado' Esta

ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta' guando for o caso' apenas o item

ààr."pond.r,te, relacionado neste anexo. na coltma código'
4.2.o valor estimádo que o oRc se propõe a pagar ielo obieto ora li'citado - valor de

Rêferência -, êstá aciEâ indi-cado'

destê Têrmo de Rêferência o Ioodelo de proposta
licitânte apresentar a sua proposta no próprio modelo

pr-""arat ia", 
_conforme 

f acu-f ta Ô instnulento convocatório

dê prêÇos
fornecido,
Ànexo 01.

6.0.ÍNrOBlqçÕES
6-1.o itihe.rári
marüã.
6.2.Informar o

\.
C 10 LEITE EI

sêr percolrido será na sede do mlmiclpio,

or mensal da contlataÇão.

Presidente dâ Conri s são

de sêgunda a sexta, no horário da

'1
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ESTÀDO DÀ PÀÀÀÍBÀ
cÂ}GRÀ UUNICIPÀ], DE }NMANGUÀPE

COMI SSÀO PERI.qNENTE DE LICTTÀÇÃO

À}IEXO 01 ÀO TERUO DE RETERATCIÀ - PROPOSI,A

coNvrrE No 00002 /2015

PROPOSTÀ

REF. : coNvITE NÔ 00002/2015

oBüEro: Locação dê um velculo tipo motocicleta, destinâdo a3 atividades da câüara Municipal de

Mamanglrape .

PROPONENTE :

Prezados sêrüores,

Nos termos da licitação ee eplgrafe. apresentamos proposta conforme abaixo:

IíàRCÀ/}OBIP I'XIDÀDB qUàüTIDÀDB P . I'ÍITÁRIO
Ínês l?

P - Tcr[ÀJ-
cóDIGO
1

CI

DISCRfIEN@
velculo tipo Motocicleta
seqlrintes caracterl6ticas minima6:
modelo 2OO9, motorizáção 12O
gaso 1i na .

Etc. . .

VAIOR TOTÀL DA PROPOSTÀ ' R$

PRAzo - Item 5.0:
PÀGÀMEI{ÍO - Item 18. 0:

VÀI,IDADE DÀ PROPOSIA - IIEO 9.0:
ORIGEM DÀS MERCÀDORIÀS OEERTÀDÀS - ItEB 9.0:

CNPJ

de dê

Responsáve1

--i-

t
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

C.âT.nRÀ }4UNICIPÀI DE TG}ÀNGUÀPE
coMr ssÃo PERT,ãNEIITE DE lrCrTÀçÃO

ÀNEXO rr - CONVTE N" 00002/2015

MODELOS DE DECIÀBÀÇÕES

REF. : CoNVITE N' 00002/20.t5
CÂMARA I'ÍJNÍC I PÀI DE MAI.G.NGUÀPE

PROPONÊNIE
CNPJ

3.0 - DECIÀRAÇÃo de su.bmeter-se a todas as cláusulas ê

convocatô!io.
condiçõês do corlespondente instrumento

aceitar todas as c1áusulas do
nele estipuladas.

Local ê Data.

NO},IE /ÀSS INÀTURÀ/ CAR@
Rêpresentante 1egal do proponente '

oBSERVÀÇÃO:
AS DECIÀRÀÇÔES DEVERÂO

1.0 - DECIARAÇÂo de clnq)rimento do disposto no Àrt. ?", Inclso x)o(rll, da cF - Àrt' 27' Inciso
v, da T,êi 8.566/93.

o proponente acina gualificado, Sob penas dâ Lej- e em acatalleDto ao disposto no Àrt' 7" inclso
xxkri aa constj"tui;ão nederai, Lei 9.854, de 2? de outubro de 1999' declara não possuir em

5êu quadro dê pessoaf, frjnciorrários menorês de dezoito anos em trabalho noturno, insalubrê ou

perigoso " ,r"d *..roa.t de dêzessêis alros, êtn gualquer trabalho; podendo êxj-stir menores de

guatárze anos na condição de aprendiz na forna da legislação viqente'

2.0 - DEctÀRÀÇÃo de superveniência de fato inpeditivo no que diz respeito a participaçáÔ na

l1citaÇão.

conforme exigência contida na Lei 8'666/93' Arl ' 32' §2"' o proponente acima qual'ificado'
declara não haver, até ã p.u".,,ta data. fato irq)editivo no que diz respêito à

habilitaçáo/particapaçãonapre^sentellcitação,rrãoseencontrandoemconcordataouestado
falimentar, estando ciente di obri.gatoriedaáe de inforEar ocorrências posterlores. Ressalta,

ainda, não êstar sofrendo penalidaáe de declaraÇáo de idoneidade no ânüito da adrLinistrâÇão

i"a"ilf, Estadual, r.r,-i.lpãi ou do Distrito r'àderal, arcando civil ê crininalmentê pera

presente afirmaçáo'

O proponente acina gualificado decl-ara ter conhêcimento e

aa"pa"ti.ro instnmento convocatório ê submetêr-sê as condiÇões

o

NA En

c

a
a
o

SER EIÀBORÀDÀS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO Í'ICITÀXTE' QÚÀNDO FOR O CÀSO'

rt: 20 .--l
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ESIàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂIaRÀ UUNICIPÃT DE }OI,B}IGI,ÀPE

COÚISSÃO PERI{À}IENIE DE LICITÀçÃó

ÀIrE(O Írr - coNvrTE lr" 00002,/2015

MODELOS DO ?ERMO DE RENÚNCIA

REÊ. : colwITE N" 00002/2015
CÂMAFÀ MUNICIPAI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMo DE RENÚNCÍÀ ao recllrso confomê previsto no À'rt ' 43' Incj-so Ifl' da Lei B'666193'

o proponênte acina gualificado, declara, nâ fornta do disposto no Àrt' 43' IIÍ' da Lei

8.666/93, aceitar o resultado d.ivulgado pela coEissào' que analisou a dÔcumentaÇão prêliminar

do processo êm epigrafe, 1rat""a" nós ternos do iespectivo instrunento corrvocatório'

desistindo, assim, expressalnente de quatquer interposiÇão de recurso previsto na legislação

vigente, bêm com ao pr"ro-"-o.a""po"aãtá " "ot'"oid""do' 
portanto' con o prosseguj'mento do

certame. Declala al'ncla que, em havàndo a ocorrência dê quâIguer igualdade de 
^valÔres 

entle sua

proposta e a dos aenrais riãtaiiãl- t tpo' obsêrvado o ai"po"tà no Àrt' 3"' § 2" da 1'ê1

8.666/93, fica autorj-zado a rêalização do sorteio para definiÇão da respêctiva classificaÇão'

náo sendo nêcessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, confone previsto no

Art. 44, § 2", do referj'do diploEa Legal'

Locâl e Data.

NOME /AS S ÍNATURA/CAR@
Representânte legâ1 do proponentê '

OBSERVACÃO:
ã"i"iriii'*""t^cÍA DEVERÁ sER EIÀB.RAD. EM PÀPEL rrMBRÀDo Do rrcrrÀNr,' QUANDO EOR O CASO.

ffi\
3y

I
$
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cÂuÀRÀ rírNrcrPÀL DE MÀMÀllcuÀPE
curÍssÀo PER!.íÀNENÍE DE LrcrrÀçÃo

ÀNEXO rV - CONVTTE N' 00002/2015

I'IINIJTA Ili CONTRÀTO

coNTBÀTo No: ..../2015-cPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÂM À CÁIGRÀ MUNICIPAL DE

pARÀ FORNECTMENTo E/ou PREsrÀÇ{o DE sERVrÇosMÂMANGUAPE E

COi'IFORME DISCRIMINIDO NESTE INSTRUI'|ENTO NA FoRMA ABÂIXO:

rticular dê contrato, de urn Iado Cânara !'trnicipal de !'la

l'4amanguape
a João I'e rrêira
na Rua Severino Victor' 45
dê Identidãdê no 2.288.94ó SSP-PB

á incfuido o custo coÍo combustÍve]

mônguape
o representada

sinplesmênte CoNTRÂTÀNTE' e

CNPJ n"

PeIo presente instr\lrnento
Duque de Caxias, 123 - Cen
pelo Presideâte da Câma r
residente e domici liado
031. 463 -444-4O, . Cârtej'ra
do outro lado ' '.

PB, CNPJ n" 12.'120-256/0001-52, neste at
da SiIva fiIho, Brasileiro, Divorciado, Comerciante'

Planal to Mamanguape r'3 CPF n'

reprêsentado por .'.. residente e domiciliado ÍIa ""'
-,.., CPE no ..'......, cartêira dê Identi'dade
decidiram as partes contratantes assinar o presente

no ...., doravante
contrato, o qual se

condiÇões sequintês:

dÁJsutÀ pRIt ETRA - Dos FrINDàlGN«)s Do êotÍlBÀro:
Este contrato decorrê da fi"ii.çao modalidade Convite n" OOOO2/2075' procêssada nos termos da Lei

redêra.l no 8.666/93 e suas alteráçoese a Lei Complêmentar Do 123' de 14 de dezeobro de 2006'

crÁssur.l sqrNDÀ - Do oBlEro Do cúNlRiEo:
O presênte contrato t"* po. À;"tot Locação de um vêículo tipo motocicleta' destinado as atividades

da Câmara Municipal dê MaÍoaDguape.
Veiculo tipo: Placas: .""'
os serviços devêrão ser pa"ttàa"t_ de acordo com as cÔndições exPressas neste lnstrumento' propostâ'

instruÇões do contratante " J i.r"ff,j.".rto convocatório cànvite n" oooo2/2015, partes inteqrantes do

p..".r'tia contrato, independente de transcrição'

cÍÁusurÀ lERcErRÀ - Do LoR P PnEÇos:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto' é dê RS

simpLesmente CONTRATADO,

regerá pelas cláusulas e

.,. Í...).
e notori-sta, que ficará a cargo doRepresentado Por: .... x RS

O vaLor aclma indicado est
Contratado.

cl.Áust r.À quÀRrÀ - Do 8BÀ.r(rtlÀl'ttlto:
o valor contratual poderá ""1-tl";"ttao 

com periodicidade anual' mediante acordo' tomândo-se por

basê o mês de assinatura do rêspectivo contrato, na mesma proporçâo dâ variáçâo verificada no l PCÂ-

rBGE acumurado ou, na sua rtiã,"* """" 
Índice adotado pelo Gove rno Fedêrat gue o sübstitua'

ocorrendo o desequilÍbrio "ànãmi"o-ri.ru.rceiro 
do contrato, poderá ser restaber€cida a rê1ação que

as partês pactuaram ini.i"r*et'f", nos têrmos d" Art' ;;" inciso 1l' À-Iinea d' da Lei B'666/93'

n\ediaôte comprovaçáo docurlrental ê rêquerimênto exPresso do CoÍrtratado '

crÁ:sur..l, QUrNrÀ - DÀ DOrÀÇÃo:

À a".p.tu" correrão por conta da seguinte dotaÇão'

Recursàs Próprios da Câmara Mur]icipal de Maranguape:
constante do orçamento vigênte I

01. or 01.031-0001,.2001 3390.36'00 / - .. .' .4.

ffij#."TJ':.;r*.rimT; resouraria do 
_ 
contratanrê, mediante processo resurar. da sesuintê

maneira: Mensarnente, p"t. ":-"t;;-;;- 
ptãt" at trinta diás' contados do perlodo dê adimpfemento de

cada parcela.

ffl:::o "fffi".ff""Y.3.1".e contrato será detêrminado: 12 (dozê) meses, considerado da data de

i"irããililtHi;. insrnrmento poderá sêr prorrogada por iguais e sucessivos perÍodos, mediante acordo

êntre as partes, cooforme " ã;;;;"-";""'iti ' 3i' a'" rciÀ'aae/gz' observadas as caractêrlsticas do

objeto cont ratado.

crÁusura orrÀvÀ - DÀS OBRIGÀçÕES Do c§iÚRÀtNÍfE:

" --;;;"". o pagamênto refativo ao fornecimênto ou prestação dos se

ã. ."".a" com ás 
-respectivas cIáusulas do presêntê cÔntlator

b - Proporcionar ao Contraiado todos os nelos necessários para o fie
serviÇos cônt ratados;
.-_ loáiiri"". o contratado sobre qualquer i.rregularidade êncontradà

;" ";;;i;;;;-.;ercendo ' nais ampfa e conprêta fiscafizaÇão' o quê

.."por'r".Éitid"d"s contratuais ê legais"

rviços efetivamente real_ izados,

1 fornecimento ou Prestação dos

cÍuanto à quêIidade dos ÍIodutos
nào êxime o Contíatado lde suas

\
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d - Íôformar o Contratado dâ o
as norI]as do respecLivo Iabri
deverá ser utjl.izado caso haja
e - Rêssarcir o ConlraLado de
cont rato;
f - Rêspons abili z ar-se pelos
a respectiva sêguradora na
técnico ou equivafênte;
g - Efetuar a troca de ó-leo
do fabricante do vêiculo.

cÍ.iÚsrnÀ oÉcna szaxoÀ - DO FORO:

Para dirimir âs quêstÕes decorrentês deste contrato' as

Mamanguapê, Estado da Paraiba.

ecessidade de nanutenção ê/ou reparo corretivo do veícu10,
cante constantes do manuaf dê manutênçào correspondente,
irreg.ulari.dade;
todas as nultas de trânsito ocorridas durante a vigência

danos causados a têrceiros e, se for o caso, pelo pagarento
ocorrência de sinistros, quândo comprovada a sua cu.Lpa, mêdian

Iubrificante e dos filtros cor.êspondentes de acordo com as instruções

cÍÁrsuÂ NoNÀ - DÀs omrcàç&s Do oÍl?ÀràDo!
a - Executar dev idamênte o forrrecirmento ou serviços descritos na Cláusula correspondêntê do prêsênte
contrato, dentro dos melhorês parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramô .le atividâde
reLâcionada ao objeto contratual. com observância aos prazos êstipuladost
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações coücernentes à legislação fiscal, civil.
tributá!ia e trabafhista, bem como pot todas as despesas e compromissos assuüidos, a qualquer
títu]o, perante seus fornêcedores ou terceiros en razão da execução do objeto contratado,'
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante. guando dâ execução do contrato,
quê o rêpresente intêgralmentê êm todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fiscalização do CoDtratânte devendo prestar os informes e esc.Iarecimentos
solic itados;
e - Sêrá responsável pelos danos causados d.iretanente ao Contratante ou a tercêiros, dêcorrentes dê

sua clrlpa ou dolo na êxecuÇão do contrato. não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acohpanhamento pefo órgão interessado;
f - Não ceder, transíerir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto dêste instnmênto, sêm o

conhecimento e a devida autorização exPressa do Contratantei
g - Manter o velculo equipado de acordo com as exigências do código Nacional de Trânsj.to,
h - Ef"t,,ua os serviços de manutenção corretiva e preventirra do velcufo. No câso de ser comprovada,

mediante Iaudo técnico ou equivalêntê. a utilização irregular do velculo, seja por imperÍcia,
excesso dê passagêitos, coôdução em estradas imprôpriâs, entre outros que caracterizêm o seu uso

indevido, todos os custos dê;orrentes dessas ocorrências, ficarão a cargo do Contratante, cuios
serviços dêverão ser executado§ em oficina especializada;
j - Substituir imediatamênte cJ \reÍcu.]o por outro equivalente, câso Dão tênha condições dê ser
utilizado no serviço;
j - Mâoter, durante a vigência do contrato, en compat ibi l- idade com as obrigaçõês assurnidas, todas as

áondiçôes de habilitação e quafificação exigidas no respectivo processo I'i'citatório, apresentando ao

Contratante os documentos necessári.os, senpre que solicitado'

dÁ,sul.À DÉCIT,À ' DÀ ÀJ.I?RAÇÃO E RESCISÃb DO ONIB,À!O:
Estê contrato poderá ser alterado, unilatera-lmentê PeIo contrãtante ou por acordo eDtre as partes,
nos casôs pa"r'i.to" no Artigo 65 e 5erá rescindido, dê pleno direito' confornê o disposto nos

Àrtigos ?7, ?B e 79 da Lei Eêderaf A.666/93.
O Co;tratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou suprêssõês

que se fizerem necessàrios, até 25t (vinte e cinco por cênto) do valor inicial âtüâ1i2ado do

contrato.

(láI,s(,IÂ DÉC$TA PRN,|EIRÀ - DÀS PBNÀUDÀDEs:
À recusa injusta em deÍxar de cümprir as obrigaçôes assumidas e preceitos fegais, suiêitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades Previstas nos A!ts' 86 e 87 da Lei

8.666/93t a - advertência; b - multa de úora de 0,58 (zero virgula cinco Por cento) apficada sobre o

vafordoCoDtratopordiadeatrasonaentrega,noinicioounaexecuçàodoobjetoolâcontratado;c
-mrj]tadelot(dezporcento)sobreovalorcontratadopelainexecuçãotota}ouparcialdo
contrato;d-suspensãoteÍrporáriâdeparticiPâremlicitaÇãoeimpedimentodecontrâtarcoma
Administração, por prazo de até 02 (dois) a[os; e - declaraçào de inidoIleidade Para licitar ou

contratar com a ÀdministraÇão Pública ênquanto perdurarem os motivos determinantês da puniÇão ou até

que seja promovida sua reabilitação peiaI1te á própria autoridade que aplicou a pêna-Iidâdei f -
simultíeamente, quafquêr das penaiidaàes cablveis fundâmentadas na Lei B'666l93'

partês elegen o Foro da Comarca de

presentê contrato

MahanguaPe - PB,

PELO COI.ITRÀTÃNTE

em 02 (duas) vias, oE, por estarem dê Pleno acordo,
assinado pelas Partes e Por duas

foi favrado o
testemünhas.

qual vai

de 2015.

JOÃb FERBEIRÀ
Presidentê dâ
031.461.444-40

DÀ SILVÀ FILSO
Câmara

Filâ _
presente

a
(

EN

PÊI,O CONTRATÀDO

Y\
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ESAADO DÀ PÀRAIBÀ
cÂr'nm xulucrpg DE MAMÀIIGuÀPE

ÀssEssoRrÀ runÍorcl

origco: COI.IVIIE N." 00002/2015
coMÍssÃo PERIG.NENÍB DE rrcrrÀÇÀo

Itssu.Dto: LocaÇão dê tm vêlculo tipo motocicleta, destinado as

atividades da cârãra l'Íuniclpal de llaEangiuapê
ÀDêxo: fngtrurento Convocatório correspondênte ê seus elementos,

inclusive a ninuta do lespectivo contrato'

MâmÂnguape - PB, 19 de Maio de 2015'

DE I,íEIO

Analisadaanâtéria,nosteroosdaLeiFederaln"S.666/93esuasa1telações,econsiderandoo
teor dos d.ocumentos ê inforEaÇÔes aplesentadas, esta Assessoria Jurldica considera reqular o

respêctivo ingtrtmento convocatório e seus elemêntos constitutivog referentê ao processo em

te1ã, os quais estâo em consonâncj-a com a legislaÇão pertinentê'

sessor Juridicô
OAB-PB 15.685
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ESTÀDO DA PÀR,ÀIBÀ

cÁraBÀ MIrNrcrPÀ! DE l,GlaÀcIrAPE
colEssÃo PERIGNETüE DE LrcrrÀçÃo

coll\IITE N' oooo2l2015

DECIÀxÀÇÃo - PUBrrcrDÀDÊ

ELIENE NI]!ÍES DO SANIOS

s e crêt ári a

DECLÀRÀçÀO

Declaro para os devidos flns de direlto, lllrê una cóDia do instrumento convocâtório e seus

elenentos constj.tutivos, correspondêntê ao ploc€sso iicitatório con\rjte n" oooo2/201-5 ' Ío'\

devidamente afj'xada no at;;-dt oivofgaçáo deste órgão' nesta data' em observância ao

disposto no AÍt. 22, S:", a. i.i r"a"ttf * -e'eeç/gz e suas alteraÇões posteriorês'

Mamangilrape - PB, l-9 de !Íaio de 2015'
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EsrÀDo DÀ plnrÍsÀ
cilqnÀ MrNrcrPÀ! DE rarÀlrcrrÀPE

corfi ssÀo PERTGNENTE DE LrcrrÀçÃo

coNvrrE lr" oooo2/20L5

DECIÀRÀÇÃo - PUBLICIDADE

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os de\ridos fins de direito, que tDà côpia do instruDento convocetôrio e s

elementoJ constitutivos, correspondente ao processo licj.tatório Convite n" OOO02/2075,
devidamente afixada no Ouaifro dê Divutgação dêste órgão, nesta data, em observáncia
disposto no Att. 22 §3o, da Lei EedelaL n" 8.666/93 e suas alteraÇôes poeteriores.

Ma.rnánguape PB, de !,taio de 2015.
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C 10 LEITE FI
Presidente da corli ssáo
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,rr 27 7Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMIÍA - Sistêma de Tramitação de Processos e Docurnenlos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 21105120'15 às 13:12:34 foi protocolizado o documento
sob o N.30818/15 do Aviso da LicitaÉo n' 0O0O212O15 refêrente ao exercicio de 2015, referente a(o) Câmarâ
Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informãções/aÍquivos eletrônicos encaminhados por

Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00002/2015
fiilôdâlidade: Convite
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 7.200,00
Objeto: Locaçáo de um veículo tipo motocicleta.
Data do Ato: 1910512015
Data e Hora do Certame: 27105/2015 09:00
Local do CeÍlame: Sede da Câmara Municipal de Sapé

João Pêssoa, 21 dê Maio de 20í 5

Assinado Eletronicamente
dfdm Lc i aE3. atsôd. 0€L Lc 912009 ê

pdo Rêglrenro lô1ê@, albÍâao p6la
Ía Íc 16,1000

Sistema dê Processo Eletrônico do TcE-PB

. cPt-

certictáo de Recibo Protocolo Doc. 30818/'15. lnserido poÍ Tramrta (gêÍâdo aulomâticâmente) eín 2110512015 13:12

tmpre§so por claudio Leite Filho em 211051201513i'12. Autenticação 5Íb2003í1431S18556d5e44a948e71b0.
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EstÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ

cÂrarÀ loltrcrpÀ! DE norrcqApts
coc ss.ão PEnríàr{ENrts DE rlcrrÀção

ÀTÀ 001 - coNlJttlts No 00002,/2015

Ata dos trabalhos da ccÍmissão Pemãnênte de ricitaÇão, encart:egada de atuar nos procedimentosrelativos à licitação acima indi.cada, que objetiva: l,ocaÇão de ll4 veiculo tipo motociclêta/dêstinado as ativldades da câmara Municipal dê !íananguape. Foi dada a devida publicidade aocertame, em observância a lêglslaÇão pertinente, utilj-zando-sê do seguinte meio de divulgaçáo:
Quadro de DlvulgaÇáo do Órgão Realizador do certane - 19/05/2075. r,iéitallt"s cadastrados nestê
proÇêsso: José Francisco de Anaúj o Sobrinho, José Welliton Galvão do NasciEento,. têandro Joséverlssimo Guêdes da silva. Às 09:00 horas do dia 21/05/2015, reunj-u-se a conissão pêrnanente
dê-LicltaÇâo, designada pela Portarla n" 030,/2015 de \5/OL/2O15, coDpostâ pelos sêrvidores:
CIÁUDIO IEITE FfI,HO _ PXESIdENIê; }íARIÀ JOSÉ GO},TES . MENbrO,' ELIENE NUNES DOS SÀIirTOS - MEMb-rO.Inicialmente, conformê as disposições contj.das no instlrnnento convocatórlo, o prêsidente abriua sessão púbIica e efetuou o crêdenciamento dos interessados. Licitantes qualificados aparticipar dêsta rermião: José Iúêlllton calvão do Nascinento - Envelope sem replesentante:paxticipaÇâo Válida,' Leandro José Verissimo Guedês da Sifva - Ervelope sem representante:participaÇâo válida, José Francisco de Araújo sobrirüo - Elrvelopê sem repreÊeltante:
participaÇão válida. Em segulda foram ldentificados os envelopes contendo as propostas e os
docuaentos de habilitação dos llcitantes devidamente gualificados, abrindo-se os envelopes
Documentação os quais tivelam sêus conteúdos rubrlcados pefos plesentes. Conferidos os
elementos apreseDtados, passou a inforuar: Todos os l-lcitantes fora& considerados habilitados.
Após a divulgação do resu.l-tado da fase habilitação, obselvado o prazo lecursal ou legistrada a
desistência exprêssa dos lj-cj-tantes de apresêntarem qualquêr interposição de recurso, forêm
abêrtos os envelopes contendo as propogtas de preÇos dos proponêntes habilitados, os quais
tiveraa seus conteúdos devidaeente rubricados. Ànalisadas as propostas o Presidente passou a
informar: Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto fornÀI, êm ÇonsonâncÍa com as
exigências do instrumento convocatório. Considêrados 05 valores ofertados por cada proponente,
dêvidamente registrados no correspondêntê Hj-stórico da Ata, as obsêrvaÇôes apontadas durante o
processo e os critérios definidos no ínstrumênto convocatólio. ao final da sessão, produziu-se
o seg-uinte resultado: Licitante vencêdor e respectivo valor total da cortrataÇáo: Leandro .rosé
verlssimo Guedes da silva - Valor: R§ 5.750,00. o valor unitário coDstaDte da proposta
ap.resentada, bem como o resultado do certarEe con a dê\rida classificaçáo dos licitantes, êstão
demonstrados no respectivo líapa de ApuraÇão, que fica fazendo parte integrante dêsta Ata,
indêpendente de transcriÇão. Facultada a palavra: nenhrntra obsexvaçáo foi feita. Nada mais
havendo a constar\ lavroÉse a presente Àta, que depois de lida e achada conf o.rmê, vai
devidamente assinadh. I

\

.'\s1,
J^/q-.n-|.*. voà( 9c r.,^r--r

C].AUD]O LEITS FILHO lGRrÁ1FSÉ rcMÊ§t

t\;r* Nun,^.!.a À-" 3"-§;
EIÍENE NI'NES DOS SAMIOS
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EsTÀDo DA PÀRÀÍBÀ

cÂranu, rnxrcrplr DE rruo$reuÀnE
cotcssÃo PEBTGIIENIE DE r,rcrrÀçÀo

HrslúRrco DÀ Àatr oo1 - cosgtr xo oooo2./2015

Hlstórico da Ata dos trabalhos da Conissão pêElanentê de LicitâÇão,
p.rocedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

LocaÇâo de um velculo tipo eotociclêta, destinado as ati\ridades
Manangruape .

encarrêgados dê atuar nos

da Câmara Municipal de

1.0 - DA PROPOSTÀ DE PREçOS

Considerados os valores aprêsêrrtados
processo ê os critérios dêfinidos
produziu-se o seguj.nte resultado:

por cada licitante. as observações apontadas durante o
no instn-mento convocâtório, ao final desta sessào,

- Leandro José verlssimo cuedês da Silva.
Itêm(s): 1.
valor: R$ 5.760, 00

2.0 - DO TRÀÍâ}'ENTO PÀRÀ UE e EPP . EAIB PROPOSIÀ

- Não há rêgistro -

-Ho'r-.\ *e.x} gíO§-\,"---'
C IO ],ETTE LHO l{ÁúÀ JóSíêôr.Es

'%\i on,o Nrrn^ô..^ oa SolrFo.r
ELIENE NUNES DOS SÀNTOS
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QuÀDRO @N[fÀRÀrrvo DoÉr pREÇos ÀpREsErtrÀDos - }G!À DE À,(,RÀçÀo - coxsrrB xo oooo2l2015

pà!ticipântês lrDtd. orãnt- vI- thlt. vl- Totàl ctass - obs.
1 - veículo tito lrotôqÍclete ca- as segnríütes carã4rterístLcâs níni.!es: ãno e Doat:l.ô 2oo9; Dtôrizaçào 12oCI ge3olina.
Leandro Llosé VêrÍssimo Guedes da Silva mês 72 480,00 5.760,00 1
José ,aelliton Gãlvão do Nãsc_Ímento mês 72 53O,OO 6_36OtAO 2
,fosé Fr:ancisco de Araújo Sobrinho mês 72 550,00 6.600,00 3

Maman$rape - PB, 21 de Maio dê 2015

RESI'IJTÀDO FIIBú:

- Leandro José Veríssimo Guedeg da Silva.
Item(s) r 1.
Valor: R$ 5.760,00

.1«

\r/EsEÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ
cÂrGRÀ uumcrpÀr DE nÀlrcrrrÀnE

coÃssÃo pEBrcNts!+rE DE úrcrrÀçÂo

\,
CIÀIIDIO I,ETTE\.FI IJ{O

\t\



ESTÂDO DA PÁRÂíBÂ
CÂiIÂRA MUNICIPAL T'E MAMAiIGUAPE

RESULTADO FASE PROPO§TA - CONVÍTE ]tl" úú212ÍI,15
üBJETO. Locação de um veiculo tipo motocicleta.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor totat da contrataçâo:
Leandro José Veríssimo Guedes da Silva - Valor: RS 5.760.00.
Dos alos deconentes do procedimento licitatório, caberáo recursos nos termos do Art.
,09, dâ Lêi Fedêrâi no. 8.66d93 ê srras altêreções. Ma,ores ,nformacóês Dodêrâo ser
obtidas jurto a Comissáo Permanente dê Licíaçáo, Rua Ouque de Caxàs, 1á3 - centÍo _

Mamanguape - PB, no horáÍio das 08:00 as í2:m horas dos dias úeis.
Telefone: (083) 3292-2786.

. Mamanguape - p8, 27 de Maio de 2ojs
CLAUOIO LEITE FILHO - Presidentê da Comissào

DIVULGAçÃO
Publicado Ínedaante

órgão
no QUADRO DE
dala.

05 15

PÍesideÍtte da

#hk;i
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EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂroRÀ t{rlrcrPÀr DE lGrqNGItÀPE
col,gssÃo PERIqNENTE DE rrcrTÀçÀO

REÍÀTóRro - coNvrrE N" oooo2/2015

1-0 - DO OII ETrvO:
Tem o plesentê relatólio o objetlvo de desclever os procediEentos da coEissão
LicitaÇão, doravante denoninada silq)Iesmente coEissão, encarlegada de atuar
licitatólio aciEa indicado, que objetiva: LocaÇão de trm vêlculo tipo motociclêta,
atividades da câmara Municlpal de uaEanguape.

q

to?ãrL
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PêEDânente de
no processo
destinado as

2.0 - DÀ PI'BI,ICIDADE:
Eoi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislaÇão pertinente, utilizartdo-
se do seguinte rtreio de divuLgaÇão:
Quadlo de Divulgaçeo do órgão Realizador do certaEe - 19/05/2015'

3.0 - DOs TNIEBESSN)OS:
Licitantes cadastradôs neste processo: José
do Nascimento; Leandro José verlssimo Guedes

Franci"sco de Araúio sobrinho; José welliton Galvão
da sllva.

4.0 - DÀ urarúuÀção:
No dia e hora marcados foram recebidos os
habilitaçâo dos interessâdos, abrindo-se
qualificados a partj-cipar do certaúe:
José Welliton Galvâo do Nascimento;
Í,eandro José verlssimo Guedes da silva;
José Francisco de Àraújo soblj-rÀo-

lhalisados os elementos aplesentados e as
correspondente, a Comigsão informou: Todog

envelopeg contendo a3 propostas e os docr.&entos de
em seguida os envelopes Docr-mentaÇão. Í,icitantes

exigências constantes do instruBento convocatôrio
os li.citantes forae consi-derados habilitados '

5.0 - DÀ PROPOSTÀ lE PREçOS
epósadivulgaçãodoresultadodafasehabilitação,observadooprazorecursalouregistladaa
dãsistência ãrp."""" dos licitantes de apresêntalen qualquer intelposiÇão de reculso' foram

abeltososenvelopegPropostadePreÇosdosploponentêshabilitados.Àna]-isadasaspropostasa
coÍLissão informou: Todog os ficitantes apresentaram propostas, no aspecto fornal, en

consonância com as exigiênciag do instnmento convocátório'

6.0 - DÀ cclÍcúusão
Considelando os val-ores ofeltados por cada proponente, as observaÇões apontadas durante o

p'o""""oeoscritériosdefi[idosnoinstrtEentoconvocatório,chegou_9eaconclusãodequea
iroposta do licitante abaixo refacj-onado, apresenta-se vantajosa para a AdrlinistraÇão'
ii.itrrt. declalado vencedor e resPectivo vaLor total da contratação:
Leandro José verlssimo Guedes da silva - valor: RS 5'760'00'

salientâ-se que os valores un-itálios congtantes das propostas aPresentadas' bem como o

resul-tado do certame cotrl a devida classificação dos licitalrtes' estão demonstrados no

respectivouaPadeApuração,queficafazendoparteintegrantedesterelat-ôrio'j'ndependente
de tlanscrr,ção. Eace ao ""po"io, 

esta conissão, -representada 
neste ato pelo 9eu Presidente'

sugere ao Senhor presj-derr1" aa Car"ra, a houologaçâo da presente licitaçãÔ em favor do

rêferido proponênte.

É o retatório.
\
\

Mamânquape - PB, 01 de Junho de 2015.

\\ \
C DlO LEITE FI],}I
Pleeidente da CorLi ssão
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBà
C,âT,flTÀ UUNICIPA', DE IqMANGUÀPE

ÀSSESSORIÀ üURÍDÍCÀ

Or1g|@: cotwIIE N. " 00002,/2015
COMISSÃO PER}G.NENTE DE LICITÀçÃO

AsBuDto:LocaÇeo de r.m veículo tipo motocicleta,
atividades da Câmâra l'tunicipal de líahânguapê

ÀDero: procês3o licitatôr:io correspondente.

ua[ânguape - PB, 01 de ,]unho de 2015'

MELo
Juridico

oÀB-PB 15.685

destinado AS

PÀRECER

l\nalisada a matéria, nos telmos da Lei Federaf n" 8'666/93 e suas alteraÇões' e considerando o

teo!dosdocrnnentoseinformaçõesapresentadas,estaÀ9sêssoliaJuridicâconsideraregltllaro
plocesso em tela, o qual está ê!0 consonâDcia com a 1egi51aÇâo pertinente'
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t{aoanguape - PB, 01 de .runho de 2015.
PORf,rRrÀ lro cc ooo02/2015

o PRESTDENTE DÀ cÂl,\RA DÀ cÂrú{RÀ l{t NrcrpÀr Dts }atG}tc4rÀPts, EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ, no uso de

suae atrj-buiÇóes legai-s,

R E S O T V E:

_ia
j.l.. ' :-.-'l:.it - ..:_

- ,,,|.
l.'i l.:;- .. .-it:i .q :r' .:-i::.
-i.i: -! !'. :'-i._JH.

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂIaRÀ MUIICIPÀI DE lGIAlgGt,ÀPE

GÀBINETE DO PRESIDETTIE DÀ CÁ}TA.R,A

o

o

que obj etiva:
ttunicipal de
quais apontam

(
o

HoMoloGÀR o resultado da licitaçáo, modalidadê convite n" OOOO2/2075'

Locação de um vêísulo tipo motociclêta, deetinado es âti\ridades da Câmara

Mananguape i com base nos eleBentog constantes do processo cocespondente' os

como proponênte (s) vencedo! (es ) :

- Í,eandlo José Vêrlssi-Eo Guedee da Silva'
084628404-90
valor: R§ 5.760, 00

Publique-se e crl4)ra-9e.

J EERREIRÀ DÀ S ILVA FILHO
Plesidente da câmara

a/,^-4
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ESTàDO DÀ PÀ8,ÀIBÀ

cÂTcRÀ MUNICIPÀ! DE IíAIq}ICT,à.PE
GÀBINEIE DO PRBSIDE}TTE DÂ CÂ}ÂRA

líanan$rape - PB, 01 de Junho de 2015.

I,ORII IÀ Xo cc 00002/2015-01

o pREsrDErrE DA cÂlo+nÀ DÀ cÂnÀnÀ uulücrpÀL DE lqlfllrclrAPE, ESTÀDO DÀ PÀBÀÍBA. no uso dê

suas atribuiÇôes legais,

R E S O L V E:

- Í,eandro José verlssimo Guedes da Silva'
084628404-90
vaLor: R§ 5.750, 00
Publique-9e e cuq)ra-se.

IRÀ DÀ SILVA FILHO

residente da Cârnara

ADJUDICAR o obieto da licitaÇão, nodal idade convite n" OOOO2/2Ot5r LocaÇão de um

velculo tipo motocicreta, dJinado aá atividades da câuara !Àmicipal de tGÍanguape; com base

nos elenenios constantes do processo correspondente' a:
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DECLÀRÀÇÀO

CoMIITE N" oooo2l20L5

DECI.ARAÇÃO - P1'BIICÀÇÃO

Mamanquape - PB, 01 de Junho de 2015'

ELIENE NI,INES DO SA}TIOS

secretária

.'l.r-. . -. :,.:
':1;l ' ::1
..'i i- ir-- h f ,.' \
-'lr. -r -\i .-1 r -'| iij#.

ESAàDO DÀ PÀX,ÀIBÀ
C-âIÂRÀ UI'NICIPÀL DE }ÍÀIGT{GIIAPE

COMISSÃO PERTANEIIIE DE LICITÀçÃO

Declalo para os devidos fins de dilelto, que u'!ã cópia dos tex[los dê HomologaÇão e AdiudicaÇão

colrêspondentesaoprocegsolicitatóriomodalldadeConviten"oooo2/2ols,forehdevidamente
afixadas no Ourdro dê Divuúação á"tt" órqa", nesta data, em observância as disposiÇões da Lei

Eederal n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteliores'
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ESAàDO DÀ PÀX,ÀÍBÀ

CÂIGRA UI'NICTPÀ! DE T4MãTIGUÀPE

COMI SSÀO PER}4}IENTE DE LICITÀç,O

coN\ETE N' oooo2/20l5

DECIÀRÀÇÃO - PI'B],ÍCAçÃO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os de\.idos fins de direito, que r.una cópia dos termos de Hqtrologaçâo e Àdjudicação
colresponalentes ao procegso licitatório hodalidade conrite no oooo2/20L5, foram de\.idêmente

afixadãs ,.o euadro dê Divulgação deste órgão, nesta data, er' observância as disposiçôês da Lei
Fedêra1 n" 8.666/93 suas altelaÇões posteriores.

Mamanguape - PB, O de Jurüo de 2015 -

TO LEITE FI
Presr-dênte da coni ssão
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CL'I{USUIÀ SEGI'IÍDÀ _ DO OB.,ET() DO CONAR.AIIO:
O prêsênte contrato tem por objêto: LocaÇâô de r.m vêiculo tipo motocicleta,
atividades da Cânara Munlcipal dê l.lamanguapê -
Veiculo tipo: motôcicleta - Honda CG 125 FÀN KS , placas: OGD 2956-pB
Os serviÇos deverâô ser prestados de acordo com as condiÇõês êxpressas neste
propostâ, instruções do Contratante e do instnuertto convocatório Co rite n
partes anteqrantes do presentê contrato, indêpendente de tlanscrição.

destinado as

instrumênto,
oooo2 /201,5 ,

cü(usulÀ TERCEIRÀ - rlo VNÍE E pREçOS:
O valox total destê contrato, a base do preço p.oposto, é de Rg 5.760,00 (CINCO MIL E
SETECENTOS E SESSEMIA REAIS) .
Reprêsêntado por: 12 x R$ 480,00-
o valor acima indicado êstá incluido o custo com combustlvel e motorista, que ficará a cargo
do Contratado.

clÀus1,I,À QrrÀRTÀ - DO REÀ,lUSràl.tENIO:
o valor contratual pôder:á ser rêajustado com periodicidadê anua1, medlante acordo, tomando-sê
por base o mês de assinatura do rêspectivo contrato, na mêsma proporção da variaÇão vêrificâda
no IPCA-IBGE acumulado ou, rta sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Fêderal que o
substltua.
Ocorrendo o deseguilib,rio econôm-ico-financeiro do contxato, poderá ser restabêlêcida a relaçáo
quê as partes pactuaram inicialmênte, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Àl1nea d, da Lei
8.666/93, mediântê comprovaÇão documental e requeriÍrento êxpresso do Contratado.

cliíusürÀ OlrrlrTÀ - DÀ DoIàção:
Às despesas corrêrão por cônta da seguitte dotação, constante do orÇamento vigente:
Rêcursos Próprios da Câmara l,Íunicipal de ManÂanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36.00

CIJíUStEÀ STXTÀ - DO PÀGàüE}TTO:
O paqamento 9erá efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular/
mânêira: Mênsa1mêntê, para ocorrêr no prazo dê trinta dias, contados do
adimplêmento dê cada parcê1a -

da seguinte
pêriodo dê

CIJíUSIÍLÀ SÉTN4A - DOS PRÀZOS:
o prazo dê vigência do presente contrato será deterrlinado: 12
dâtâ dê suâ âssinâturâ -

À vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais ê
acordo ênt-rê as partês, conforlnê o dlsposto no ÀJt. 57, da
caracteristicas do obj eto côntratado-

(doze) meses, considerado dâ

sucessivos pêríodos, mediante
Lei a.666/93, obsêrvadas as

cüíusurÀ orTÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀçÕBs Do ooNrRÀràtrfrE:
a - Efetuar o pâgâmênto rêlativo ao fornecimento ôu plêstaÇâo dos serviÇos efetivâmentê
ieâlizâdos, dê acordo com as rêspectivas cláusulas do prêsêntê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mej-os nêcêssários para o fiel fornecimento ou
prêstaÇâo dos sêrviÇos contratados;
c Notificar o Contratado sobre qualquer iüegularidadê encontrada quanto à qualidadê dos
produtos ou sêrviços, exercendo a mais arq)la ê cotÍpleta fiscalização, o que nâo êximê o
Contratado de suas responsâbil idades contratuais ê lêgais,'
d - lnformar o Contratado da necessidade dê mânutenÇão elou reparo coiletivo do vêicufo,
observadas âs nortlâs do rêspêctivo fabricante constarntes do manual dê manutênÇào
coffêspondente, o qual não dêvê.rá sêr utilizado caso haja irreglrlaridâdê,'
e - Rêssarcir o Contratado dê todas as nultas de trânsitô ocorridas durante a vigêncaa do
presente contratoi

dfr.toreho Ll^Íutvw"í) ct)úJq «la Ç*lue,-

.O'úTRAIO No: OOOO,/2015-(,L ,fl\t^ í'\
r'Rrr{o DE co*rRÀro orr, ErürRE sr .ELEBRAM À ctu"^xA ídrr,8rlr69 o" 

t=l

UAMANGUÀpE E T,EANDRo JosÉ vERÍssrl,Ío GUEDEs DÀ \imlrral--Iffi yl
FORNECIMENIO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIçOS CONE ORI,ÍE \áSCNrT,Irr.IAOAV
NE'TE lNsrRUMENro NA FoRl.ÍA ÀBArxo: 

\aSlr#,
Pelo presente instn[oento particular de contrato, de lm lado câeara Municipa] de Mamânguape -Rua Duque de caxias, 123 - centro - MaDargiuape - pB, cNpJ n" :12.720 - 256/ 0001-52, nestê atorepresentada pelo Presidentê da câmara Joâo Ferrêira da silva Fitho, Brasileiro, Divorciado,comêrciante/ residentê ê doniciliado na Rua sevêrino victor, 45 - plânarto - uarúânguape - pB ,cPF n" 031.463-444-40, , carteira dê rdentidade n" 2.2a0.944 ssp-pB , doravante siÍpfesmentê
CoNTRAIAIIIIE, e do outro fado leandro José vêrlssimo Guedes da silva - Rua José Maranhão, 3gcampo - Mamang'r]apê - PB, CPF no 084.628-404-90, doravante simplesmênte coNrRATÀDo, decidiramas partes contratantes assinâr o prêsente contrato, o qual se reqerá pelas cláusulas êcondiÇõês seguintes:

cuiusurÀ pRruErRA - Dos FottDÀüEuros Do cotÍRi Fo:
Este contrato decorre da licitação modalidadê co .ite no 00002/20L5, p-rôcessada nos têmos daLei Eederal n" 8.666/93 ê suas aLteraÇôês e a tei coq)lemêntar n" 121, de 14 de dezenbro dê
2406.



f - Rêsponsa-bi1i zar- se pelos danos causados a
franquia a rêspectiva Sêguradora na ocorrência
mêdiante laudo técnico ou equivalentê;
q - Efetuar a troca dê ó1êo hürificantê e
instruÇôês do fabricante do veícul-o.

cülusu,À NoNÀ - DÀs oBa.rcÀçôEs rx) corf[RÀEADo:

terceiros e, sê for o caso, pelo
de sinistros, quândo cor@rovâda

DÀ SILITÀ FII,IIO
câmar:a

o
odos filtros correspoDdentes de

a - Executar devidêmêntê o forleciEênto ou serviÇos descritos na c1áusula corrêspondente dopresente cont-rato, dentro dos mêlhores parâEetros dê quâlidadê estabêlecidos para o ramo dêatlvidade relacionada ao obj eto contratual, com obsêrvância aôs prazos estipulaáos;b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrj-gaçôês concêrnentes à legislação fiscal, civil.tributária e trabalhista, bem corrro por todas as despesas e coryronLissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê Seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;c - !Íantêr preposto capacitado e idônêô, aceito pero contratantê, quando da êxêcuÇão docontrato. que o reprêsente integralmênte em todos os sêua atos,.
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do contratantê devendo prestar os informês e
êsclarecimêntos sol i ci Lados,.
e - Será respônsável pelos dános causados diretaeênte ao Contratantê ou a tercêilos,
dêcorrentês de sua culpa ou dolo na êxêcuÇâo do contrato, nâo excluindo ou reduzindô essa
responsabilidadê a fiscalização ou o acoÍpanha.mênto pelo órgâo j-nteressadoi
f - Nâo ceder, tiânsferir ou sub_contratar. no todo ôu em parte, o objêto deste instrumento,
sêm o conhêclmento e a devida autorização êxprêssa do Contratante;
g: - Mantêr ô veícu1o equlpado de acordo com as exigências do código Nacional de Trânsito;
h - Efetuar os serviÇos de manutenÇão corretiva e preventiva do veicu-lo. No caso dê ser
comprovada, mêdiante laudo técnico ou êquivalente, a utilização iüêgrular do veiculo, seja por
amperícia, excesso de passagrei-ros, conduçào em estradas i-ryrôprias, êntre outros que
caracterizem o sêu uso indêvido, todos os custos decorrêntes dessas ocolrências, ficaião a
cargo do Contratantê, cujos serviços deverão ser êxecutados em oficina especializada;
i - substltuir imediatamente o veiculo por out-ro êquivalente, caso nâo tenha condiçôes de ser
utilizado no serviÇo;
j - Manter, durantê a \rigência do contrato, elu compatibj-lidade com as obrigações assurLidas,
todas as condiÇões dê habilitaÇão ê qualiflcaÇão exigidas no respectivo processo ticltatôr1o,
apresentando ao Contratante os docrnnentos necessários, serpre çÍue solicitado.

cuíu$IlÀ DÉcr]a, - DÀ À BÀçÃo E RBscrsÃo Do cN:rRÀ:K):
Este contrato pode!á 9er alterado, r]nilatelalmente p€fo Contratante ou por acordo êntrê âs
partes/ nos casos prêvistos no Àrtigo 65 ê sêrá rescindldo, dê pfêno dirêito, conforme o
disposto nos Artigos '7-7, -lB e 79 da Iei Fêdêral 8-666/93.
o Contratado flca obrigado a aceitar nas mesmas condiçôês contlatuais, os acréscamos ou
suprêssôes que se fizêrêm nêcessários, até 259 (vinte ê cinco por cento) do vafor inicial
atualizado do cont.rato.

CIáUsuIÀ DÉcna PR TGIaÀ - DÀs PEI{ÀIJII}ÀI)ES:
A rêcusa irjusta em deixar de curq)rir as obrigaÇôes assuEidas e preceitos Legais, sujêitará o
Cont.ratado, qarantida a prévia deÍesa, às sêgulntes penalidades previstas nos À-rts. 86 e 87 da
Lei, 8.666/93r a - advertêÊcia; b - multa de mora de 0,59 (zero virgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrâto por diâ de atraso na êntrêga, no iÍriclo ou na êxêcuÇão do
oblêto ora contratado; c - Eulta dê 108 (dêz poi cênto) sobrê o vafor contratado pela
inexêcução total ou pârcial do contratoi d - suspênsâo teoporária dê participar em licitaÇào e
impedimênto dê côntlata.r com a Afuinj.straçáo, por prazo dê até 02 (dois) .rnos,' e - declaração
de rnidoneidade para ficitar ou contratar com a AdmirlistraÇão Pública enquânto pêidurarêm os
motivos deterr[inantes da pun-iÇão ou até que seja p.omovidâ sua rêabilitaÇão pêrantê a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - sirultânêamêntê, qualquêr das pênalidades cabiveis
fundamentadas na ],ei I .6 66193.

ctiírrsl,IÂ DÍ:cniÀ SEGITNDÀ - Do FoRo:
Pa.ra dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partês êlegem o Foro da Conarca de
Mâmangx-rapê, Estado da Paraiba.

E, por estarem de pleno acordo/ foi lavlado o prêsente contrato eE 02{duas) \rias, o qual vai
assínado pelas partes e por duas testeú.riihas.

lla&anguâpê - PB. 01 de úrnho dê 2015,

TESTEMUNIIAS

&" ,7

Presi da
031.46 444- 40

PELO CONTRÀTÀ.DO

,14
a

Lêaadro ,fosê Verj-ssiD euêdês da sil-raà
->tllct-

PEIO CONTRÀIÀNTE

/.2.,r i ,4'./ .rr'-Z' Z
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ESTADO DÂ PARAIBA
CÂ ÂRÂ ÍÚUiIICIPÂL DÉ MAMAÍiIGUAPE

HO O-OGAçÃO E AÀ|UÍ,lcAçÃO - COÍilVlTE ll' 0000220í6
Nos termc do relatóÍio final apÍesentado Pela Comissáo Permanerte de Licitaçáo e

observado o parecer da Asse6soíia JuÍídica, refereúe ao Convite no 0mo2015, que

otljetiva: Locàção de um vêlculo tipo motocicleta; HOMOLOGO o corÍ6pondente
pr;edimento lôitatório e ADJUDICO o s€u objeto a: Leandro J6é veríssimo Gued6 da

Silva - RS 5.7m.00.
Mamanguape - PB, 01 de Junho dê 2015

JOÁO FERREIRA DA SILVA FILHO . PÍêSIIENIE dA CâMATA

PUBLICAR:

n - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 0í'06'15

\
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EITRATO I'E GOI{TRÂTO
oBJETO: Locaçâo dê um veicúo tipo mdocireta.
FUNOAMENTO LEGAL: Convite no 0mO2/2015.
DOTAÇÃO: Recursc PÍópíi6 da CâmaÍa Municipal de Mamanguape: 0,|.01

01 .03't .000r .2001 3390.36.00 / 3390.39.m
vGÊNclA: ,2 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Muniipal de Mamanguapê ê:

cT Nô moo€v2015 - 01.6.15 - L@ndÍo Jcé Veíissimo Guede§ da Silva - R$ 5.760'00

ESTADO DA PÂRÂIBA
CATARÂ TIUNIGIPAL D€ 

',AiIAMIUAPE

PUBLICAR

tr' - Ouadro de Divulgação do ÓÍgâo Realizador do CeÍtâme - 0í'06"15

q
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUF'A MUNICIPAL DE IUAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

EXTRAÍO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um vêículo tipo motocicleta. FUNOAMENTO LEGÂL: Convite n" O0ú22O15
DOTÁÇAO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguap€: 01.0í ü.mí.mfi.zní $S0.36.m.
VIGENCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Câmara Munbipal de Mamanguape e: cT No

00008/2015 - 01.06.15 - Leandro José VeÍissimo Guedes da Silva - R§ 5.760,00.

FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

ANO:2015 MES: JUNHO

ESTADo oA PARAiBA
CÂMÂRÂ MUNEIPAL DE MAMAiIGUÂPE

HoMoLocAçÃo E ÂDJUDtcAçÃo - coNytrE rtF oooozzoiS
Nos teÍmos do relatóÍio final apresertado pela Comissáo Permanente de Licitação e observado o parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Convite no 000022015, que otjetiva: Locação dê um veiculo tipo
motocicleta; HOMOLOGO o co.respondênte procedimento licitatório e AOJUDICO o seu objeto a: Leandro
José Veríssimo Guedes da Silva - R$ 5.760,00.

_ MamaDguape - PB, 0, de Junho de 2015
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ESTADo DA PARÂÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



Tribunal de Contas do Estado da paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de process menlos

Yc

RECTBO DE ALTERAçÃO DE DOCUMENTOS/|NFORMAçOES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 07t0712015 às 20:55:35 Claudio Leite Fitho altêrou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o N' 30818/15.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 0000212015
Data de Publicaçáo: 19/05/2015
Orgão de Publicaçâo: I\ilural
Data de Homolog açáo:0110612015
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Convite
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 7.200,00
Valor: R$ 5.760,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Locação de um veículo tipo motocicleta.
Proposta í - Valor da Proposla: R$ 5.760,00
Proposta í - Proponente Pêssoa Física (Nome): Leandro Jose Verissimo Guedes da Silva
Proposta 1 - Proponente Pessoa FÍsica (CPF): 084.628.404-90
Proposta 1 - Situação: Vencedora
Proposta 2 - Valor da Proposta: R$ 6.360,00
Proposta 2 - Proponente Pessoa Física (Nome): Jose Welliton Galvao do Nascimento
Proposta 2 - Proponente Pessoa Física (CPF): 033.906.104-99
Proposta 2 - Situação: Perdedora
Proposta 3 - Valor da Proposta: R$ 6.600,00
Proposta 3 - Proponente Pessoa Física (Nome): Jose Francisco de Araujo Sobrinho
Proposta 3 - Proponente Pessoa Física (CPF): í45.302.954-00
Proposta 3 - SituaÇáo: Perdedora

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

IPDFj Edital da Lidtaçâo t,83e68Í4c752dbc36sfge1 1 d2bda4386

João Pessoa, 07 de Julho de 2015

Assinado Eletronicamente
coríorme LC 18193, lL1eÊdapêla LC 91r2Cr9 e

Delo Reanr€ilo lnleÍD alre.áao pêa
R TC I3rC09

Sistema de Processo Eletrônico do TcE-PB

Cedidão de Alte.ação Documentos/informações. Doc. 30818/15. lnserido por Íramita (gerado automaticameniê) em_O7107/2015 20:55

^.^ ct;É^ ^^ ^1tNhn
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CPL.

Oocumento Itntormaooz lautenticacao
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 07 tO7l2O15 às 21 :07:56 foi protocolizado o documento
sob o N" 40558/15 da subcategoria Contratos 20í5, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000082015
Data da Assinatura]' 01 1061201 5
Data Final do Contrato: 0110612016
Valor Contratado: R$ 5.760,00
Situação do Contrato: Vigente
Obieto: Locação de um veículo tipo motocicleta.
Contratado (Nome): Leandro Jose Verissimo Guedes da Silva
Contratado (CPF): 084.628.404-90

IINFORMAÇÃO DO SISTEI/A] Envio Fora do Prazo: Não

JPDFlContrato ls'- I,a40ddSbeaS3baagd 1 b8a8286ee93863

João Pessoa, 07 de Julho de 2015

Assinado Eletronicamente
.oníome LC 14/93, ánê.ada p3lá LC 9l /2009 €

pero R6glmênlo lntêtu, àfieÉdo pêla
RÁTC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Ce.tidâo de Recibo Protocolo. Doc. 40558115. hserido por Tramita (gerado automaticamenle) em 0710712015 21:07

Ít

Tribunal de Contas do Estado da paraíba /^Y

TRAMITA - Sistema de Tramitação de proÇessos e Documentos e§er.

Dbcumento llnÍormaaoa lnutenticação



!ER!.{O DE RESCTSÃO DO CONTRÀTO N" OOOOS/2o15-CPL - 01.06.15

TERMO DE RESCISÃO UNII,A?ÉRÀL DE CONTRÃTO PROMOV]DO PEIÀ
CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE MAMÀNGUAP8, PARÀ RESC]NDÍR O CONTRÀTO DE

PRXSTÀÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE, DISCRTMINÀDÃS NESTE

INSTRI'MENTO NA FORMA ÀBÀIXO:

Pelo presentê instrumento particular dê rescisão unifatera.l- de contrato, de um lado a Cámara
Municipat de Mamanguape - Rua Dugue de Câxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNP.I n"
12.72A.256/000I-52, neste ato rêpresentada pêlo Presidente da Câmara João Ferreira da Silva
Eilho, Brasileiro, Divorciâdo, Comerciânte, resldente ê domiciliado na Rua Severino Victor,
45 - Plana.lto - Mamanguape - PB, cPF n' 031.463.444-40, carteira dê rdentidade n" 2.288.944
SSp-pB. doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE; tendo Leandro José Vêríssimo Guêdes da Silva
Rua José Maranhão, 38 - Campo - Mamanguapê - PB, CPE n" 084.628.404-90, como parte
CoNTRÀTÀDO, decidiu, unifateralmente, assinar o prêsente Têrmo dê Rescisão, o qual sê regerá
pê1as cláusulas e condiÇõês seguintes:

CIÁUS(,IÀ PRITdEÍR,A - DOS EONDA{ENTOS.
Este termo de .esci-são corre§ponde ao contrato n" 00008/2015, firmado entre âs partes
01,06.15, decorrente da licitaÇão modalidade convitê D" oooo2/2015, processada de acoldo
a Lei Eedêral n" 8.666, de 21.06.93, suas alteraçõês postêriores e legislâçâo pertinente.
ficam fazendo parte integrante do presente termo, indepêndente de transcriÇâo'

êm
com
quê

CLáI'SUIÂ SE@TTDÀ . DOS T:ERI,OS DÀ RESCISãO.
Com base na cláusu1a décina do respectivo contrato. fica o refêrido instflmento rescindido
uni Iateralrnente pela Contratante, pelo fato do contratado nâo ter iniciado a prestaÇão dos

setviços, nos têrmos dêfinidos no itern 5-1 do colrêspondente convitê, que é palte inteqrante
do presente têrmo, independente de transcrição.

E, por estareú de pfeno acordo, foi lavrado o ptesente aditivo em 02 {duas) via§, o qual vai
assinado pela§ partes e por duas te§temunhas.

Mamanguâpe - PB, 10 de .Iunho de 2015.

TESTEMUNHAS PET,À ANTE
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JOÃO IBÂ DÀ S VÀ EI
Prêsidênte da Câmaia
031.463.444-40
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ESTADO DA PARAIBA
PREFÉITUFIA MUN'CIPAL DE'UAMANGUAPE

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

ESTADO DA PÂRAIBA
CAMARÂ IíuÍ{lctPAL DE MAtlailGuaPE

ExrRÂTo DE REsclÍiÂo Do corrrnATo t{. m8rí5 DE 01.06't5

PARTESooNTRÂTANTES:câmaraMuni:ipaldeMamanguaPeeLeandÍoJ6évêÍssimoGuedesdaSilva,
ôSJEió: Locaçáo de um veícuto tipo ;otociJêta. rúXbnUeltrO LEGAL: Convite n' m00220í5.
óórÃclo, Rársc Próprios da càmarà t*rnbpal de MamanguaPê: oí'fi 01 Gl'0001'2@1 3390'36'm'

úÀr-Oã: ãS S.zOOOO. VtGÊNCh tNtctAL: .t2 (aüe) meses. nÉSCISAO: UnilateÍalmeúe pela Câmara de

ú"ràngr"p" - o 
"àdr"tado 

nâo iniiou a p.e6taiáo dc serv§e no prazo dcfinido' DATA: '10'06 15'

MÊs: JUNHoANO:2015


