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ESIA.DO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁr,nRA MUNrcrPÀr DE tlA!4ANeuÀpE
col.,ÍI ssÀo PERTGNE}IIE DE LrcrTÀÇÀo

PROCESSO LICITÀTORIO CONVITE

coxrr:rrE lro 00005./2013
PROCESSO ATMINISrRÀIrVO N" 130221CC00005

óRGÃo REÀl,rzADoR Do CERTÀIÍE:
cânlâ.ra Murlcipal dê Mamanguape
Rua Duque de Caxias, 123 Centro - }{amang.uape - PB
CEP; sB2B0-000 - Iel: (083) 3292-2786.

OBi'ETO:
LocaÇão de r-un veículo tipo passeio, destinado ao gabinêtê do presidênte da Câmara Municipal dê
MaÍIanguape

Er,El.íElrlos písrcos oo PRocBsso:
soLIC]TAÇÃo E JUSTIEICATIVA DA coNTRÀTAÇÃo
ATo DE DESTGNAÇÀo DÀ coMrssÀo JUrGÀDoRA
DECr.AxÀÇÀo DE D.l spoN I Br L T DADE oRÇÀr,EMr?iRrÀ
AUToRT zÀÇÃo pÀRÀ REÀtrzAÇÃo Do CERTÃME
PRorocolo E ÀuruAÇÀo Do PRocEsso
rNsrRUtÍENTo coNVocATóRro E sEUs Er,n4ENros coNsrrrurrvos
PÂRECER JURÍDrco - ÀpRovÀÇÃo Do rNsrRUMENro coNVocATÓRro
PUBLTCIDÀDE DO CERTÂ}íE DIVUIGÀÇÃO
CO},ÍPRO\ENTES DE ENIREGA _ INTERESSÀ.DOS

DocutÍENTos DE HABrLrrÀÇÃo Dos LrcrrAvrEs
PROPOSTAS DE PRXÇOS APRE S ENTÀDÀS

ATA E DELIBERAÇÀo DA CoMISSÀO JULGADORÀ

ouA-DRO COi.,ÍPÀ-RÀTrVO DOS PR-EÇOS - !ÃPÃ DE ÀPURÀÇÀO

REIÀTóRIo EINAL DoS TBÀBALHOS
pÀREcER JURÍD-rco - ANÁrrsE Do pRocEsso LrcrrAróRTo
AToS DE HoMoLoGAÇÀO E ADJUDI CÀ.CÃO

CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBIICÀÇÔES
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ESTÀDO DA PÀ3ÀIB,À
cÁ!{Ax,À Mt NrcrPÀr DE }a}rANcuÀPE

SECRETÀRTÀ DÀ CÀ,TÀRÀ MT'NICIPÀI DE I''ÀI'0INGUÀPE

Senhor Presidente da Cámâra,

solicitamos que seja autorizada à CoIILissâo Pennanente de Licitação dêste ôrgào, realizar
procedimento licitatório, na modalidadê êxigida pela legislaçâo em vigor, dêstinada a:

Locação dê uÍn vêiculo tlpo passeio, degtinado ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Mâmanguape.

Justificativa pala a necessidade da solicitaÇão:

FL

c

À contrataÇão acima descrita está seúdo so.llcitada, nos termos das especificaÇôês técnicas
lnformaÇões complementares que a acoryanham, quando for o caso, motivada: Pêlâ nêcêssidadê
desenvolvioento dê aÇõês continuadas para a promoÇão dê atividades pertinentes, vieando
maxiÍLizaçâo dos recursos em relaÇão aos objêtlvos progrâmados, consideradas as diretrizes
mêtas dêfinidas nas ferra$entas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe disponibilldade de dotaÇâo êspêcifica no orÇa$ento vigente para a
execuçáo do objêto a ser licitado, consoânte consulta eÍetuada ao sêtor contábil. Certos de
contarmos com imediata aprovaçáo dêste solicitaçâo, indispensávê1 à continuidade dos tlabâlhos
dêsenvolvidos, fica&os a inteira disposlção para maiores esclarecimêntos que forem julgados
necessários.

Atenciosamente,

O\"À,*t''-*- P,s^r^.^*^ À^ í'\.,^
CIEONISON CÀSS IANO DA SIIVA
Di r:e tor

Mamanguape - PB, 19 de Feverêiro dê 2013.
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TERMo DE REEERÊNCIA

2 . O. JUSTIFICÀTI\,À
2. 1.À contrataÇão acirna descrita, que sêrá processada nos têrmos deste instnrmento,
especlficações técnicas e infornaÇõês compLemêntares quê o aeorq)arülam, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade de deseDvolvimênto de aÇões continuàdas para a prônlôÇão de
atividadês pertinentês, visândo à rnaximizaÇão dos rêcuisos em relação aos objetivos
programÀdos, consideradas as dirêtrizes ê mêtas dêfi"nidas nas fêrrâmentas dê planej amento
aprovadas. As caracte-rlsticas e especificaÇôes do objêto dâ referida contrataÇâo são:

CODIGO

1

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÂMÀRA MulucrpÀr DE lal,rANGUApE

D I SCRIMITTÀÇÀO

Veículo tipo Passeio com as seguintes cârêcterlsticas minimas: ano
2013; motorizaÇão 1.4 - bi coÍücustÍve1 áIcoo1/gasolina; quatro
equipado com ar condicionado, direÇão hidráulica e vidros e1él.ricos

3.o.DÀS OBRIGÀç6ES DO @l{rRÀràltTE
3.1.Efetuar o pagamento refativo ao objeto contrâtado efetivamênte rêa1izado, dê
c]áusulas do aespectivo contrato ou êquiva.lente.
3 .2. Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcêssários para a fiel execução
prêsênte contratação, nos temos do coEêspondente instr.lmerrto de ajuste.
3.3.Notificar o contratàdo sobrê qualquer irreq{aridadê êncontrada quanto à
produtos ou sêrviÇos. êxercendo a eais arrpfa e completa fiscalização. o que
Contratado de suas responsâ-bilidadês pactuadas e prêcêitos leqais.

OUÀTIIIDÀDE
12

acordo com as

do objeto da

qualidade dos
nào êximê o

4 . O . DÀ§ OBRrGÀçÕES DO @ttTBÀrAI)O
4 . 1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇôes concêrnentês à legislaÇão fiscaf, civi1,
tributária ê trabalhista, bem comô por todas as dêspesas e compromissos assurlidos, a qualquer
títu1o, perantê sêus fornecedores ou têrceiros etÍt tazào da êxecução do ôbieto contràtâdo.
4.2.Substituir, arcando com as despesas dêcorrentes, os ratêriais ou serviÇos quê aprêsentarêm
alteraÇÕes, dêterioraÇóes itrpêrfêições ou quaisquer irregx.rlaridadês discrepantes às êxigências
do instnnnento dê ajustê pactuado, ainda que constâtados após o recebimêrrto e/ou pagamento.
4.3.Mantêr, durante a vigência do contrato ou instrumêntos êquivalente. em compatibilidade con
as obrigaÇõês assumidas, todas as condições de hatiifitaçâo ê gualificaçâo êx.igidas no
!êspêctivo prôcêsso licitatór:iô, sê for o caso, apresentândo ao Contratante ôs documentos
necessários, sempre que solicitado.
4.4.Náô transferir a outrem, no todo ou em parte, o obieto da contrataÇão, salvo medaante
prévia e exp.ressâ autorização do Contratantê-
4. 5. Emitir Nota Fiscal correspondênte à sêde ou fifiâ1 dâ erDp-rêsa que apresentou â
documentêção na fase dê habilitação,
4.6.Executar todas as obrigações assu[idas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente. dentro dos prêceitos legâis, normas e êspecificaÇões técnicas
corrêspondentes .

5.0.DOS PRÀZOS
5.1.O prazo máximo para a êxêcuÇão do objêto desta contratação ê que adnitê prorrogaÇão nos
casos previstos na legislaÇâo \rigente, está abaixo indicado ê será considerado a partir da
assinatura do contrato:

Inicio: 3 (três) dias
Conclusâo: 12 (dôzê) meses

5.2,O prazo de vigência do presênte cont-râto será detêrninado: 12 (dozê) meses, cônsidêrado da
data de sua assilratura.
5.3.A vigência do rêspêctivo contrato, poderá ser prorrogado por iguais ê sucêssivos perlodos,
mêdiantê acordo ênt-rê as partes, conforme o disposto no Àrt. 57, da lei 8.666/93, obsêrvadas
as caracterlsticas do obieto coDtratado.

1. O.DO OB"TEIO
1.1.Constitui objeto da presentê contrataÇão: Locaçào de um veiculo tipo passeio. destinado ao
qâbinete do prêsidêDte da Câmara )"lunicipâl de l,lamenqlrapê.

I,,NIDÀDE

observaÇão: ficarão a cargo do oRC os custos com combustíveI e motorista.
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6.0.m REÀJUSTÀ}iE}TIO
6.1-o valor contratual podêrá ser reajustado com periodicidadê ãnua},
torBândo-se por besê o mês dê assinatr,rra do respectivo contrato, trâ mestlla proporç
verificada no IPCÀ-IBGE acr.nm]lado ou, na sua falta, um novo indice adotado
Fêdêral que o substitua.

Gqve rno

5.2.ocorrendo o desequilibrio econô[Lico financeiro do contrato, poderá ser resta-belecida a
relação que as partes pactuarâ[ inj.cialmêntê, nos tertnos do Àrt. 65, Inciso fI, À1ínêa d, da
tei 8.666/93/ mêdiârrte comprovaÇão documêntal e requêlilnento expresso do Contratado.

o u
acordo,

varieÇão

nolmas e
ocorrer no

ét

7 . O. DO PÀGãI,íENIO
7,1.o pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às
procedimêntos adotados pêfo Contratante. da seguintê maneira: Mênsalmente, paaa
prazo de trinta dias, contados do periodo de adiÍrplemento de cada parcela-

8. O. DÀS SÀNçÕES Àr»{r}TISTR"ATI!iÀS
8.1.4 recusa injusta êm deixar dê cuqrrir as obrigâÇões assu[idas e precêitos legais,
sujej-tará o Contratado, garántlda a prévia dêfêsa, às sêgfr_Lintes penalidadês previstas nos
Àrts. 86 ê 87 da tel 8.666/93: a - advêrtência,. b - rotlta de :nora de O,5g (zero wirgula cineo
por cênto) aplicada sobrê o valor do contràto por dia dê atraso na entrêga, no início ou na
exêcuÇâo do objeto ora contratado; c multa de 10â (dêz por cento) sobrê o valor contratado
pêla inexecuçào total ou parcial do contrato; d suspênsão temporária dê participar em
l1citaÇão e impedimento de contratar cotn a ÀdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos,. ê -
declaraçào dê inidoneidade para Iicitar ou corrtrâtaE com a Adninistração Pública enquanto
perdurarem os motivos detenrdnãntês da puniÇão ou até quê seja promovida sua -rêabilitaÇão
perante a própria autoridade quê aplicou a penafidade; f - similtanêamênte, qualquer das
penalidadês cabiveis fundamentadas na lêi 8.666/93.
8.2.Se o valor dâ multa ou indênizaÇão dêv-ida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá auto$âticamênte descontado da primêila parcêfa do pagamênlo a
que o Contratado viêr a fazê.r jus, acrescido de juros moratórios de 18 (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmentê-
8.3.Àpós a aplicaÇão de quaisquêr das pênalidades prê\-ristas, rêalizar-se-á corunicaÇão escrita
ao Contrâtado, ê publicado na imprensa oficlal, excl-uidas as penalidades de advertência ê
multa de mora qualdo for o caso, constando o fundamento lêgaI da punição, informando ainda q\re
o fato será registrado no cadastro correspondênte.

Mârnanguape PB, 19 de Fevereiro de 2013.

CIEONISON CASS IANO DA SILVÀ
D]!etor
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ESTÀDO DA PÀRAIBÀ
cÁr'alÀ Mt NrcrpÀr DE l,rÀÀaNGUÀpE

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitu-i objeto da fespêctiva solicitação: locação de r.m veículo tipo passeio,
destinado ao gabinête do Presidente da Cámara Municipal dê Hârúáng:uape.

CODIGO

1

D I SCR I MI NAÇÀO UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE P.UNITÀRIO
12 3.500,Ct)

P. TOTÀI
42.00c,0cVeícu1o tipo

caracterí slicas
motorizaÇão 1 .4
quatro portas,

Passeio
ninimas:

- bi combustível

âs seguintes
modelo 2013;

á1côo1/gasol ina;

direÇão hidráuLica
equipado com ar condicionado,
e vidros elétricos -

Totã1 4 2. 00 0, 00

3.1 -
DO VAIOR
o vafor total é equivalentê a R§ 42.000,00.

4.0 - DÀs coNDrÇôEs DA coNTRÀTÀçÃo
4.1.o prazo máximo para a exêcuÇão do objêto desta contrâtaÇão ê quê admitê prôrrogaÇão nos
casos previstos na lêgislação vigêntê, êstá abaixo indicadô ê selá collsiderado a partir da
assinatura do Contrato:

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

4.2.o valor contratual podêrá sêr rêajustado com pêriodicidadê anual, mêdiante acoxdo,
tomando- se por base o mês de assinatura do respectiwo contrato, na mestna proporÇão da variação
verificada no IPCA- IBGE acunulado ou, na sua falta, um novo indicê adotâdo pêlo Governo
Federal que o substitua.
4.3.ocorendo o dêsequilíbrio êconônico-f inanceiro do contiato, podêrá sêr rêstabêfêcida a
refaÇão quê as partês pactuaram iniciahênte, nos temos do Àrt. 55, Inciso II, ÀIínea d, da
Iei 8.656/93, mediante conprovação doclmrental e requerimêÍrto expresso do contratado.
4.4.o pagamento sêrá rêalizado mediante processo regular e em obsêrvância às normas e
procedimentos adotados, da seguinte manêira: Mensalmentê, para ocorrer no prazo de trinta
dlas, contados do período de adiÍp1êmento de cada parcê1a.

Mamanguape PB, 19 de Eevereiro de 2013.

CLEONISON CASS IÀNO DA SII,VÀ
Diretor

REEERENIE: PESQUISA DE PREÇOS

2.0 _ DA PESQUISA DE PREÇOS
2.1 - Com base nos custos para execução do objêto da contratação em tela, obtidos mediantê
Pesquisa dê prêços realizadâ errtre no mínimo ttês eq)resas do râroo pertinente, relacionamos
abaixo o menor prêÇo encontrado.
2.2 - yÍês que serviu dê basê para e1a.bolaÇão da rêfêrida pesquisa: .raneiro dê 2013.
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ESTADo oa peRelne
P RE FE'TU FA T]/' U N IC' PA L D E IWAM A N G UA P E

Diário Oficial do Município
FLINDADO PELA LEI N'4.] DE 1ó de JtlLHO t974

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SE ÂTX)R RUI CARÀIEIRO

AÍ, í' - Í{OMEAR o senhoÍ Joáo Rodrigues da Silva, Severina de Aquino Costa Femand6, e Maria
José Gomls para comporem, sob a Pr6idência do primeiro, a Comissão Permanente de LiÇitação, tendo os
demaÉ como membíG, nos termG da Lei Federal no Lmffg3.

ÀL 2' - Esta poÍtaria entra em vigor a na data de sua publicação, íevogad6 6 disposiçóes em
contrário-

CÃMARA MUNICIPAL DE MAMA GUÂPE, ESTADO DA PARÁiBA em 0{ dê Janeiro de 20í3

EÀIERSON FERREIRÁ VIÂNÂ DA SILVÂ
- Prêsidente -

PORTÂR|Â ilc 0ã1r20íl Mamnguapê - pg, 04 de JanêiÍo de Z0í3.

O PRESIDENTE DA cÂuARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, EsTÁDo DA PARAIBA. no uso
das aúibuiçôês que lhe sáo coníeridas pela Lei OÍgânba do MunicíF*o e pela CorditutÉo Federat ê, ainda,
peja,egislaçào em vigoÍ aplicável a espécie, R E S O L V E ;

Mf S: 07 DE JANEIROANO:2013
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EsrÀDo DÀ pÀrÀiBÀ

cÁlaRÀ MUNrcrPÀr DE IrAr.tÀNGUÀr,E

REF. : PROCESSO I,ICIIATÓRIo
OBJETO: Locação de um vêiculo ti,po
Muni cipal de Mamanguape -

passeio, destinado ao gabinête do prêsidente da Câmara

DECIÀRÀÇÃo

Conforme solicitado, dêclaramos haver
rêlativo à contrataÇâo em telâ:

disponibilidadê o.rÇamentária para execuÇào do objeto

Rêcursos Próprios
3390.39.00

da Cârnara lturLicipal de Mamanq.uape: 01.01 01-031.0001.2001 3390.36.00 /

P 21 dê Fevereiro dê 2013-

C

Tê soLrreiro
IO LEITE T'IIHO
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EsrÀDo DÀ psaisa

cÂ}.{ÀrÀ MUNrcrpAr DE uAlaNGUÀpE
GÀBTNETE Do PRESTDBITE DÀ cÀ,ÍARÀ

ÀrrroRr zÀÇÃo

Autorizo a CorBissão perEanente dê LicitaÇão, a
modalidade êxigida pela Iegisfação êm \riqor, dêstinada

l,ocaÇão dê um veículô tipo passêio,
Mamangl]apê .

realizar procedimento llcj,tatório, na

dêstinado ao gabinêtê do presidentê da CâEtara Municipal dê

Conformê informaÇões do sêtor contábi1, existê disponibilidade dê
orçamento viqente para execuÇão do objeto a ser licitado.

dotação especifica no

Mamanquape - PB, 21 de Fevêrêiro 2013.

EMERSON

Presidente da
RÀ VIÀNA DA SI
Câmàra

tEfJI

{8 * o'-
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EsrÀDo DÀ pÀrÀiBÀ

cÁr,BRA l..ÍuNr cr pÀr DE lar,{ANGuÀpE
colrrssÀo pERt ANE}[[E DE LrcrrÀçÀo

PROIOCOIO
PRocEsso Lrc rrÀTóRro

objeto: Locaçâo de um veículo tipo passêio, destinado ao gabinête do prêsldente da Câmarâ
Municipal de Mãmanguapê.

Observado o disposto na leglslaÇão pêrtinente no que concerne à modalidadê de licitaÇão
emprêgada em relaÇão ao valor pievlsto do certamê ê as caracteristicas e particularidadês da
despese, bem como o que já fo-i reelizedo até a prêsentê dâtâ com objêto sêhêlhaDte âo que será
licitado e ainda o que consta dos elementos dê plânêjamento da adÍLinistração, êm especial o
orÇâmêntô vigentê, esta CoEissão protocolou o processo ên têla:

e'.

J RODRIGUES DA SI
Presadêntê dâ CollLissão

rua J,CL *!,a
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
CÀ}4RÀ MT'NICIPÀI DE }4A}.ÂNCUÀPE

COMISSÀO PER}A.NEMTE DE LICITÀÇÀO

TENUO DE ÀIJTI'ÀçÃO DE PROCESSO LICIEÀúRIO
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N' 130221CCO OO 05

If - PROTOC-OrO
Obsêrvando o disposto na legislação pertinêntê nô que concerilê à modalidadê dê licitaÇão
empregada êm relaçáo ao valor pre1ristô dô certame e as caracterlsticas e particulalidades da
despesa, bem cono o gue já foi realizado âté a presentê data com objeto semelhante ao que será
licitado e ainda o quê consta dos elenenLos de planej amênto da adnLinistraÇào. êm especial o
orÇâmento vigrêntê, êsta Com-issão pfotocolou o procêsso eD tela:
Cou\rite Do 00005/2013 - 2l/O2l2vl1.

III - TIiEUE}TI§S DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado ê nlunêrado. contêndo a autorizaÇào respêctiva/ a
indicação suêinta dê sêu objetô e do rêcurso âpropriado pâra a despe.sa, nos terjlros do A.rt. 38
da Leí 8.666/93 e suas alterações, serão j r.rntados posteriormente o instrumento convocatório ê
sêus elêmentos constitutivos, inclusive a correspondente ninuta do contrato, os quais sêrào
submêtidos à aprêciaÇão da Assessoria Juridica,

;1;.,-::.:-.-,i-fu

iiil^+;#
ruFH.

ô
JL

r)

IV - PROCED I}IENTO
Remeta-se a Assêssoria Juridica.

0ü0

P-rezados Senhores,

Submêtêmos à aprêciação da À5sêssoria Juridica, rlesta data, os êlementos do p.rocêsso o.ra
autuado para a devida análise e aprovação, consoante Àrt. 38, § único, da tei Federal 8-666/93
e suas alteraçôês posteriores:

. Minuta do instrumênto convocatório e sêus elementos constitutivos;
o llinuta do contrato correspondente.

RÔD IGUES STLVA

j

objêto: locação de um vêiculo tipo passêio, destinado ao gâblnete do presidente da cámara
Municipal de líaman$rape.

I - RtsCEBIUENI1o
Nesta data recebemos a documentaÇão inerênte à execuÇâo do objêto aciriã indicado, compostopêfos segmintês êfementôs: soliciteçãô para rêefização de prôcesso licitatório nâ modalidâdê
exigida pêla legislaÇáo viqentê, com justificativa para a necessidadê da contrataÇão, pesquisa
de preÇos cor.respondênte/ a autorizâçáo devida ê decfaraçâo de existir a rêspectiva
dispon rbrlidade orÇê]Itentária.

Mamanguape - PB, 21, de Fêvêreiro de 2013.

Presadênte da collli ssão
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ESÍÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁlíÀa,a uuNrcrpÀr DE MA!.rANGrrÀpE

co}fissÀo pERr.a.NElrrE DE LrcrTÀçÀo

PROCESSO ÀDMrMSTR ATrvO N" 130221ccOOOO5
rrcuÀçÃo lro . oooo5,/2013
MÔDÀIIDÂDD: CONYÍTE
TIPO: MENOR PREÇO

órgâo Realizador do certame:
CÂIÁRA MUNÍcrpÀt DE rGJrflNGUApE
RUÀ DUQUE DE CÀXTÀs, 123 - CENTRÔ - }'ÀMÀNGUÀPE
CEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2-lB6-

PB.

O Órgão Realizadôr do cêrtamê acimá qualificadô, insciito no cNpJ :.2-'720.256/A00L-52,
doravante dênominado simpfesmentê oRC, tornâ público para conhêcimento de quantos possam
interessar que fa.rá realizar através da Comissão Pêrnanentê de iic-itaÇão, do-ra!-ânte dênominâda
slmplesmêntê corÊissão, as 10:00 horas do dia 01 de MarÇo de 2013 no endereço acima indicado,
llcltaÇào na modalidadê convite no, 00005/2013, tipo menor preço,. tudo de acordo com estê
lnst§-rmento ê em obsêrvância a têi Fêdêrâ1 n". 8.666, de 21 de jurüo de 1993 e suas alteraÇôês
poste.riores ê a Lei complemêntar n" 123, de 14 de dezênbro de 2006, conforme os critérios e
procedi&entos a segruir definidos, objetiwando obtêr a Delhor p-roposta parâ: LôcaÇão dê u&
vêicu1o tlpo pas seio.

1. O. DO OÀ,ETO
1.1.Constitui objeto da prêsênte licitação: LocaÇão de um veículo tlpo passeio, destinado âo
qabinêtê do Prêsidêntê da Câmara l{unicipal de -ltaÍIangnapê -
1.2.Às êspêcificaçôês do objeto ora licitado. encontram-se dêvidamentê dêtalhadas no
corespondente Termo de Referência - Anexo I deste lnstrueento.
1 .3.A contratação acima descrita, que será processada nos têrmos dêste instrumento
convocatório, êspêcificaÇões técr].icas e infornaÇões co[plêmentârês quê o aco{parüam, guando
for o caso, justifica-se: Pele necess.ldade de desenvolvinrento de eÇões continuadas pâra a
promoção de atividades pertinentes, visando à maxj-Eização dos recursos em relação aos
objêtivos progrâmãdos, considêradas as diretrizes e metas definidas nas ferràmêntas dê
pf anêjamento aprovadas.

2.o.Do rác,àI, E DÀrÀ E DÀ rt@@EçÃo Do cdrlrrE
2.1.Os envêlopes contendo a documentaÇâo rêlativa à habilitação e a proposta dê prêÇos pârâ
execução do objeto desta licltação, deverão ser entregues à comissão até as 10:00 horas do dia
01 de l4arço de 2013, no êndereÇo constantê do preâ]nbulo destê instrumento. Neste mêsmo local,
data e horário será realizada a sêssão pública para ab€rtura dos referidos ênvê1opês.
2.2.Ír.rfoI:ri.aÇôês ou esclarecimentos sob.e esta ljcitaÇão, serão prestados rros horários normais
de êxpedlentê: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.eualquer cidadão é parte leqítimã para iryugnar o ato convocatório deste certainê por
irregularidade na aplicaÇão da Lei B-666/93 e IegislâÇão pertinente, se manlfêstada por
êscrito e dirigida a CoÍLissâo, protocôIizando o original até 02 (dois) di-âs útêis antes da
data fixade parâ rêalizâÇão da respêctiva sessão pública para abertura dos envelopes dê
habilitaÇão, nos horários de êxpêdiente âcimâ indicado, êxclusivamente no sêguintê ênderêÇo:
Rua Duque de caxias, 123 cêntro - üalúânguape - PB-
2"4-Cabêrá à CoÍrissão, auxiliada pelos sêtores responsáveis pela êlaboraÇão deste ato
coEvocatório ê seus anexos, decidir sobre a respêctiva iryugTraÇão, respondendo ao cidadão
interessado no prazo de até 03 (três) dias útêis, considerados da data êm quê foi
protocolizada a pêtição.
2-5,Decairá do direlto dê ünpugÍrar as falhas ou irregiularidades quê viciariam o ato
convocatório deste certamê, o licitante que nâo o fizer por escrito ê dirigida a Comissâo,
p-rotocotizândo o original até o 2' {segundo) dia útil quê anteceder a abertura dos ênvêlopes
Lom ,, p.opo"tâs, nos horários de expedientê âciEa indicado, exclusivamente no sêguinte
enderêÇo: Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguapê - PB-

.DOS EI,EUENIOS PÀRÀ LICITÀçÃO

.Àos participantes, serão fornecldos os seguintês elementos:

.1.ÀNEXo I - rERMo DE REFERÉNCrÀ - ESPECTFTCÀÇÕES,'

.2.ANExo TT MoDELos DE DECT.ARÂÇÔE s,'

.3.ÀNExo rTr MoDELo Do rERMo DE neuiwcte;

.4.ÀNEXO IV MINIITÀ DO CONTRÀTO;

3.0
3.1
3.r
3.1
3.1
3.1
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3.2.À obtenção do instrumento convocatório será feita
Bediànte o recolhimento da quanti-a abaixo indicada,
gráfica dos elêmentos: fornêcido glatuitemerrte.

4.O.DO SI'PORAE IAGÀL
4.1.Esta licitaÇâo rêqêr-sê-á pela Lêi Fedêral n".
â1teraçõês posteriores, Lei CoqpfeEentar no 123, de
pêltinênte, que ficam fazendo pârtes intêgrantes
transcriÇão.

junto a Comissâo, e
co[espondênte ao c

NEN I
quando rocas al

de reprgAuçào _tL
usto

.<

8 -666
14 de
deste

dê 21 dê jurüo d
dezêmbro de 200 6

ê 3 su
ô

instllnrlento, indepeEdente de

5. O.DO PRAZO B DOrtÀçÃO
5.1.o prazo máximo para a êxecuÇão do objeto ora licitâdo, conforme suas características ê as
necessidades do oRc, e que adEite prolrogação nos casos previstos pera Í,ei g.666/93, está
abaixo lndicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início:3 (três) dias
Concfusão: 12 (doze) mêses

5.2.Às despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da sêguj-ntê
dotação:
Recursos Próprios da câmàra Murlicipal de l'Íaeangr]apê: 01.01 01-031.0001-2001 3390.36.00 /
3390.39.00
5.3.4 vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogado por igtrais e sucessivos pêriodos,
mêdiante acordo entrê as partes, conforme o disposto no Àrt. 57, da Lei g.666193, olservadas
as carecterlsticas do ôbjêto licitado,

6.O.DAS COITDIçõES DE PÀRTICIPÀçÃO
6.1.Podêrâo participar destê certame/ além dos licitântes convidados, os demais intêtêssados
devidamente cadastrados no ORC, na corrêspondentê êspêcialidadê pertinentê ao seu objêto, que
manifestarem intêresse com antecedêrrcia de até 24 (\.intê e quatro) holas da aplesêntaÇão das
propostas' Os proponentes dêverão entregar a Cômissão dois envelopes fêchados indicando,
respectlvamente / DoCU],ÍENTÀÇÀO ê PRoPosTA DE PREÇos, de\rida&entê idêntificados nos termos
definidos neste instrumento convocatório -

6.2.Não podêrâo participar os interessados ç[ue se encontrêm sob o regimê falimentar, êmpresas
estrangêiras que não funcioneltr no pais, nem aqueles que têriham sido dêclarados inidôneos para
licitar ou contratâr com a A&rlinistraÇão Pública ou quê estejam cuÍrprindo a sanÇão de
suspensão do dllelto de licitar e contratar com o ORC.
6.3.os licitantês que desejarem enviar seus ênvêlopes DocumentaÇão e Proposta dê preÇos via
pôstaI - com Aviso de Recebimento ÀR -, deverão rêmêtê-Ios em tempo hábil ao endêrêÇo
cor1stante do prêânüulo deste ins trrnÍrêrrto, aos cuidados do Presidente de CônLissào - Joãô
Rodrigues da Silva. Não sendo rigorosamênte obsêrvadas as êxigências deste itêm, os
respectivos ênvê1opês não serão acêitos e o llcitânte, portanto, dêsconsiderado para êfeito de
participaÇão no cêrtamê.
6.4.0uando obsêrvada a ocorrência da entrêga âpênas dos envelopês junto a Comissào, sem a
permanêncie de rêplêsentante credenciado na respêctiva sessão pública, é facultâdo ao
licitante, não sendo condição para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope Documêntaçâo, da
declaraÇão êxprêssa de renunciar ao direito de interpor rêcurso e ao prazo corrêspondentê
relativo à Fase de Habilitâçâo, concôrdando corn o prosseguimento do certame, previsto no Art.
43, IIl, da Lei B-666/93, conformê modelo - Ànexo III.
6.5.É wedada à participação em corrsórcio.

7-O.DÀ REPRESENTÀçÀO E IIO CnEDE!úCaÀUEIÍDO
7,1.O licitântê dêverá se ap-resentar, para credênciâroênto junto a Conlissão, quando for o caso.
através de \.8Ír representante, com os documerltos que o credenciam a participar deste
procedlmento ficitatório- Cada licitantê crêdênciará apênas um reprêsêntêntê que será o único
admitido a intêrvir nas fases do cêrtame na forBa prevista neste instrumento, podendo ser
substituído posteriormente por outro dêvidámêntê credênciado.
7.2.Para o crêdenciámênto dêvêrâo sêr apreseDtados os segrrintes docr.mentos:
'7.2.1.Tratando-se do representante lêqali o instnBrlento constitutivo da empresa na forRa da
lei, quando for o caso, devidaruente registrado no órgão conpetente, no qual estêjam exprêssos
seus pode.res para êxêrcêr dirêitos e assuEir obriqaÇõês em dêcorrência de ta1 investidura,'
-7.2.2.IÍataljrdo se dê procurador: a procuraçâo por instrtmento público ou particula. da qual
constem os nêcêssários poderes para, fimar dêclaraçõ€s, desistir ou apresentar as razões de
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certamei acorBparüada do côlrespondêrrtê
instnEento de consti-tuiÇão da êrq)rêsa. quando for o caso, ![uê coÍrprove os poderes do mandante
para a outorga- Câso à procuraçâo sêja particular, dêvêrá ter firrná recorürecida por cartóxio
compêtente .
7.2.3.0 representânte lêgal ê o procurador deverâo identificar-sê êxibindo docrmento oficial
quê contentra foto-
J.3.Estês documentos deve!ão ser apresêntâdos - antes do ln1cio da sêssão pública - êm
originâI, por qualquer plocesso de cópia autênticadâ por cartório cômpetentê ôu mêmbro da
C orLi s sào .

7.4.4 não apreseDtaçào ou ainda a incorrêção insanável de qualquer dos documentos dê
credenciamerrto inpedirá a participação ativa do represenLante do licitante no presêntê
certame. Esta ocomência não lnabifitará o concorrente, apenas perdêrá o direilo a manifestar-
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se nas coffespondentês fases do processo licitatório. para tanto, a cpl receberádo refêrido concorrênte seus envelopes, dêclaraÇões ê outros e1ênentos n
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8. O. DÀ rrÀBILrÍÀçÃo
8.1.os documentos necêssários à habilitaÇão dos
(uJna) via, dêntro de envelope laciado, contendo as

NOME PROPONENIE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENIE
DOCUMENTÀÇÃO - CONVI?E N". 00005/2013

licitantes, dêverão sêr aprêsen
seguintes indicações no anverso:

§ .€& 01

O ENVELOPE DOCT I{ENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elemêntos:

.PÊSSOÀ JT'RÍDICÀ:
-1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de pessoa Juridica CNPJ.
.2. Regrrlaridade para coltr a Fazenda Fedêral - cêrtidão conjr.mta negativa de débltos
ativos a lributos Fêderais ê à Dívida À.tiva da Urlião.
.3.CêrtidÔes nêgativas das fazendas Estaduaf e uunicipal da sede do licitante ou outro

êquivâIente nâ forlnà dâ tei.
B . 2. 4. Corpr:ovaÇâo de regularidade relativa à Seguridadê Social INSS-CND e do Flmdo de Garantiapo-r Tempo dê serviÇo FGTS-CRE, apresentando as correspondêntes cêrtidões fornecidas pelo
fnstituto Nacional do Seguro Social ê Caixa EconôEica Eêdêral. respêctivamênte -
8.2.5-Prova dê inexistência de débltos inadimpli.dos perante a Justiça do Tiabalho, mediante â
apresenteÇão de Cêrtidào lilêgatiwâ dê Débitos Trabâlhistas CNm, nos têrlnos do Titulo vII-À da
consolldaÇào das l,eis do T.rabalho, aprovada pêlo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" dê malo de 1943.
B .2. 6. Dêc1araÇão do licitantê: de cuq)Iitrlento do disposto no Art. 7o, rnciso x)fir1r, da
ConstituiÇão Eêdêral - }.rt- 2'7, Inciso V, da Lei 8.666/93,. de supervêniência dê fato
impêditivo no que diz respêito à participaÇão na ricitâÇão,- e dê subúeter-se a todas as
cláusulas ê condiÇões do prêsente instrumentô conwocatório, conforme modelo - Ànexo rr.
8.2.7.rêrmo de Renúncla, caso o participante envie âpenas seus ênvelopes, sem rêpresentantê
crêdenciado e deseiar renr.mciar ao direito de interpor recurso ê ao prazo respêctivo relativo
à Fasê de HabilitaÇâo, cortcordando com o prosseguimênto do certamê licitatório, conformê
modêló - Ànêxo IIT-

I .3 - PESSOA EÍSICA:
8.3-1.Inscrição no Cadastro dê Pessôa Fisica - CpF ê a Cédu.ta dê Identidadê - RG. Estês
documentos poderão se-r substituídos pela Ca-rteira Nacional de HábilitaÇâo ou Documento de
ldentlficâÇão Profissional ênitido pelo respectivo órgão Oficial da Classê,
8 - 3.2. Requfaridade pala cou a Eazenda Eêdêral - certidão conj r]nta negatj-va dê débitos
relativos a Txibutos federais ê à Dí\rida Ativa da Uniào-
B.3.3.Certldão negativa da Eazênda Municipal da sêde do llcitantê ou outro equivalente na
formâ de f-ei.
8-3.4.Prova de inexistência de débitos inadirplidos perântê a Justiça do Traba1ho, mêdiante a
aprêsêntaÇão dê Cêrtidáo Negativa de Débitos Trabaltristas CNm, nos termos do Títu1o VII-A da
ConsolidaÇão das lêis do Trabalho. aprovada pêlo Decreto-têi n" 5-452, de 1" de maio de 1943.
8. 3. 5 - Declaraçáo do licitantê: dê cruuprimênto do disposto no Art. 7", Inciso X)«TII, da
Constituiçâo Fêdêraf - AÍt. 2'lt Inciso V, da Leí 8-666/93i de supêrveniência de fato
impeditivo no que diz rêspêito à participação na licitação,' e dê submeter-sê a todas as
cláusulas e condições do presente instnntrento convocatório, conforltre modêIô - Ànexo II.
B.3.6.Te.rmo de Renúncia, caso o participantê envie apênas seus ênvêlopês, sêm representante
c.redenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo
à Fase de Hâb.ifitaÇão, concordáIldo com o prosseguimento do certáme licitatório, conforme
modelo - Anexo III.

6 . 4. DocumentaÇão espêcífica:
B - 4 - 1- ComprovâÇão dê quê o licitantê se ênquadra nos têrmos do Art. 3" da Lêi CoÍp1êmêntar no.
123, de !4 de dezenbro de 2006, se foi o càso, sendo considerada rLicroempresa ou errprega de
pequêno porte e recebendo, portênto, tratamento difêrenciado e sinplificando na forma definada
pela leqislaçâo viqente. Tal comprovação podêrá ser feita através da apresentaÇão dê qualquêr
!m dos sequintes documêntos, a critério do licitante: a) declaraÇão expressa. assinada pelo
responsável- legal da empresa e por profissj-ona1 da área contábiI, devidamente habilitado; b)
cêrtidão sirplificada erlitida pê1a juntâ comêrcial da sêde do lic.itante ou equivalente, na
forma da legislaÇáo pê-rtinênte. À ausência da referida declar:ação ou certidão siÍpl,ificada não
é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente
cê.rtame/ o direito ao tratamerrto diferênciâdo e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos
na Lêi Comptementar 123/06.

8.5.Os documentos dê Ha-bilitaÇão deverão ser orqânizadôs na ordêm descritâ neste instrumênto,
precedidos por um indice coffêspondente, podendô ser aprêsêntados em original, por qualquer
processo de cópiâ eutênticade por cartório co$q)etente. meÍü)ro da Colrtissão ou publiceÇáo êm
órgào da ifiprensa oficial, quando for o caso- Estando pêrfêitamentê legivêis, sêm contêr
borrões, rasuras, êmendas ou entrêIinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em
envelopê dêvidamentê lacrado e indevassáve1- Por ser apênas rntra formalidade quê visa facilitâ!
os trabafhos, a ausência do indice de que trata este item, não inabilitará o licitante-
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o caso

9. O.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
9.1-A proposta dêvêrá sêr apresêntada
seguintês indicaçôes no ânvêrsô:

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO B CNPJ/CPF DO PROPONENTE
PROPOSTA DE PREÇOS . CONVI?E NO. 0 00 05,/2 013

O ENVBLoPE PROpOSTA DE PREÇOS deverá contê! os sêguintes elêmentos:

9.2.Proposta êfaborada ettr consonáncia com as espêcificaÇõês constantes destê lnst-rumento ê
Seus elenentos _ Ànexo r -, em papel timbrado da erq)resa, quando for o caso, devidêmênte
âssinada por seu rêpresentante, contêqdo no correspondêntê item contado: discriminaÇão, &arcae/ou modelo e outras càlacterísticas se rlecêssário, o quatttitetivo e os valores t,ltlitário êtotal expressos em algarismos -

9.3.sêrá cotado um único preÇo, mâIca, modelo para cadâ item. com a utllizaÇão de duês càsas
declmais. IndlcaÇões em cont.rário estão sujeitas a correÇõês observaldo-se os seg1rintês
critérios:
9.4.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
g.s.Excesso de dígitos: sendo o priEeiro dlgito êxcedênte mênor que 5, todo o excesso será
suprirÍLido, caso contrário haverá o arredôndamento do digito antêrio! para Íiâis e os demais
itêns excedêntes suprinidos,
9.6.4 proposta devêrá ser datiloqrafada ou irnpressa em linqua portuguêsa e em moêda nacional,
elâborada com clareza, sêlE alternetives, rasuras, êmêndas e/ou eotrelirihas. Suas foltlas
rubricadas e a últiEla datada e assinada pelo responsável, com indicaçâo: do valor total da
proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou êxêcuÇão, das condlções dê paqamento, da sua
valldade que não poderá ser inferior a 60 dias, ê outras informaçóes e obsêrvaÇôes pertinêntes
gue o iiciLante julgâr necessárias,
g'T.Existindo discrepârrcia entre o pleço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preÇo unitário pela guantidade. o preÇo unitário prevalecerá.
9.8.fica êstabelecido quê havendo diverqência dê preÇos unitários para um mêsmo produto ou
sêIviÇo, prevalecêrá o dê menor va1or.
9.9.No caso dê alterações nêcêssárias da proposta fêitas pela Comissâo, decorrentes
êxclusivamerrte de incorteções na unidade de mêdida utilizada, observada a dêvida
proporcionalidade, bem como Da multipllcação e/ou soma de valores, prêvaIêcerá o valo].
corrigido.
9.10.4 náo indicaçào na ploposta dos prazos de entrêga ou execuÇào, das condiçÕes de pagamento
ou dê sua vafidade, ficará subêntendido que o licitante acêitou integralmêntê as disposições
do instrllItrerlto corrvocatório ê, portanto, se!ão considêradas as detêrillinações nele contidas
para as referidas exiqências nào sêndo suficiêntê motlvo para a desclassificaÇáo da respectiva
proposta.
9.11.É facultâdo ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornêcido pelo oRc,
desde gue esteja devidãmente prêenchldo -

9.12.Nas licitaÇõês pala aquisição de ltrercadorias o participantê indi.cará a origem dos
produtôs ofertados. A eventual falta da referida indicaçào não dêsclassificará o licitante.
9.13.sêrào desclasslfi-cadas as p.opostas que dêixarem de atender as disposiçôes destê
instrumento.

10. O .DO (§,IÍÉJRIO PÀÀÀ i'I'IG,AUE}[TO
10.1-será dêclârado vencêdor deste cêrtamê o licitante quê, atêndidas todas as exigências do
presente instrunento, apresentar proposta com mênor valor r-rritário no correspondente item
côtado, rêlacionado nô Ànêxo I - Terdo dê Rêfêr:ência-
1o,2.Havendo iqualdade de vaLo.rês entre duas ou Íralis propostas, ê após obedêcido o disposto
nos Àrts. 44 ê 45 dâ tei Comptemêrltar 723/06 e no Àrt. 3', S2", da Lêi Federal- 8.666/93, a
classificaÇão se fará através de sorteio.
10.3.Na prêsêntê licitaÇãô será âssêgurada, colnô critério de desempatê, prefêrência de
contrataÇão para as ÍLicroenE)resas ê emtr)resas de pêqueno portê.
10.4.Para êfêito do disposto nêstê instrumênto. êntêndê-sê por êqlate aquelas situaÇôês êm quê
as propostas apreserttadas pefas eicroempresas e eryresas de pequeno porte sêjâm iguais ou até
108 (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10,5.ocoÚendo a situação de eq,ate conforrlle acima definida, proceder-se-á da seguintê forma:
10-5.1.A ruicroempresa ou eBpresa de pequeno porte nais bem classificada poderá âplesentar
proposta de prêçô inferior àquel-a considerada vencedora do certame, situação em quê sêrá
adjudlcado em seu fâvor o objêto licitado;

ên 01(uma) '\.ia, dêntro dê envelopê lacrado, contêndo as

s
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10-5.2.Não ocorrendo a contratâÇão da nricroempresa ou

10,5.3.No cêso dê equivalência de valores ap_resênta
pêqueno porte que sê encontrem no intêrvalo est

$empresa de pequeno porte, fÀlten anterior, serão convocadas as demai s remanescen
situaÇâo de empâte âcima dêfinide, ne oldem dê classifi

tês quê por ventura se
caçâo, parà exêrcicio do

quadrem n

dos pêlas microempresas
abêlecido como sltuação de

de

realizado so-rteio êntre êlas para que se idênti
mê1hor oferta.
10.6.Na hipôtese de não-contratacão lros têrmos

figue aquela que primeiro podê presen!1',,/

situaÇâo de empate ê assegurado ô tratarmênto diferenciàdo a microêmpresa e empresa de pêquenoporte, o objeto licitado será adjudicado
certêmê -

atê, será-

- cP
acin!â pre\ristos, em !f\-re foi obs aa

eE favor da proposta originalmentê vencedora do

melhor ofertâ10.7.4 situaÇão de empâte, nà formâ acina dêfinida, somentê se aplicará quando ainiclal não tiver sj-do ap!êsentada por trLicloemprêsa olt empresa dê pequeiro portê_

11. O.DA ORDET{ DOS 1TjÀEüLBOS
11.1.Para o rêcebimênto dos ênvelopês e inicio dos trabalhos será observada ufia tolerância de15 (quinzê) minuto§ após o horário fixado- Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhun outlo será aceito,
11.2.Dêclarada aberta à sessão pública pêlo Presidente, será efêtuado o dêvido ctêdenciâmênto
dos lntêlessados - Somênte participará ativamentê da rêr]niào !trn lepreseDtantê dê cadalicitantê, podendo, no entanto, sêr assistida por quârquer pessoa ç[uê se i_nteressar.
11-3.o não colq)arêciJento do rêprêsêntantê de qualquer dos licitaltes não impêdirá aêfetivação da reunião, sendo quê, a sitIq)lês participação neste certâme implica ;a total
aceitaÇão de todas as condiçõês estabelecidas neste Instru&ento Convocatório e seus anexos.
11-4.Em nênhrnna hipótese será concedido prazo para a apresertaÇão dê documêntaÇão e/ousubstituiÇão dos envelopes ou de qualquêr: elemêntô exigido e nâo apresentado na reuniâo
dêstinada à habilitaÇão.
11.5.4 CorRissão !êcebêrá de cada representantê os eE,'êIopes Documentaçào ê proposta de prêÇos,
e rubr:icará juntamentê com os particlpantes os fechos do seguDdo-
11 . 6. Postêriormentê abrirá os envelopês Docr.mentaÇão, rubricará o sêu contêúdo e solicitará
dos licitantês que exanine4 a docr.&entaçào nêlês contidas- Ouaisquer impugnaÇÕes lêvantadas
devêrão ser comLnicadas a Conissào, quê as consignará na Àta dê reuDião.
ll.T.Prosseguirrdo os trabalhos, a Colnissão arralisará os documentos ê as impugneções porverrtura
formuladas pelos licltantes, dando-lhes ciência, em segiulda, do rêsurtado da Fase de
HabllitaÇão. Entretanto, sê assim julgar necessário, poderá divulqar o resul-tado numa nova
teunião, registrando-sê na Ata, ou mediante publicaÇão na imprênsa oficiaf ou ainda emitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária náo inferiôr a
4B (quarentÀ ê oiLo) horas.
11.8.ocorrêndo à dêsistência êxprêssâ dos licitantes ao dirêito de rêcôrrer na Fase de
HabilitâÇãô, conformê p.revisto no A.rt. 43. rrr, da Lei 8.666/93, na mesrlrã sessão poderá havêr
a abêrtura dos envêlopes Propostas, caso contrário será rEârcada nova data, com obsêrvância ao
prazo recursal estabelecido na legislação pertinente.
1L.9-o envêlope proposta de PreÇos, dêvidamente fêchado e lacredo, será dêvolvid,o ao licj.tante
inâbilitado, desde que não tênha havido rêcurso ou após sua dênegaÇão.
11-1o.Encerrada a Fase de HabilitaÇão e obsêrvados os ditames deste instrumêntô, a CoÍLissão
procederá êntão à a.bertura dos envelopes Proposta de PreÇos dôs proponentês declarados
habifitados, rubrtcará o seu conteúdo ê facultará o êxar4e da documentaÇão neles contldas a
todos os particj.pantes, os quais pode!ão efetuar iÍpugr]'aÇões, dê\-rid nente consignàdâs na Ata
de reunião, quando for o caso.
11.11-A CoÍLissão examinará os elementos apresentados, as observaÇõês êvêntualmente apontadas,
declarando, em sêg1lida, vencedor o licitante quê, âtendldas as exigênciâs e considêradôs os
critérios dêfinidos neste instnmênto, aprêsêntar proposta mais var.rtaiosa para o ORC,
11,12.Da leurriào lavrar-sê-á Àta circunstanciada. na qLral se!ão rêgistradas todas as
ocor.rências e qlre, ao fina1, sêrá assinada pela Comissão ê llcitantes presêntês.
11.13.8m dêcorrência da lei CoEplêBeIrtaÍ 123/O6t a comprovaÇào dê iêgularidade fiscâl das
microênprêsas ê êÍç)resas de pequêno po-rte sohentê será exigida para efeito de assinatura do
contrato, observando-sê o sêqulnte procedimento:
11.L3.1.As microê(§)resas e empresas de pêquêno porte, por ocasião da paltícipaÇão nêsta
licitação, deverão aprêsentar toda a docrnnentação êxigida para conq)rovaÇão dê reqularidadê
fiscal, dent.re os documêntos ênumê-rados nestê instn-eento pâra êfeito de HabilitaÇão e
integrantes do envelope Documentação, mêsmo quê esta apresente alguma restriÇão,.
11.13.2.Havendo alguma restrição na corryrovaÇâo dê regr[aridade fiscal, será assegurado o
prazo de o2(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresporrderá ao momerlLo em que o li-citante
fo. declarado vencêdor, prorrôgávêis por igual periodo, a critério do ORC, para a
rêg,ularização da documentaÇão, pagamênto ou pâlcêlârnento do débito, e êmissão da eventuais
cê.rtidõês negativas ou positivas com efeito dê cêrtidão negativa;
11.13.3.À nâo-.ê9l-rlarização da documentaÇâo, no prazo aciúa previsto, iBplicará dêcadência do
dileito à contrataçào, sem prejulzo das sançÕês ple\ristas no Àrt. 81, da ].ei 8.666/93, sendo
facultado ao oRC convocar os licitântês rêúânêscêntes, na ordêm dê classificação, para
assinatura do contrato, ou rêvogar a licitaçào-

12.O.DO CRITERIO DE ÀCEIIÀBILIDÀDE DB PBEçOS
12.1,Bavendo proposta com valor unitário superior ao êstimado pelo oRC ou manifestamente
inexeqúivel nos termos do A-rt- 48, II, da Lei A-666/93, o rnêsmo será desconsideradô. Esta
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14.0.Dà llor@IpcÀçÃo E ÀDJUD]CÀçÃO
14.1.concIuído o iulgarnento das propostas apresentadas, a comissão emitiiá relatórao
conôlusivo dos trabâ1hos desenvolvidos no celtátne, remetendo o a autoridade super_ior do ORC,
j untamente colll os elêmentos constitutivos do processo, necessári-os à HomologaÇão ê Adjudicaçáo
da rêspêctiva licitaÇão, quando fot o caso.
14.2.4 autoridade superior poderá, no êntâ-nto, tendo em vista se(Ç)re a dêfesa dos interessês
do oRC, dlscordâr e deixâr de homologar, total ou parcialmêntê, o rêsultado apresentado pêl-a
CorÍLissão, revoqâr ou considerar nula a LicitaÇão, dêsdê que apresênte a devjdâ funda&êntâção
exigida pela leglslaÇão viqentê, resgruardados ôs direitos dos licitantês.

15.O.DO CONTRÀTO
15.1'Após a homoloqaçào pela Àutoridade Supêrior do ORC, o licltante vellcêdôr será notlficado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivôs da data dê rêcebimento da notificaÇâô,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, êlâi)orado em confor$idadê com âs modâlidades
perm.itidas pel,â Í,ei Fêdêral n." 8-666/93, podeDdo o mêsmo sofrer altêraÇões na forma definj-da
pêla referida Lêi.
15.2.Nào atêndendo à convôcação para assinar o contrato, ê ocorrendo esta dêÍrtro do prazo de
va]idâde de sua proposta, o licitantê pêrdêrá todos os dirêitos que porvêntura têDha obtj-do
como vencêdor da lj-citaÇão.
15.3.É pêr:Ititido ao ORC, no caso do licitante vencedor não cônparecer para assinatura do
contrato no prazo ê condiÇôes estabelecidos, convocar os licitantês remanêscentes, na ordêm de
classificaÇão, para fazê-1o êm i$Él prazo e nas mesrnas condiÇões do licitantê vencedor,
incfusive quanto ao ptaeÇo, ou revoqar a presênte licitaÇâo,
15.4.0 côntrato que eventualmênte venha a ser assinado pêlo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmênte pêlo Contlatalte ou por acordo êntrê as partes, nos casos previstos
no À-rt. 65 ê sêrá rescindido, dê plêno dirêito, conforme o disposto nos Àrts. 7-7, -78 ê'19 d,a
Lêi 8.666/93.
15.5.0 Contaâtado fica ôbrigado â eceitar nâs trlêsrtrâs coDdjçõês contretueis, os âcréscirnos ou
supressÔes que se fizerem nêcêssáriôs, até 253 (vinte e cinco poI cênto) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de êquipâmênto, até o linite de 50? (cinquenta
por cênto) parà sêus acréscLmos.

15. 0.DÀ,s SÀN@ES ÀD[lÍrSqÀTIIZA.s
16-1-A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obriqaçõês assu&idas e preceitos 1êga1s,
sujeitará o CoDtratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades prêvistas nos
Arts. 86 ê 87 da têi B-666/93: a - advertência; b - Íulta de mora dê 0,59 (zê.o virgula cinco
por cênto) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atrâso na entrega/ no inlcao ou na
execuçâo do objeto orâ contrâtadoi c - multã de 109 (dez por cênto) sobre o valor contratado
pê14 inêxêcuÇâo total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de partici-par em
Iicitação e impedimento de contratar com a ÀáoinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos,. ê -
declaraÇão de inidonêidade para licitar ou contratar com a ÀdninistraÇãô Pública ençF,ranto
pêrdurarêm os motivos dêterninantes da puniÇão ou âté que seja promovida sua reabifltaÇão
pe.rante â própria autoridade quê aplicou a penalidade; f - sinRrltaneamênte, qualquê! dàs
penalidades cabiveis funda&entadas na Leí a.666/93-
16.2.se o valor da multa ou indênização devida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado. será automaticaúente dêscontado dâ plimej.ra parcela do pagamento a
quê o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 13 (um por cento) ao mês,
ou/ guando for o caso, cobrado judicialeente-
16.3.Após a aplicâÇão dê quaisquêr das penalidades previstas, realizar-sê-á cornunicaçáo
escrita ao Contratado, e pubficado na inryrensa oficial, excfuidas as pênâIidadês de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legaf da puniÇão,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17.0.DO AECEBTI,iENÍO OU COIiPR@AÇãO DE EIECUçãO DO OBiTETO
17.1.O recebimento ou a conq)rovaçào de execução pelo ORC do objeto licitado. obsêrvadas suas
ca.âctêri sticas, se fará mediante rêcibo ou equivalente enlitido por fulcionário ou coltri-ssào
especlfica devidameDte desigrrados, após a werificaÇão da quantidade, qualidade ê outros
aspectos inêlentes nos teramos deste instn-elento, das normas técnicas e legislaÇão pertinentes,
e conseqüente aceataÇâo.

\'à^ J
l3.o.Dos R,crrRsos \9Z
13.1.Dos atos decorrentes deste plocediEênto licitatório, câberão recursos nos têrmos do Art.109 da Lêi Eederal n.o A-566/93, de 21 de jutho dê 1993.
13.2.0 recurso será dirigido à autoridade superior do oRc, por intermédlo da Conaissâo. devendoser protocôlizado o origi,nal, nos horários nornãi s de êxpêdientê das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Rua Duque dê caxias, 123 - centro - Manãnguape - pB-
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18.O.DO PÀGAI{EITO
18.1.o paqanento será efetuado mêdiante

trinta dias, contados do pêriodo dê âdiÍltr)
18.2.o desêmbolso máximo do período, não

a

processo rêgular e em observância ,/

" 
x_x_u":n

êmento d

procedimêntos adotados pelo ORC, da seguin te manêira: !Íensalmente, para ocorre dea
lemento de cada parcêla.
será superior ao valor do respectivo aacordo com ô cronogrâma aprovado, guândo for o caso, e sempre êm confodisponibilidadê de

18 .3 .Nenhr.m walor
financeira quê lhe
comPensada com o
natureza.

rêcursos financeiros.
será pago
for impos

pagamento

ao Contratado enquanto pendênte de liquidaÇâo qualquêr: obr:igaÇáota, em virtude de penalidade ou inadirrylência. a gual poderá serpêndente, sem que isso gerê direito â acréscimo dá qualquer

19. O.DO REA.]I'STãüENTO
19.1-o valor contrâtua1 poderá ser reaiustado coB periodicidade anual, mediante âcôrdo/tonãndo-se por base o nês de âssinatura do respectivo contrato, na mesma proporçào da variaçãovêrificada no rPcÀ-rBGE acunlllado ou, na sua falta, rrm novo indice ;doiado pelo GovernoEederal que o substitua.
Lg.2.ocorrendo o desequilibiio econônico-f inanceiro do contrato, poderá se! rêstabelêcida arelaÇão que as partes pactuaram inicialmente, nos têrmos do A.rt. 65, rnciso rf, Afínêa d, dâ
LeL B-666/93, mediante conprovação docunentar ê requerimento expresso do contratado.

20. O,DÀs DIsPosÍç:ôEs cERÀrs
20.1.Náo será dêvidâ âôs proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentaçáo dê documêntaÇãolelativa ao cêrtane, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nênhuna pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇão lêga1, podê_rá reprêsêntêr
mais de r.nna Licitante.
20.3.4 presente licitação somênte poderá vir a ser rêvogada por razões de intêresse púb1ico
decorrentê de rato supêrwenientê devldamente conprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por ptowocaÇão de tercêiros, mêdiante parecer escrito e dêvidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas prêvistas para â rêalização dos eventos da presente licitaÇão sêjam
declaradas fêriado, e não havendo ratificação da convocaÇâo, ficam transfêridos
automaticamêntê para o primeiro dia útil subsegüente, no mesmo local e hora anteriormente
prêvistos.
2o.5.ocorendo a suprêssão de serviÇos, se o Contratado já houver adquirido os matêriais e
postos no 1oca1 dê trabalho, os luesmos deverào ser pagos pelo ORC, pelo preço dê aguisiÇào
regularmente comprovado, desde quê sejam de boa qualidade e aceitôs pela fiscalizaÇào-
20.6.os p.eÇos unitálios para a realização de novos serviÇos surg:idos durantê a êxecuÇão do
contrato, sêrão propostos pelo contratado e srrtEnetidos à apreciaçáo do ORC. À execuÇão dos
serviÇos nâo prerristos sêrá regulada pê1as condições ê cláusulas do contrato o_riginal.
20.7.0 oRc por conveniência adeinistrativa ou técnica, sê rêserva no direito de paralisar a
qualquer têmpo a êxecuÇão dos serviços, cientificando devidamentê o Contratado.
20.8-Dêca1Iá do dirêito de lryugnar pêrante o oRc nos têrEos do prêsênte instrumênto, aquê1e
que, te!1do-o acêitâdo sem objeçáo, vêrüa a apresêrrtar, depois do julgamento, falhas ou
irrêgnrlaridades que o \riciaram hipótese em que ta1 conmnicado não terá efeito dê recurso.
20.9.Nos valores apresentados pê1os licitantes, já devêrâo êstar incluidos os custos com
âquisiÇão de naterial, mão-dê-obra utilizada, impostos, encargos, fretês e outros quê verüam a
incidir sobre os rêspectivos preços,
20.10.Este ínstrrmento convocatório e todos os seus elementos constitutj.vos, estão
di sponibil izados êm meio nagnético, podendo sêr obtidos junto â conissão, obsêrvados os
procedimêntos definidos pelo ORC -
20.11.4s dúvidas surgldas após a aprêsêntâÇâo das propostas e os casos onissos neste
instrumênto, ficarão única ê exclusivamente sujeitos a interprêtâção da CoIILissâo, sendo
facultada a BestBa ou a autoridade superior do ORC, êm qualquer fasê da licitaÇão, a proBoçào
de diligência dêstinada a esclarecer ou a corq)Lenentar a instrução do processo.
20.L2.Para dirinir controvérsias dêcoüentes deste certâmê, êxcluido qualquê-r outro, o fol.o
conpetente é o da Cornarca dê líâmanquape, Estado da Paraíba.

!íamarrguape - PBt 21 de Fevereiro de 2013.

J RODRIGUE DÀ SILVA
Colrli s s ãoPrêsidênte da
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÀaRÀ l{rrNrcrPÀL DE MAMANGUÀPE

coiÍ ssÁo PERIÍÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

À}{EXO r - CrONrnrE lto 00005/2013

TERMo DE REFERÊNCIA - EsPEc r FrcÀÇÔEs

1.0.DO O&,ETO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: LocaÇáo de tun velculo tipÔ passelo, destinado ao

qabi.nete do Presidente da câmara l'Íunicipal de !'tarâânguape '

. CPL

Total 12. tr00.00

2 . 0. irúsTrFrcÀTrvÀ
2.1.Considêrando
e âdêquadamênte,
caractefisticas e

cóDrco
i

DrscRrlírrlÀÇÀo

ObservaÇão: ficarào a cargo do oRc 05 custos com cotBbustivel e rBotorista'

as necêssidades do oRc, tem o presente têrmo a finaLidade de definir, têcnica
os procedinentos necessários para vi.abilizar a contrataÇào em tela' Às

êspêcificâçõês do objêto ora licitâdo sãoi

UI IDÀDE OUÀNTIDÀDE P, T'NITÀRIO
1: J. 5jÍr, r)rl

P, TOTÀI
)a. ',

3. O.@8rclçÕ89 DO @ir'l1À!Nx)
3.1.Substiiuir, arcando com as dêspesas decorentes, os úateliais ou serviÇos que ap!êsêntalem

"tieraço.s, 
detêrioraÇões inperfeiãoes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigênclas

do insirumento convocâtório, ainda que corrstatâdos após o rêcebirento e/ou paqámento'

3.2.Manter, durante a vigência do contrato, em conPatibilldade com as obrigaÇões asslmi-das'

todasascondiÇõe§dehabilitaçãoequallficaçãoexigidagnorespectivoprocessolicitatôrio,
apresentando ao Onc o" doclulentos necessários. seryre que solicitado'
3.3.Náo transferir a outreE, no todo ou em parte, o objeto da contrataçào, salvo mediânte

prévia e expresse autorização do oRc.
j . e . uoitia Nota Fiscal colrespondente à sede ou fiLial da ê[presa !Íuê apresêntou a

documentação na fasê de habilltâÇão-
3.5.Executar as obrigaÇões assr-midas coú obselvância a nelho! técnj.ca vigente, enquadrando-se,

rigorosamente, dentrá dos precêj-tos legais, norlnas e espêcificaÇôes técnicas co$espondêntes.

|!.O.DO CRIIÉPJO DE ÀTBITÀBIIID,ÀI'B DB PRAçOS

4.1.Havêndo proposta com valor unitário superior ao êstj:nado pêLo oRC ou nârlifestamente

ir,ã""quf.r"r io"^t". o" do A!t. 48, 1r, da Lei 8'666/93, o mesmo será dêsconsiderado' Esta

ocorrência nãô desclassifica autoEâticamentê a proposta, quando for o caso, apênas o item
correspondette, rêlacionado neste anexo, na coluna código'
4.2,O valor estÍnâdo quê o ORC se propõe a paqâ! pelo obieto ora licitado - valor de

Referência -, está aciDa indicado-

5.0 -T.'ODEIO DÀ PROPOSEÀ

5,1-É pârte inteqrânte deste Termo de Rêfe!ência
correspondente, podêndo o ticitaDtê apresêntâr â suâ

desde que seja dêwida$entê p!êenctrido, conforme faculta

6. O. rtrFonr{AçõE S CIUPT,EXEN'TÀRES

6,1 - o vêiculo devê.rá possuir tÔdos os
I.rânsito.
6.2 - Informar o wal-or mênsal da 1ocâção.

o nodelo de Proposta dê PreÇos
proposta no próprio modelo fornêcido,
o anstlurento convocatôrao - Ànexo 01.

equipâmêntos exigidos pelo Código Nacional de

00n d
oAo IGUES DA S

Presidentê da Comr ssâo

)& /a
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EST,ADO DÀ PÀRÀIBA
cÁuÀRÀ t4rNrcrPÀr DÉ lrÀlrÀr{cuÀPE

colÍrssÀo PER}âNENTE DE LrcrrÀçÀo

Àlrgro 01 Ào lER{o DE REFERfr{crÀ - PRoPosEÀ

coNVrrE No 00005 /2073

PROPOSTÀ

REr- : colTv:rrE N" 00005/2013

CODIGO

1

Drsc:RrMrNÀçÀo MÀRcÀ/MoDELo l'NrDÀDE

velculo tipo Passeio côm as seguintes mês

.àracte!ísti.as m,ininãs: ano e sÔdel:
2013; motorizaçãa I-4 - bi cóÍrbustivel
á1.ôô 1/ga sôL ina; quatro pôrtas; e':lüipad't
com ar cor,dicionado, direçào hid-ráulica
e vid rôs elétricos -

gabinete do Presidente da Câmara

P, TOTÀI.

OBJEToi tocação de \lm veiculo tipo passeio, destinado ao
Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE :

Prezados Senhores,

Nos terDos da llcltaÇão em epigrafe, apresentamos proposta conformê abaixo:

QUN{TIDÀDE P 
'NITÀNIOf.i-

de

VALOR TOTAI, DÀ PROPOSTA - R9

PRÀZO - Item 5'0:
PÀGAIÍENIo - Item 18.0r
VAIIDADE DÀ PROPOSTA _ ItêM 9.0:
ORIGE}T DÀS MERCADORIAS OTERTÀDÀS

CNPJ

Item 9. 0:

/de

Re sponsáve1

. cPl -

tqãtr

ãiffi>^r

+

0



l1A

-,.fi,
gp,.',' ..ii

á:áP ...,..^..-.'?+

'tri^ft-r-á1ir;]
'H#ãE

oo 20
FL ---I

' CPL

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁ}rÀxÀ MrrNrcrPÀr, DE i4r.oNct ÀPE

col.cssÂo pERlo.NENÍE DE trcrrÀçÀo

ÀNErO rr - coNqtE rro 00005/2013

MoDEtos DE DEcrÀxÀÇÕEs

REF.: CONVIIE N" 00005/2013
CÂMÀRA MUNICIPAI DE MAI.ANGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

3.0 - DEclÀRÀÇÀo de submeter-se a todas as cláusulas e

convocatório.
condiÇóes do correspondente instrumento

1.0 - DECIÀXAÇÃO dê cumpri-mento do disposto no Àrt. 7", Inciso XXXIII, da CF - ÀIt. 27, Inciso
v, da Lei 8 -666/93 -

o proponente acina qualificado, sob penas da Lei e ern âcatamênto ao disposto no Àrt- 7" inciso
xxirri a. constituiaão Eederal, Lei 9.854, dê 27 de outubro de 1999, decrara nâo possuir em

seu quedro d.e pessoaL, funcionários menores dê dezoito anos eBi trâbaltrÔ rroturnÔ, insalubre ou

periqioso . .r.rri ^"rro.e, 
de dezêsseis anos, em qualquer trabalho; podendo êxistir menorês de

quatàrze anos na condiÇão de aprendiz na forma da 1egi31ação rriqente'

2.0 - DEclÀBÀçÃo de superveniência de fato iryeditivo no que diz respeito a participaÇâo na

licitação.

conforne exlgência contida na Leí 8.666/93, Àrt. 32, §2o, o proponênte âcima quâlificado,
declara não haver, até a Presentê datâ, fato iryeditivo no que diz respeito à

habilitaÇão/participaÇãorr"p."_".rrt"licitâção,rrãoseencontrandoemcoDcordâtaouestado
fallmentar, estando ciente di obrigatori-edade dê informar ocor!ências posteriores, Ressal-ta,

ainda, não êstar sofrendo penalidaáe de declaração dê idoneidade no âDbito da adnini-straÇâo
Fedêra1, Estadual, lt','.i"ip..t ou do Distrito Eederal, arcando cirril e criminâlmente pela
p!esente afirmaçào -

o proponente acina gualificado declara ter conhêcimento e

r."peCti.ro lnstnnento convocatólio e submeter-se as condj'Çôes
aceitar todas as cIáusulas do
nê1e estipuladas.

Local e Dâta.

NO}G /ASS lNATTIRÀ/ CÀRGO

Representante legal do propônênte.

oBsERvAÇÃo:
Às DECrÂRAÇôES DEvBRÀo SER EIÂBOR,ADA.S EM PÀPE], TINBRÀDO DO LICITÀ]üIE, OUÀNDO FOR O CÀSO'

#
v
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂ!{ÀRÀ }flJNICIPÀI DE UÀ}&NGUÀPE

COMISSÀO PER}A.NENTE DE LICITÀÇÀO

ÀIIENO rrr - CONVTIE No 00005/2013

},IODEIOS DO TERMO DE RINúNCIÀ

REF. : COIWITE N' 00005,/2013
CÂ}G.RÀ MUNICI PÀI DE }.BI'C.NGUAPE

T,ôca1 e Data.

NOME,/ASS I NATURA/ CÀR@
Representânte 1egal do proponênte.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENúNCIÀ ao recurso conforme prêvisto no A!t- 43, Inciso III, da Lei 8.666/93.

o proponente ac.ifta qualificado, decla.a, na fortBa do disposto no Àrt' 43' III' da I,ei
a.âeeigz, acêitar o resultado divulgado pêla comissão, que analisou a docutrentaÇão prêliminar
do processo em epigrafe, efetuaáa n6s terroos do respectivo instnimênto convocatório'
desistindo,assim'exp!êssamentêdêqualquerinterposiçáoderêcursoprevistonalegis}ação
vi-geote, bêm com ao prazo correspondiente e concordando, portanto' com o plossequimênto do

a"itr^a. Dêclara ainda que, êfi havendo a oco'Lrêrtciâ de quafquer igualdade dê vaIÔrês errtre sua

prãpo"t" e a dos aenais ij-citantes e aÉs observado o disposto no Àrt. 3", S 2", da rei
à.6,eetgl, fica autôrizado a realização dÀ sorteio para derinição da rêspectiva clas.j-ficaÇào,
náo sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato púbfico, conforme previsto no

À!t. 44, § 2o, do refelido dlptoura 1ega1-

OBSERVAÇÂO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER EI,ÀBORÀDO Ei'T PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' QUANDO !'OR O CASO'

óíffi\
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cl.íusul.À pRrl{BrRÀ - Dog n rDÀtollIos Do colrlBÀro:
Este contrato decorle da l-icitaÇâo modalidade convíte
n' 8.666/93 e suas alteraÇões, Lei Cohplenentar n' 123,

n" OOO05/2013, processada nos termos da Lei trêdera1
de 14 de dezedbro de 2006.

I . cpu

{doze) nesês, colsiderado da data de sua

ESAÀDO DÀ PÀR]ÀIB'À
cir'ÀRÀ r«rNrcrPÀr DE tottâNGuÀPB

cot{IssÁo PEruqxrx'rE DE rrcrrÀqÁo

ÀNlro rv - cox\rrTE x" 00005/2013

M]NUTÀ DO CONTRÀTO

CONTRÀIo No: ..../2013-CPL

TÊRr.to DE coNTRÀTo euE ENTRa sr CEI-EBRÀH À cÂ}rARÀ l'ÍuNrcrPAL DE !íÃI'íÀNGUÀPE E
pARÀ FoRNEcruENTo E/oo PREsrÀÇÃo DE sERvrÇos coNFoRl'lE

DISCRIT.'INÀDO NESTE INSTROI.ÍENTO NÀ TORUÀ ÀBÀIXO:

pelo presente instrumento particular de contrato, de un 1âdo Cânara Uunicipal de l{âmanguaPe _ Ruâ Duque de

Caxias, 123 -- Centro - IttaDanguape - pB, cNP,, n" 72.72O.256/0001_52, neste ato representada pelo Presidente
da cânara Enerson Ferreira viana da silva, Brasifeito, solteiro, PÍofessoI, residênte e domiciliado nâ Rua

titarques de Eerval, 329 - Centlo - I{ananguape - PB, CPF n' 039.842.41'4-45, Carteira de Identidade n'
2.269.'122 SsP_PB, doravante si&ple§mente CONTRÀTÀNIE, e do outro lado ""

- ..., CNPJ no ........., aeste ato representado por ..-. residente e dorüiciliado Ilâ "",
..., CPF no ........., Carteira de Identidade n" " ',

dolavante sirnplesúeÍtte CONTRÀIÀDO, decidirall as partes contratântes assinaa o prêsente contrato, o quaf se

rêgerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cl.íusul,r sEG[mDÀ - Do oBirEto Do corrRÀto:
O presente contrato ten por objeto: LocaÇão de
Presidente da Câmâra lrunicipal de l'lamanguape.
Velculo tipo: ...... - Placas: ...... _ Conbustlvel:

cr,Áussr,À ourNrÀ - DÀ DorÀçÁo:
Às despesas correrão por conta da sêgüinte dotação,
Recursos PrópÍios da cânala lrunicipâ] de üamanguape:

cl.ÁrrsrllÂ sBrrÀ - Do PÀctütxto:
o paqamento será efetuado na Tesouraria do
llênsahentê, Para ocolrer no prazo de tlinta

veiculo tipo passeio, destinado âo gabinete do

clÁusuLÀ llnctrRÀ - m vllêR I PRIÇos:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ "' {.'')'
Representado por: .. '. x R§ .........

No valor acima indicado I!ão estão incluÍdog os custos com conbustÍvel e notorista, que ficarão a calgo do

contratantê.

Os sêrviços deveráo sel prestâalos de acordo coo âs condições
instruções do Contratante e do j'nstrumento coovocatório convlte
prêsentê co[trâto, independente de trânsctição.

exptessas nêste
n' 0000 5/2 013,

instrr.:mento, proposta,
partes integrantes do

cr,ÁusurÂ ouÀR1À - Do REÀ.lugÍÀxlxro:
O valor contratual poderá se! reajustado con periodi,cidade anuaI, Dediante acordo, tomando-sê por base o

nês cle assinatura do respectivo co-ntrato, na mesma proporção da valiação verificada no IPCÀ-IBGE acunulado

ou, Da sua fa1ta, um novà lndice adotado pelo Governo Federal que o substitua'
ocorrendo o dêsequillbrio econônico-financeiro do cootrato, poderá ser restabelecidâ a refaÇão que as

partespactuaraúinicialmente,nosternosdoArt.65,IncisoII,AIÍnead'daLeiS'666/93'nêdiantê
cornprotáçao documental e requerimeoto expresso do Contratado'

constante do o!çarento vigente:
01.01 o 1 . o 31 . o 0 01 . 2 0 0 1 3390.36.00 / 3390.39.00

seguinte maneira:
cada parcelâ.

cLíustÍÀ gÉrnO - Dos PRÀros:
o prazo de vigência do presente contrato será detêrninado: 12

assinatura.
A vigência deste instru.mento pode!á ser prorrogada por iguais e

." p-.rt.", confolne o disposto no Àrt. 5?, da Lei 8'666/93'
cont!atado.

c,.Áust tÀ orrÀvr - DÀs oBRrcÀçÕts Do @NrRrtrNIl:
a - Efetuar o paganento relativo ao forlrecinento ou prestação dos serviÇos efetivamente realizados, de

acorclo com as respêctivas c1áusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao contrâtado toalos os meios necessárlos para o fiel fornecinento ou plestaçâo dos

selviços contratadôs;
c - Notificar o Contratado sobre qualqüer irregutarictade encontrâda quanto à qualidade dos produtos oü

serviços, exelcendo a maj's ampla e conpleta fiscalizaÇáo, o que não exine o Contlatado de suas

Contiatante, nediante processo regular, da

dias, contados do período de adlmp-Ienento de

sucessivos períodos, mediante acordo
observadas âs características do

responsabilidades contratuais e leqais;
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d - Informar o Contratado dâ necessidade de úanutênção e/ou reparo corrêtivo do velculo
nornas do respectivo fabricantê constâÍrtes do nanual de roanutenÇão correspondente, o qual
utiLizado caso haja irregularidadei

, /_êrb"er
não de

fra

vadas

"elê
as (

o
e - Ressarcir o
coütrato;

Contratado de todas as muftas de trânsito ocorridas durante a vigênc do presente
,o

f - Responsabilizar-se pelos danos causados a telceiros e, se for o caso, pelo pagâhento
tespectiva Seguaadora na ocortêncj"a de sinistros,
êquivalentei

quândo comprovadâ a suâ culpa, nediante laudo

g - Efetuar a taocâ de óleo Lubtificante e dos filtros corlespondêntes de acoado com as instruçôe§ do
fabricante do velculo.

cÍ.íusul,À t.oxÀ - DÀs oBRrcÀçõrs Do cgt{ÍRttlDo:
a - Executâr devidanênte o fornecinento ou serviços desc!itos na Cfáusula correspondênte do plêsente
contrato, cleütro dos Dêlhores paráIetros de qualidade estabeleci,dos para o lamo de atividadê lelacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estÍpufados;
b - R;sponsabilizaa-se por toclos os ônus e obrigaÇões concerDerltes à IegislaÇão fiscal, civif, tributária
e trabâlhista, ben como por toclas aB despesas e conpromissos assumidos, a qualquer títufo. perante seus

fornecedotes ou tercêiros en razão da execuÇão do objeto co[trâtado;
c - Itanter preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contlato, que o

represeíte integralnente eo todos os seus atosi
d - per:mitir e facili.ta! a fi§caIizâçeo do contratante devendo prestar os infornes e esclareciúentos
sol.icitados;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretanente ao ContrataDte ou a têrceiros, decorrêntes de sua

culpa ou do1á tla execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essâ responsabifidade a fiscalizaÇáo ou

o acompanhahento pelo órgão interessado;
f - llào ceder, iransferir ou sub-contratar, no todo ou en pârte, o obieto deste instrunento, seú o

conhecinento e a devidâ autolização expressa do Contratantei
t - taanter o veiculo equipâdo de acoldo com as exlqências do Código Nacional de Tránsito;
Á - lfatour os servÍÇos de Banutençáo corretiva e pr:eventiva do veícu1o. No caso de sel co.provâda,
irediante laudo técnico ou equivalente, a utilização irregular do ve1cu1o, seia por imperlcia, excesso dê

passageiros,conduçãoemestradasilpróprias,entreoutrosquecalacterizemoSeuusoindevido,todosos
;ustos decorreütes dessas ocorrêDcias, ficarão a cargo do Contlatante, cujos selviÇos devêrão sêr
executâdos erí oficiÍta especializadâ;
Í - substituir irnecliatâmente o velculo por outro equivalente, caso não tenha condiÇões de sêI utilizado no

serviÇo;
j - tíanter, durante a vigêücia do contrato, ee compatibilidade com as obrigaÇões assultrj'das, todâs as

áondiçOes de habili.taÇão ê qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório. apresentando ào

Contlatantê os documentos nêcessálios, senpre que solj'citado'

cÍ.ÁusulÀ DÉcrríÀ - DÀ I.LTBRÀÇiO E RESCr§ÁO DO COIÍIRÀTO:

Este contrato poderá ser afterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo

casás previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de plêno direito, confolme o disposto
79 da l,ei Eederal 8.666/93.
ocontratadoficaobrigadoaaceitarnasnesnasconcliÇõescontlatlrais,osacrésciÍtros
fizereír necessários, até 25t (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

entre as partes, nos
nos Àrtigos ?7, ?8 e

ou supressóes quê se

CÍ,ÁUS(,IÀ DÉCII{T PRIIIIIRÀ - DÀS PIXÀ,.IDÀDIS i
À lecusa injusta en deixar de cunprÍ! as obrigações assurnialas e pleceitos legais, sujeitârá o contlataclo,

larántiaa a prévj.â defesa, às se;uintes p.nalidtdt" previstas nos Arts' 86 e 87 da Lei 8 666/93: ô -
ádvertência; b _ mu.Ita ale nora ale 0,5* (zero vílgula cinco por cento) aplicâda sobre o vàlor do contlâto
por dia de atraso na entregâ, no inicio oü na exêcução do objeto ora contratado; c - multâ de 109 (dez por

;ento) sobie o val.or contratado pela inexecuÇão total ou parciar do contratoi d - suspeüsão tenporária de

p"iti"ip". eh licitação e inpedi;eoto de contratar con a AdmiDistraÇáo, por prazo de até 02 (dois) anos; e

I declaiaçáo de inictoneidaate para licitar ou contratar cor.q a Àdministração Pública enquanto perdurarên os

motivos d;têrminantes da puniÇâo ou até que seja promovida sua reabilitação pelante a Própria autoridade
que apticou a penafidade; f - s inult aneameote, qualquer das pena].i.lades cablveis fundânentâdas na l,ei
I .666/ 93.

cúusul.À DÉcrr,À st€urfDÀ - Do EoRo:

Para dirimir as questôes decolrentes deste
Estado da Paraíba.

E,porestârelrdêpfeaoacor.Io,foilavradoopresentecontratoeú02(duas)vias,oqualvaiassinado
pelas partes e por duas testeÍlunhas.

contrâto, as partes elegen o [oro da Conarca dê líaEâDquape,

de de 2 013.

TESTEUUNHÀS

llahaüguaPe - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

EíERSON FERREIRÀ VIÀIIÀ DÀ SIEVÀ
Presidente da Câmala
039.842.414-45

+
ÇJ

PEÍ,O CONTRATÀDO
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂ}OX,À r.Í('NICIPÀT DE MÀMANGUÀPE

ÀSSESSORIÀ JI'RÍDICÀ

Orige0: CoNVITE N." 00005/2013
COMISSÀO PER}G.NENTE DE LICITAÇAO

Àssur2to: Locação de um veÍcu1o tipo passeio,
gabinete do Presidente da câmara
MamanguaPe

Àttero: InstrtuBento Convocatôrio correspondente e

i-nclusive a &inuta do respectivo contrato.

Mamànguape 21 de Eevereiro de 2013.

Asse
SÀ DE ÀIÍDRÀDE §ETO
ssor Juridico

oÀB-PB 14.031

destinado ao
Municipal de

seus elementos,

PÀRECER

Analisada a matéria, nos têrmos da Lei Eederal n" A-666/93 e suas alteraÇóes, e considerando o

teor dos docLEnentos ê inforEãÇões apresêntadÔs, esta Àssessoria Julldica Considera legular o

aespêctivo instnmento convocatório e seus elêmêntos cÔnstitutivos rêferênte ao procêsso êm

te1ã, os quais estão em consonância com a legislaÇão pertinente '

\NEÀ
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collvrrTE !r' 00005/2013

DECIÂRÀÇÀO PUBLICIDÀDE

ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÁ,lrAaÀ uuNrcrpÀr DE lGl.lANcuAPE

col.rl ssÀo PER!.qNENIE DE LrcrrÀÇÀo

DECLARÀÇÃO

Declaxo para os devidos fins dê dlreito, que tmã cópia do instrumento convocâtório e sêus

elementoi constitutivos, correspondentê ao processo licj-tatório convite n" 00005/2013, foi
dêvidamentê afiÍada no Ouàd-ro dê Diwuj-gaçáo dêste ór9ão, nêsta dâta' erll Ôbservâ'c1a ao

disposto Do AÍt. 22, §3", da Lei Federal no A.666/93 e suas alteraçôes posteriores'

Mananguape - PB, 27 de fevereiro dê 2013'

DÀS
Presadentê da Conli ssâo

2s
Lt, FL

Q.q
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EsrÀDo DÀ PÀxÀiBÀ
cÁraB,A uuNrcrPÀL DE uAI,ÍANGUÀPE

coMr ssÀo PERIGNENTE DE LrcrrÀçÀo

coN\ETE N' oooo5/2013

DEcÍÁ.RÀÇÃo - PLrBLrcrDÀDE

DEcLÀRaÇÃo

Declalo para os deyidos fins de direito, çlue una cópia do instrumento cÔrrvocatório e seus

elementos constitutivos, corrêspondente aÔ processo licitatório conuite !l" 00005,/2013. foi
d.evidaRente afixada no Orád.to aiê Divuagação deste órgão, nêsta data, eln observância ao

disposto no AÍt. 22, S3", da Lêi Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriores'

Mamanguape - PB, 2l dê Eevereiro de 2013.

cLEoNrsoN cAsSrANo DA srLVÀ
Di retor

aãr,

'cPL'

z-bc

o

a

áÀíil,X
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ESTÀDO DÀ PÀNÀIBÀ
CÁI.ÍARÀ uuNrcrPÀr DE uÀtÃNGuÀPE

coMr ssÀo PERI'íÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

coNrrrrE l{" 00005/2013

COMPROVÀNTE DE EI'rIREGA

INTERESSÀDO: Erasmo de Ba.rros

cPEt 792.504.671-68

ENDEREÇO: Rua [iguef Luis, shê

BÀÍRRO: Centlo

CTDADE: Pedro RégÍis

ESTÀ.DO: PB

RECEBIDo Eltlr 2l/ 02 /2073

DECI,ARÀÇAO:

o TNTEREssÀDo Àcr}Ã euÀr,r Fr cÀro DEcr,ÀRÀ HÀ1/ER RECEBTDo o RxsPEcrrvo rNsrRuIrÍENro coNvocÀTÓRro E

ToDôs os EtEl,ÍENTos NECESsÁRros À pÀRT rc r pÀcÀo NESTA LrcrTÀçÃo, BBl.l couo TolaDo coNllECrl{ENTo

DÀs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DA ltEs[À.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀiBÀ

CÃ!{ÀRÀ UUNICIPÀL DE MA}'ÀNGUÀPE
CO}ÍISSÀO PER}ANE}TTE DE LICITÀçÀO

coNrr:rTE No 00005,/2013

COM?RO\BNIE DE EIITRNGÀ

INTERESSADO; Erick Pinto de Mênezes si'lva

cPYt O57.794 '224-00

ENDEREÇo: Rua cônego Àntônj-o Àugusto, 205

BAIRRo: Ca4Po

CIDADE: Mamanguape

ESTADO: PB

RECEBIDO EM: 02 /20r3

ASST

DECIÀRÀçÃO:

o Ir,ITERESS,ê.DO ÀCIlrA QIIÀLrPICÀ.DO DECIÀRÀ iIÀVER RECEBIDO O RESPECTTVO INSTRUUEN?Õ CONVOCÀTóRIO I
ioooi os ELElrENros wscessÁRtos À pÀ.RTrcrpÀÇÃo lrBsrÀ r,rcrrAçÃo, Btslí col'lo roMADô coNI{ECrMENro

DÀ.S CONDIÇÕES E EXIGÊNCIÀS DÀ I''tsS}'B.
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cirl .RA MuNrcrpÀt DE tGtfrNGuÀPE

col'tr ssÀo PERIaNENTE DE LrcrrÀçÀo

coN\rrrt N" 00005/2013

COMPRO\ATTE DE E}Íf RNGA

INIERESSADO: Fernando José Marinho LêaI

cPF:02o.444.734-88

ENDBREÇo: Av. EsperanÇa, 1.360

BAIRRO: Manalla

CfDADE: João Pessoa

ESTÃNO: PB

RECEBTDo EltÍr 21/ 02 / 2013

Âs INATURÀ

DECIÀRÀÇÃO:

O TMTERESSÂ'O ÀCÍ}ú{ OUÀI,IFTCÀDO DECI,ARÀ IiÀVER RECEBTDO O RESPECTIVO INSTR{'}'ENTO CONVOCÀTóRIO E

ToDos os ELEl,tENros NEcEssáRros À pÀRTrcrpÀÇÀo NEsrÀ LrcrrÀÇÃo, BEH col,Ío rol'lÀDo coNlIEcÍl'ÍENto

D.As coNDrÇÕEs E ExrGÊNcrAs DÀ MEs[À.
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MN]STÉRIO DA FAZENDA
PÍocuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional
SecretaÊa da Recêita Fêderal do Brasil

Nome: ERASMO DE BARROS
CPF:792.504.67158

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

ràrp*rãniriO"a" Oo suieito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, e certificado que

nãá constam penderrciás em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita

ÊÉà"ãf áo B;d (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa da Uniáo junto à ProcuÍadoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

EStacertidãoÍeÍere.seexclusivamenteàSituaçãodoSUJeitopaSSiVonoâmbitodaRFBedaPGFN,
;ã;bã;ó;"d" as contribuiÇÕes previdenciáiias e.as contribuiçÕes devidas' .po.l.E!." terceiros'

iniir"ive "t ins'i6s em Dívida Àtiva do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de

certidão esPecÍfica-

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍlcaÇão de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <httpllwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www pgfn fazenda gov bP'

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3' de 02/05/2007

Emitida às 17-.11'.54 do dia 2510112013 <hora e data de Brasilia>'

Válida até 24n7nl13.
Código de controle da certidão: 91FD.2509'623A'0c47

Certidáo emitida grat itamênte.

AtenÉo: qualquer ri§ura ou emenda invalidará este documento

http://www.receita.fazerrda.gov.brlAplicacoes/ATSPo/CeÍidao/CNDConjuntaSegVia/...
251U2013

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÁO

Jtr,'-

+fl
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crnrroÃo NEcÀTrvÀ

Nome: ERASMO DE BARROS

CPF: 792.504.67L-68
Certidão n" | 16325L70 / 20L3
Expedição: 25/07/20L3, às 17:10;57
Validade: 23/07 /2off - 180 (cento e oitsenta)
de sua expedição.

DE DÉBITOS TRÀBALHTSTÀS

dias, contados da data

Certifica-se que ERÀSldo DE BÀRRos, inscrito(a) no CPF sob o n"

792.504.671-68, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de DevedÔres

Trabalhistas,
certidão emitida com base no art . 642-A da consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2'44O, de ? de iulho de 2011' e

na Resolução Administ.raLiva n' l47o/2o]-l do Trj-bunaf Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doís)'riias
anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe lecimentos , agências ou f il-iais '

A aceitaÇão desta certidão condíciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamenLe '

TNFORMÀçÃO IMPORTÀriIIE

Do Banco Nacional de Dêvedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação d.as pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais t.rabafhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários ' a custas ' a

emolumentsos ou a recol-himentos determinados em lei; ou decorrenLes

de exêcuÇão de acordos firmados perante o Ministério Públi'co do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia '

W ttt ")

-l
ÇJ @
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PROPONENTE : E!ãsD de Beros
CNPJ 792 .504.671-68

1.0 - DECLÀRÀÇÀO de cunpriroento do disposto no Àrt. 70, Inciso X)Q(III, da CF - Àrt. 2'l , ÍIrciso
v, da r,ei 8.666/93.

o proponênte acima qualificado, sob penas da Lej. e em acatamento ao disposto no Àrt' 70 inciso
xxirri a. Constj-tuiaão Fedêral, Í,êi 9.854, de 27 de outrüro de 1999, declara não possuir em

seu quadro de pessoal, f\rncionários loênores de dêzoito enos em trabalho notulno, insalubre ou

perig;so ê nem mênorês de dezesseis ..nos, em qualque! trabalho; podendô existir a partir de

quatàrze anos na condlÇão de aprêndiz, na foroà da legislaçeo vigente '

DECIÀRÀÇOES
34 <t:,

.*_..

REE. : ColwIIE N" 00005/2013
CÂ!,ÍARÀ I.ÍUNICIPÀI DE TG.MANGUAPE

3.0 - DECIÂRÀÇÃO de su.búeter-se a todas a5 c1áu3u1as e condiçôes do correspondentê instrueento
convocatório.

o proponente acima qual-ificado declara ter cor*leciEento e aceitar todas as cLáusulas
respeclivo instrLmento convocatório e 9uLmeter-se as cortdições nele estipuladas '

Pêdro Régis - PB, 0 de l,ÍarÇo dê 2 013.

'79

2.0 - DECIÀRÀÇÃo de superveniência de fato iDpeditiwo no lllre diz respêito a participaÇáo na

licitaÇão.

conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Àrt. 32, S2", o proponente acirna gualificado,
declara náo haver, até a presente data, fato iq)editivo no que diz rêspelto à

hábi1i taÇão/participação na pre;ente licitaçàô, não sê encontrendo êm coicoÍdate ôu êstâdo
falimêntar, estando ciênte dã obrigatoriedade dê info,.ar ocor-rências posteriores. Ressâlta,
ainda/ não êstar sofrendo penalidaàe de declâlação de idoneidade no âEbito da adninistraÇão
Federal, Estadual, Municip;f ou do Distrito Fedêral, arcando civil e criminalmente pela
plesente âfirmaÇão.

do

J«" L/l

W"d
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERICK PINTO DE MENEZES SILVA
ÇPF: 051.794.22440

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaasquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não mnstam pendências em seu nome, relativas a tíibutos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniâo junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situaÉo do sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN,

não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuiçÔes devidas, por lei, a terceiros,

inclusive as inscritas em Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de
certidáo específica.

A aceitaÉo desta certidâo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http:/^,vww.receita.fazenda.gov.br, ou <http://www.pgfn.fazenda'gov bP.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02105/2007.

Emitida às 20:36:30 do dia 28102t2013 <hora e data de Brasília>
V âlida até 27 lOAnOl3 .

Código de controle da certidão: F18í.3EFD.298Í.F490

Certidão emitida gratuitamente

AtenÉo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CPL ,

rw.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E... 28102t2013
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ESTADODAPÂRAIBA

PRMEIII'RA MT]MCtrAL DE MAMANffJAPE
SECRETARIA DE FINANçAS

DEPTE DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

cmmÃommnvl
d»tcolt2t.mm

verificando os Cadastros de Tributos da secretaria de Finanças deste Município

Íbi verifrcada a inexistência de débitos em nome de ERICK PINTO DE MENEZES

SILVA, inscrita no CPF n" 051.794 -22440 - , l ncalizada na ma CÔNEGO ANTONIO

AUGUSTO, 205 - -Campo -Mamanguape-pb, assim sendo exercendo o cargo <ie

Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e a-ssino a mesma'

-/:-\çÀI;l n

CÍCERO JOSE CLE T)E SOUZA
Dir

Fr, I

Cic, e

TÍ ib.
c

Válida por I E0 dias

CONFORM RIGINAL

,R881 CPL

rw-a fu-

Mamargrr,ape - P8,28 de Fevereiro de 2013

'i r
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CERTIDÀO NEGÀTTVÀ DE DEBITOS TRJA.BÀLHISTÀS

Nome: ERICK PrNTO DE MENEZES SILVA
CPF: 051 -794 -224-OO
Certidão n": 23 56550 4 /2013
Expedição: 28 / 02 / 201,3 , às 2o:58:47
validade: 26/OA/201,3 - 180 (cento e oitenta)
de sua expediÇão.

dias, contados da data

Certifica-se que BRrcK PIr{Io DE MBNEZES SILVÀ, inscrito(a) no CPF sob
o n" o51-794-224-oo, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal hi stas -

Certidão emi-tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lêi n' 1,2.440, de 7 de julho de 21ll , e
na Resolução Àdministrativa n" L47O/2ü-l do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011
os dados constantes desta Certidão são de responsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão aLualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição -

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a enpresa em relação
a Lodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais-
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . t.st - jus .br) -

Certidão emitida gratuitamente -

TNFORMÀçÃO IMPORTÀr{:IE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transit.ada em julgado ou em

acordos judiciais Lrabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a cusEas, a

emol-umentos ou a recoftriment.os determinados em Iei; ou decorrenLes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia-
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DECLÀRÀÇÔES

REE. : CONVITE N" 00005/2013
CÂ]M.RA MI'NICIPAI, DE MA}ANGUAPE

PB, de Ma!ço de

PROPoNENTE: Blick PiDto dê tr êúezes Si-Ltrà
CNPJ 051- 794.224-00

1.0 - DECIÀRAÇÀO de cuDpriEento do disposto no Àrt- 7o, rnciso )oo(III, da cF - Àrt. 27, Inciso
v, da Lei 8.666/ 93.

O proponênte acüna qualificado, sob penas da Lei e em acatanento ao disposto no Art. 7" inciso
xxxrrr a- constituição É.ederal, Lei 9-854, de 27 de outubro de 1999, declâra nào possuir êm

seu quadro de pêssoal, fr$cionários menoreg de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem úenores de dezesseis anos, en qualquer: trabalho; pôdêndo existi! a partir de
quatôrzê anos na condiçáo de aprendiz, na forma da lêgislaçeo vigente.

2.0 - DECIÀRÀÇÃO de superveniência de fato impêditivô Do que diz rêspei-to a participação na
l icitaÇáo -

conforme exiqência contida na Leí 8.666/93, Art. 32, §2", o proponente acirna qualificado,
dêclara não haver, até a presente data. fato ilryeditlvo no quê diz rêspeito à

habili taÇãolpârticipâÇão na prêsente licitaÇáo, não sê encontlando eD concordâtã ou êstado
falimêntar, estando ciente da obrigatoriedade de infornar ocorrênciâs Posteriores. Ressalta,
ainda, nâo estar sofrendo penalj.dade de dêclaraçáo de j.donêidade no âmbito da adrLinistraçáo
Federa1, Estadual, Municipal ou do Distlito Federat, arcando civil e criminalmente pela
prêselrte afirmação.

3.0 - DEcIÀRÀÇÃo de submeter-se a todâs as cIáusulas e condj.çôes do corlespondentê instrlrmento
convocatório.

O proponentê acimá gualificado declara ter corüecimento e âceitar todas as

ra"pu"trrro instrumento convocatório e submeter-sê as condiÇôe9 nele êstipuLadas.

13.
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MINISTERIO DA FAZENDA
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional
Secreteria da Receita Federal do Brasil

J 'CPL'

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERNANDO JOSE íl,lARlNHO LEAL
CPFi 020.444.73448

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tÍibutos administrados pela secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) com a êxigibilidade suspensa, nos termos do art. '151 da Lei ns5 172, de 25 de

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. náo constam insôrigóes em DÍvida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidâo

negativa.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situaÇáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN,

nâo abrangendo as contribuiÇÕes previdenciáiias e as contribuiÉes devidas' P9L.l:1.' terceiros'

iniiusive ai inscritas em Dívida Àtiva do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto dê

certidáo especÍfica.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à verificâÉo de sua autenticidade na lntêrnet, nos

endereçós <http:/ Ívww.receita.fazenda.gov.bÊ ou <http://www pgfn fazenda'gov'be

Certidão emitida com base na PortaÍia Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02/05/2007

Emitida às 14.12.32 do dia 19102t2013 <hora e data de Brasília>.

Válida ate 18logl2o13.

Côdigo de controle da certidão: D46F.A807.745D.1F88

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invelidará este documento'

wr--)

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPo/Certidao/Cndconjuntalnter/Emite...
t9t02l20li
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

Folha: 1 .t,.
oatat 2}t»2l2o13 1-
HgÍa' '14i52 )

CERilDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
. CPL '

Númêío da Certidâo

2013 / 0í0549

No dê ContÍole da Aúenticidade

616.421 .576.460

roetnrtclçÃo oo REoUERENÍE

ruscntçÕes vttlcuLADAs Ao REQUE

ATIVIDADE(s) sEcul{DÁRIA§

RENTE

MERCANTIS:

lMoBtLlÁRIAS

Nomê do Conlribuinte

FERNANDO JOSE MARINHO LEAL
C,N,P.J, / C.P,F,

020.144.734-88
Complemento

APTO 1104
BlocoNúÍnero

00231

Apto/Sâlâ

í't 04RUA HUERTA FERREIRA DE MELO
Endereço

UF

PB
Cidadê

JOAO PESSOA
CEP

58037245
BaiÍro

JARDIM OCEANIA
Alivíclade PnnciPal

eucadocaft certifi qsera aue eremd aívid puradas,s quainscrevernla isqueqeunrNI crlica FPúb palazenóaFtodirei adeolvadoRessa
edsnclusive arct isnmu pareceitasASatirel vasênciand scadifl oam ualacr peod qnomeem requerentetamconsnaodataaté a presente

o Mundda icipaAtivaDídanonaou onscritas RegistronOU aobutáriatrilezanatu t

OBSERVrçôes

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias conforme o artigo 138, §1", da Lei Complementar no 53. de 23 de dezembro de 2008 (Código

Tributário Municipal) 
--r^ À :^^-ialâ^.iâ .{a êmêníiás ou rasuras, bem como à verificação de sua autênticidade na

A aceitaçáo desia certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasu

intemet, no endereço joaopessoa pb gov-br

CeÍtidão emitida gratu itamenteem 20t021201315:51:28

I
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABÀI,HO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome : F ERNANDO .IOSE I"IARINHO LEAL.,

CPF: 020 .444.734-88
Certidão n": 2!865257 / 2073
Expedição: 2l/02/20t3, às 11:01:56
validade't t9/08/20L3 - 180 (cenEo e oitenta)
de sua expediÇão.

dias, contados da data

Cert.ifica-se que FERNÀNDo,rosE l4ARrNHo Í,EÀL, inscrito (a) no CPF sob o

n' 020.444.734-88, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
TrabalhisLas.
Certidão emitida com base no arE' 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.440, de 7 de julho de 2071 , e

na Resolução Administrativa n' !470/2OLL do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011,.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a CerEidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus esEabelec imen!os, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (htt.p: / /www. tst. jus.br) .

CerEidão emitida gratuitamenLê.

rNEOR!,ÍÀçÃo TMPoRTAIiITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peran!e a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimêntos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia '

§q

W 44,5
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tDECLÀRÀÇOES

REF. : CoIWIIE N" 00005/2013
CÂ!4ARÀ MIJNIC I PÀI DE I'IAMANGUÀPE

úl
\)

. CPL

PROPONENTE: tr.êrDaDdo ,ro3é üariDho Iêa1
CNPJ 020. i!4i1.734-88

1.0 - DaCIÀRÀÇÃo de cuDprimento do d.isposto no Ãrt. 70, Inciso xxxrlr, da cF - Àrt. 27, Inciso
v, da T,ei 8-666/93.

o proponênte acima qualificado, sob penas da Lei ê em acataEento ao disposto no Àr:t. 7" inciso
XXXIÍI da Constituiçào Fêderal, Lei 9.854, de 27 de outubro dê 1999, declara não possui-r em

seu quadro de pêssoâl, f\rncionários menores de dezoito anos êm trabalho noturno, insahüre ou
perigoso e neln mênores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir â pârtir de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz, na forha da legislaÇão vigente-

2.0 - DECLARÀÇÀo de supervêniência dê fato inpedi tivo no que diz respeito a participaÇão na
IicitaÇáo.

conforme exiqência contida na Leí 8.666/93, Art' 32, s2", Ô proponente acinâ gualificado'
declara não haver, até a presente data, fato j.q)editivo no que diz rêspeito à
hâb.i1i taÇão/partici.pação na presênte licitaçào, não se encontrando em concordata ôu êstâdo
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade dê infornâr ocorrências posteriores' Rêssalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidadê no â.Dbito da âdninistraÇão
Federal, Estadual, Iârnicipal ou do Distrito Federal, arcando civil e crj.minalmênte pela
presente afirmaÇão.

3.0 - DECIÀBÀÇÃO de submeter-ge a todas as cláusulas e condiçôes do correspondente instrü[ênto
convocatório.

o proponente acima qualificado declara ter corúrecinento e aceita! todâs as cLáusulas do

respeclivo instru4ento convocatório e su.heter-sê as condiÇões nele estipuladas.

João Pessoa - PB, 01 de Ço 2013.

--'c_,,
E rnando José
0 0.444 .134-88

o
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ca l-LPARA:

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPoNENTE: Erasmo de Baros

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaçáo em epígÍafe, apresentamos PÍoPosta conforme abaixo:

cóDrco Í»scRlMltAçÃo UMDADE quA]{nDAÍ'E P'u ÍÍÁRlo
1 veículo tiPo P§eio com as ssgui escaadeÍHbõ miÍimõ: ano Ínà 12 3'3OO'00

e modelo 2Oí3; motoÍiz8çáo 1.4 - bi combusfiwl áicoolrgasoha;
quatro porl6; equipado com aí coodiioílado, (beÉo t*HdÉa ê

üdÍos elétÍicc. 
Total

Pedro Régis/PB, 01 de de 2013.

.cPL' t

PROPOSTA

REF.: CONVITE No 00005/20í3

OBJETO: Locação dê um veÍculo tipo passeio, destinado ao gabin€te do PresideÍúe da Câmarâ Municipal de MamanguaPe

P. TOTAL
39.600,00

39.600,00

VALOR TOTAL OA PROPOSTA - R$ 39.600,00 (trinta e no\/e mil ê seisc€ntos reais)

PRAZo: 12 (doze) meses.
pAGAMENTb: Mensalmente, paÍa o65ÍÍeí no prázo de tÍinta dias, coí ados do Peííodo de adimplemento de cada Parcela.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias.

áffiEi-\

ffi@

lffiq'*'>
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PARÀ:
CÂMARÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPOSTA

REE. : COÀÍvIaE N' 00005/2013

OB,IETO: Locação de um velculo tipo passeio, destinado ao gabinete do Presidente da

câmara Municipal de Mamanguape .

PROPONENTE: Erick Pinto d. lr.nezea Si].va

Prezados Senhores,

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

VATOR TOTAL DA PROPOSTA - RS39.360, OO (TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

PRÀZO: 12 (doze) meses.
PAGAMENTO: Mensalmente. para ocorrer no prazo de trinta dias.
adimpleÍnento de cada Parcela.
VAIIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias-

M quape, 01 de MarÇo dê 2013

Respon§

contados do periodo de

uL-

,W

D UNIDÀDE OUÀ}IIIIDÀDE P . UNITÁRIO P. TOTÀI,

1 elculo tipo Passeio com as seguinte
racteristicas minimas: ano e model

013; motorização 1.4 - bi conbustive
lcoof/gasolina; quatro portas;
quipado com ar condicionado, direÇá
dráu1ica e vidros elétricos.

mes t2 3.280.00 39.360,00

total 39.360,00

I )
\\l.-

'+0
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PÀRÀ:
cÂMÀRÀ MrrNrcrPAÍ. DE MÀIGNGUÀPE

PROPOSTÀ

REE.: COtlrIrtE N" 00005/2013

OB.lEtO: Locaçáo de um veÍculo tipo passeio, destinado ao gabinete do Plesidente da C&nara

Municipal de Mamanguape.

PRoPONENTE: Fera.ndo aro.Ó lírriDho L.L

Prezados Senholes,

Nos ternos da licitação em epíglafe, apresentamos proposta conforÍne abaixo:

côrco
I

DrgcRD@nçlo
velculo tipo Passeio com as seguintês
caractellsticas ÍúnLhas: ano e úodelo 2013,
motolização 1,4 - bi combustívêl áIcool/gaso1ina,
guatao portast equipado com al condicionado,
dirêção hidráuIicá e vidros elétricos.

u!ÍrDrDi e(nnrrDrDE P.urrrÁBro
mês 12 3.200,00

P. TOTItr.
38. 400, 00

Tôtrl 38. {00,00

vÀloR ToTÀI DÀ PRoPosTÀ - R§.38.400,00 (trinta e oito nil ê quatrocentos rêais)

PRÀZO: 12 (doze) mêses '
PÀGAMENTO: MensalmeDte, para ocorrer no
adinplenento de cada palcela.
VALIDADE DÀ PROPOSTA: 60 (sessenta) dia§.

plazo de trinta dias, contados do perlodo dê

maI: d€ 2013.

I

,W"r->

\:c",

João Pessoa - PB, 01 4é
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁItlRA Mt NrcrpÀ! DE ralaNcuÀlc

coMr ssÁo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

Àta dos trabalhos da Condssào Pemanênte de Licltação, encarrêgfâda dc atua tos procêdimêntos
relativos à licitaÇâo acioâ indicada, que objetivâ: Locaçáo de Lm veículo tipo passeio,
destinado ao gabinete do Presidênte da câmara l.tunicipal de I'taJiânguapê - Foi dada â devidâ
publicidade ao certamê, em observância a legislaÇão pertinente, utilj.zaÍrdo-se do seguinte meio
ãe divulgaçào: Quadro de Di\,ulgação do Órgão Realizador do Certame - 2f/o2/2o13' l'icitantês
cadâstrados neste processo: Erasmo de Barros.' Erick Pinto de Menezês S1lva,' fernando José
Marirho Leal. Às 10:00 horas do dia 07/O3/2013, reuniu-sê a c@issão Pemanente de l,icitaÇão,
dêsignada pela poitaria n" 023/201,3 de O4/O1/2O13, cornposta pelos servidol-es: JOÃO RODRIGUBS

oe sif,va - Presidente,' sEvERIl[A DE ÀQUINo cosTA FERNANDES - l'Íetlbro; MARIÀ JosÉ mms - Merüf,ro '
Inicialmentê, confolme as di§posiÇões contidas no instrumento convocatório, o Prêsidênte abrl-u
a sessão púb1ica e efetuou o credenciâmento dos inleressados. Licitantes qualificados a

participar desta reur:-iâo: fernando Jo9é Hârinho Leal - Envelope sem represêntante:
participaçao válida,. Erick Pinto de Menezês silva - Envelopê seE representante: participaÇão
válida; Erasmo de Barros - Envetope sem repxêsentante: participaÇâo vá1ida. Em segilrida foram
identificados os envelopes contendo a3 plopostas e o§ docu.Eentos de habilitaÇão dos licj'tantes
devidêrente qualificados, â-brindo-se os envelopes Docl,ÚuêI1taÇão os quais tivêram seus conteúdos

lubricados pelos presêntes. Conferidos os êlementos apresentados, passou a infoünâr: Todos os

licitantês forah considerados habilitâdos. Àpós â divulgâção do resultado da fase hâbilitâÇão,
obselwado o prazo rêcursal ou reqistrada a desistência expressa dos licitantes de apresêntarêm
qualgue!interposiçaode.ecurso,foraEabertososênvelopêscontendoaspropostasdepreços
áos 'proponentàs ha_biLtados, os quais tiverâÍ! seus conteúdos devidá&erte rubricâdos.
Aralisadas as propostas o Prêsidente passou a infÔrDâr: Todos o5 licitantes apresentaram
propostas.noaspe.toformal,emconsorrânciacomâsexigênciasdoinstrumêntoconvocatôrio.
ionsiderados os valores ofeltados por cada proponente, devidâmente registrados no

corrêspondente llistórico da Àta, as observações apÔntadas durante o procêsso e os critérios
definidos no instrumento convocetóriô, ao final da sêssão, produziu-se o seqminte rêsultado:
Licitantevencêdorerespectivovalortotaldacontrataçâo:FernandoJoséMar:irüoLêal-
Vafor:R§38-4OO,0O.Ovalorunitárioconstantêdapropostâapresentada'bemcomooresultâdo
do cêrtame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respêctivo Mapa dê

apriaçao, quê fica fazendo parte integraÍrte desta Ata, indêpendente de transcriÇão' Facultada

a_ pâlavra: nê!üumâ observâiao roi feita. Nâda Dãis havendo a coDstar, lavrou-se a presênte

atà, q,r. depois dê lida e achada conforme, vai derridamente assinada'

^t /)
\"L(l//r

ÀrÀ oo1 - coNqrrE N" 00005/2013

RIGUES DA SILVÀ

JOS MMES

<rÍô (L^<, (
SEIERINÀ DE AQ NO COSTA ES

\_::;

LÀ



-^f,
Erí

a

4q
úi rL

o

ir-,. 1:-.-i-t,
.*t. ,..;.,il;
'?.]'rFr-éti$")

ã o. CPL
ESTÀDO DÀ PÀRAIBA

CiiUÀRA MI,NICIPÀ! DE UÀTÃNGUÀPE
COMISSÁO PER}.íÀNENTE DE LICITÀÇÀO

Brsl&rco DÀ Àra oo1 - coNqrr x" 00005/2013

Histórico da Àta dos trabalhos da CoBissão PerBanente de Licitação, encarregiados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima lndicada, guê objetiva:

Locação de um velculo tipo passeio, destj-nado ao gabinete do Presidente da Câmara l"Íunj.cipaf de
Mamanqnrape .

1.0 - DÀ pROPOSTÀ DE PÂEçOS

Considerados os valores apresêntados
processo e 09 critérios definidos
produziu-sê o seguinte resultado:

- Ee.nando .Iosé Marinho Lê41.

Valor: R$ 38 .400,00

2.0 _ DO TRÀTÀI.IEITTO DIItsNÉNCIÀDO PÀRÀ IíE E EPP - EÀÍiE PROPOSI,À

Não há regastro.

po! cada licitante, as observações apontadas durante o
no instrumento convocatório, ao final desta sessão,

q/- do siJra
J SEVERINÀ DE NO COSTÀRO GUES DÀ SIL}A

MÀRI s @MES

C{
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TERMO DE RENTJNCIÀ

REI'. : CoNVITE N' 00005/2013
CÂ]4.RÀ MI'NICIPAI DE IAN,ÍANGUAPE

PROPONENTE: EIagD dê BATIOS
cPF 792.50{ - 671- 68

TERMo DE RENÚNCIÀ ao reclrrso conforoê pre\risto no Àrt. 43/ Inciso IÍI, da Lêl 8.666193.

o

o

Cí'L

1-0

O proponente ácima qualificado, declara, na forea do disposto no Art' 43, II7, da Leí
8.666/93, aceitar o rêsultado divulgado pela Ccmissão, que anal-isou â documentação prellrLinar
do procesgo em epigrafe. efêtuada nos termôs do rêspectivo instrmento convocatório,
desi;tindo assim, êxpressamentê, de qualquer interposiçáo de recurso previsto na legislaÇão
vigente, beo como ao prazo correspondênte e concordando, portanto, com o prosseqmrmento do

cê;tame. Dêc1ara ainda que, em havendo a oco-rrêncj-a dê qualquê-r igaraldàdê de valores êntrê sua
proposta e a dos dêrnais licitantês e após observado o disposto no Àrt. 3", § 2", da Lêi.

à.eiçtgl, fica autorizado a realização do sorteio pala definiçáo da respêcti.va classificaÇão,
não sendo necêssárlo a sua convocação para o colrespondente ato público, conforme prêvisto nÔ

Art. 44, S 2", do !êferido diploÍB l-ê9a1.

Mamanquape PB, Março de 2013.

192 .504 .6'11,-68

í.Nil..
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TER}O DE RENÚNCIÀ

REF. : CoNVITE N' 00005/2013
CÂ},BBÀ MI,NICIPÀI DE },ÍAMANGUAPE

)

PROPONENTE: Erid. PiDto dê lÍerêzês si-Ivà
cPF o5t-791.221-OO

1.0 - TERMO DE RENúNCIA ao xecurso conforme pre\risto no Àrt. 43, Inciso III, da ],ei 8.666/93.

O proponente acina qualificado, declara, na forma do digPosto no Àrt' 43, IfI, da Lea

A.àAeigZ, ace1tar o ràsultado divulgado pela cmissào, que analisou a documêntaçeo prêlirLinar
do processo em epigrafe, efetuada nôs terttos do rêspectivo instlr-ulento cônvocatório,
dêsi;tindo assu, expressamente, de qualquel interposiÇão dê recurso previsto na legislação
vi-gente, bem como ao prazo correspondente e concordardo. portanto, com o prosseqlrimento do

""itr.", Declârâ einda quê, âa hâvêndo a oco*ência de qualquer i'uâ1dade de walores entrê sua

proposta e ã dos demais licitantês e após observado o disposto nÔ Àrt' 3o, § 2"' da Í'ei
à.AZetgl, fica autorizado a realizaçáo do sorteio para dêfinição da respectiva classificaÇão,
náo sendo necessário a sua convocaçáo para o corlespondente ato púbfico, confÔme previsto no

A-rt. 44, § 2o, do referido diplolua legal.

ff*,ffirÇ.
o51, --794.224-00

,r
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52 orERMo DE RENÚI{CIÀ

REE. : CONVITE No 00005/2013
cÂl4ARÀ MrjNrcrpÀr, DE }g.},ÍANGUAPE

PROPONENTE: I'êr!a!do José Maiidto Iêal
cPr' 020. 444 - 734-88

Mamanguape - PB, 01 dê Ma.rÇo de 2013.

C P'-

1.0 - TERMo oe nrrÚucra ao recurso conforme previsto no Àrt. 43, rnciso rrr, da Í,ei 8.666193.

o proponênte acima guarificado, dec-lara, na forma do disposto no Art, 43l rrÍ, da Lei8.666/93, aceitar o rêsultado divufgado pela Conissão, que analisou a dôcumentação prelÍminar
do procêsso em epigrafe, efetuada nos têrEos do respêctivo iastrunênto convocatório,dêsistlndo assin, expressamênte. de qualquer interposiÇão de -recurso previstô na LegisfaÇàovigente, bêm como ao prazo correspondente ê concordaldo, portanto, 

"om 
o pr,o"ruqrimento docertáme. Declarâ âiDda que, êtD harzendo a ocorrêDcia de qualquêr igualdadê de walores entre suaproposta e a dos demais licitãntes e após observado o disposto no À-rt. 3", s 2", da Lel8.666/93, fica autorizado a realizaÇâo do sortêio para definição da rêspectiva classificação,

não sêndo necessáIio a suã ConvocaÇão para o correspondênte ato público, Conformê previsto noArt. 44, § 2', do .rêferido diploúa 1ega1-

/Fe/02
--+-'rnando José Le
4.444 -'734-88

ó--il\
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Participântsês Unid_ qüân!. Vl. Unit. vI. TotaL Clà§s. Obs.
1, - Veicülo tipo Passêio com es segnrintês êaracteristicâs &ínj.mâs: ano e Dodelo 2013; dlotorlzaçào 1,4 - bi
coDbustÍvêl álcoo1/gâsoline; quâtlo pottâs; êquipado co& à! condicionado, direçào hid!áu1icâ e \,áabôs
e1ét!iêos-
Fernando José Mar:iiho Leal més 72 3.200,00 38.400,00 l
Erick Pinto de Menezes Silva més 12 3.ZaA,aa 39.360,00 2
Er:asmo dê Barros més 72 3.300,00 39.600,00 3

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂuÀRÀ MUNrcrPÀr DE lrALrÀNGrApE

colfi ssÃo PER!.iANEMrE DE LrcrrÀÇÀo

euÀDRo coMpÀRta?Ivo Dos pREços À?RESENTÀDoS - MÀpÀ DE ÀpuRAçÀo - clNvrTE No oooo5/2013

Mamanguape - PB. 01 de Março dê 2013

RESI'ITÀDO EINAI:

- !'ernando Jo9é Marinho Leal.

valor: RS 38 - 400,00

ô
RODRIGUES DA IVÀ

a1-^C-
SEVERINÀ DE AOUINO COSTA ES

a)t/

.Ío -jo Ya^ q Qo\^-.-
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ESTADO DA PARÂiBA
CÂÍÚARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADo FASE PRoPoSTA - COIIVITE No 00005/20í3
OBJETO: Locação de um veiculo tipo passeio.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valoítotal da Çontratação:
Fernando José Marinho Leal- Valor: R$ 38.400,m.
Dos atos deconentes do prGedimento liitatóÍo, caberào recursos nG termos do Art.
'109, da Lei Fedeíal no. 8.66ô/93 e suas alteraçôês. Maior6 inÍormaçóes poderão seÍ
obtidas junto a Comissáo Permanente de Licitação, Rua Duque de Caxias, 123 - Cenko -
l\,ilamanguape - PB, no horário das 08:00 as 12:00 hoÍ6 dos dias úeis.
Teíefone: (0E3) 3292-2786.

_ Mamanguape - PB, 01 de MaÍço de 20í3
JOAO RODRIGUES DA SILVA - Presidente da Comissão

Publicado -mediante, afixação no QUADRO DE
OIVULGAÇAO deste OÍgão nesta data.

01.03.13

Preside da Comissáo

áhÍEi.X
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
ciittAxÀ r,ÍuNrcrpÀr DE IíÀI,íÀNGUÀPE

coussÀo PER!.ÍANENTE DE LrcrrÀçÀo

NorrFrcÀçÀo - BÉsrrLTÀDo FÀsE pRoposrÀ - coNrrarrE No oooo5,/2013

IICITÀIúTE: Erasmo de Barros
cPE, 792.504.611-68

1.0 - DO OB,iTETO DÀ LICITÀçãO
l,ocaÇão de r.m veiculo tlpo passeio, destj-nado ao gabinete do Presidente da câmara M1.micipal de
Uananguape .

2.0 - DÀ lro:rrErcÀçlÀo
Informa-se quê o rêsultado da Fasê Proposta êncontra-se afixado no Ouadro de DivulgaÇão destê
órgâo. Salienta-se quê as ocorrências pertinentes ao certame, inclusive com a dêmônstração da
c1âssificâção dos licitântes hâ.bifitedos no processo, estão devidâmênte rêgistrâdâs Dà Àta da
corresponderrtê sessâo pública rêâfizada, cuja cópia êncaminha sê êm anêxo a esta notiflcação
para o devido corüecimento -

3.0 - DOS REC{TRSOS

Dos atos decorrentes do procediEento licitatório, cãbêrão recursos nos têrmos do À-rt - 109, da
Lêi Fêdêrâ1 D". 8.666, de 21 de j unho de 1993 e suâs altêrâçôês postêriores.

4-o - DAs r}IFo3raç&s @ Pr;Et@úTrREs
Maiores informaÇões podêrão ser obtidas junto a cooissâo Pereànente de ticitaÇão, Rua Duquê dê
Caxias. 123 - Cêntro - Mamanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias útêis.
Tê1êfone: 1083l 3292-2'78 6.

Mamanguape _PB 01 de MârÇo de 2013.

afl cl^-t "hsijt/qo
RO]]RTGIIT]S DÀ I LVA

DECIÀRÀÇÃo

o rlIrEREssÀDo ÀBÀrxo DECT,ARÀ r{AvER RECEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do RESULTADo DÀ FÀsE pRoposrÀ
REFERENTE Ao pRocEsso rrcrrÀTóRro eu epÍçRÀ-r'e, TNCLUSÍVB A ÀtA DA coRRnspoNDEI.r'rE sEssÀo
púBLrcA REÀLr zÀ.DÀ, BEH coMo rolaDo coNlIECr}(ENTo Dos pRÀzos pÀRÀ rNTERposrÇÀo DE RECIJRSoS,
PREvIsTos NÀ LEGISI,AÇÃo PERTÍNENTE.

RECEBIDO EM: O1l /2013 .

. 6'11- 68

Presidente da CoÍ\i ssão
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ESTÃDO DÀ PÀ.R,AIBÀ
ciiüÀRÀ MrNrcrpÀr DE MA!.rAr{GrrÀpE

coMrssÀo pERla.NE}l"rE DE LrcrrÀçÀo

NOTTFTCÀçÀO - RESTTITÀDO FÀ.sE PROPOSTÀ - CONTTTTE N" 00005/2013

LfCÍ?ANtg: Eric). Pinto de Menezes silva
cPF, O57 .794 -224-00

1.0 - Do or|arETo DÀ r,rcÍTÀçÃo
tocaÇâo dê rEn veicul,o tipo pasgeio, destinado ao qabinete do Presidente da Câmara lrtrDicipal de
Mamang'uape.

2.0 - DA NorrrrcÀçÃo
Informa-se que o resultado da Fase proposta encontra-se afixado no Ouadro dê DivulgaÇão deste
Órgáo. Salienta-se que as ocorrências pê-rtinêntês ao certâme, inclusive com a demonstraÇâo da
c]assificàÇão dos licitantes há-bilitados no paocêsso, êstão dêvidanente reg,istradas nâ Àtâ dâ
correspondentê sêssâo pública rêalizada, cuja cópia encâninha-sê êm ânexo a esta notificaÇão
para o devido conhecimento.

3.0 - DOS nECITRSOS
Dos atos decorrentes do procediuento licitatório, cáberão rêcursos nos têrmos do Art. 109, da
Lêi Fêdêra.l n"- A-666, dê 21 dê j unho de 1993 e suâs âltê.raÇôes posteriô.rês.

4. o - DAri nÍroBlcf@s @taPr,EuBrEâaBs
Maiores infornaÇôes podê-rão ser obtidas junto a Conissão Pernanente de T,icltaÇão. Rua Dugue dê
Caxias, 123 - Centro - Mâmanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12;00 horas dos dias úteis.
Telefonêi (083) 3292 -278 6.

Mamanguape - 01 de MarÇo de 2013

I

4.224-OA

DA SI
Presidentê da Corlissão

DECrÀxÀÇÃo

o TNTEREssÀro ÀBÃfxo DEcr.ARÀ IrÀrrER RÊcEBrDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do REsurrÀDo DÀ FÀsE pRoposrÀ
REEERENTE .Ao pRocBsso LÍcrrATóRro Et'í EpÍcRÀFE, rNCLUsrvE À ATÀ DA coRRnspoNDEME sEssÃo
púBrrcA RnÀr,r zÀDA, BEM col.ro roMÀDo coNlIECrHENro Dos pRÀzos pÀ.RÀ rNrERposrÇÃo DE RECrrRsos,
PREVISTOS NA LEGISI,AÇÃO PERTINENTE.

19'
\ erro&Vr.:s
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ESTÀDO DÀ PÀRAIB,A
cÂlrARÀ MUNrcrPÀr DE MÀlrAllcuÀpE

cowssÀo pERl.rÀNElrrE DE LrcrrÀÇÀo

NoTrFrcÀçÁo - REsrrLTÀDo I'ÀsE pRoposÍÀ - coNvlrrE No OOOO5/2013

ifCfTÂ.NTE: Fernando José Harinho treaf
cPE:020.444.734 88

1.0 - DO OBaTETO DÀ LrCrTÀçãO
l,ocaÇão de um veicul-o tipo passeio, dêstinado ao ga.binete do Prêsidente da Câmara Municipal de
líaftanguape.

2.0 - DA llorrErcÀção
lnforma-se que o resultado da Fasê Proposta êncontra-se afixado no Ouadro de DivulqaÇão deste
órgão. Salienta-se que as ocoüências pêltirrentes ao cêrtamê, inclusive com a dêmonstraçâo da
classificaÇão dos licitantês hãbilitados Do processo, êstâo devidamente rêg,istradas na Àta da
correspondente sêssão pública realizada, cuja cópia encarlirüa- se êm ânexo a esta notificaÇão
para o dêvido conhecimento.

3.0 - DOS RECT RSOS
Dos atos dêcor!êntes do procedimênto licitatóriô, câbe!ão recursos nos têrmos do Àrt. 109, da
lêi Fêdêra1 n". 8.666, de 21 dê junho dê 1993 e suâs a.lteraÇõês postêriorês.

4.0 - DÀs rt{Eonríãçõtss coüpr,ElrENràBBs
Maiores informaÇõês podêrão ser obtidas junto a Conissào Permãnênte de Í,icitaÇão, Rua Duque de
Caxias, 123 - Cêntro - Mâmanquape - PB, no horário das 08:00 âs 12:00 horas dos dras úteis.
Te]efonê i (O83) 3292-2'78 €, -

Mamanquape - PB, 01 de MarÇo dê 2013

ROD GUES DÀ S

Prêsr-dentê da CoÍri ss ào

DECrÀRAÇÃo

o TNTEREssÃDo ÀBÀrxo DEcr,ÀRÀ ltÀvrR REcBBIDo NEsrA DÀTÀ, cópra oo RrsulrÀro DÀ FÀsE pRoposrA
REFERENTE Ao pRocasso trcrrATóRro m{ EpÍcRÀFE, TNCLUSÍI/E A ATÀ DA coRRnspoNDENTE sEssÃo
púBrrcA REALTZADA, BEM co}ío rol'.ÍADo coNHECTrr{ENto Dos pRÀzos pÀRÀ rNTERposrÇÃo DE RxcuRsos,
PREVISToS NA IEGISIÂÇÃo PERTINENTE.

v

§
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RECEBIDo EYÍt 07/ 03 /2013.
r-,--------\/)L --r--*=-- )T I

relnando .tosé llarinío lea
ozb. qqs.tzq-es I
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

CÁMARÀ MI,NICTpÀI DE MÀI{A}IGUÀpE
COMI SSÀO PERIIANEIITE DE LICITÀÇÀO

RE],AIÓRIO CONVITE NO OOOO5 /2 013

2.0 _ DÀ PI'BUCIDàDE:
Eoi dada a dêvida publicidadê ao cêrtame, em observância a legislação perti.nente, utilizando-
se do segiuint e Eiêio de divulgação:
Quadro de Di\ru1gaÇão do órgào Rêalizador do Certame - 21/02/2013.

3.0 - DOS IIITERESSÀDOS:
ticitantes cadastrados neste processo: Erasmo de BâEos; Erick Pinto de llenezes Silva;
Eêrnando José !íarinho LeaI.

4.0 - DÀ HÀBILITÀçãO:
No dia e hora marcados foram rêcêbidos os
habilitaÇão dos interessados, atrrindo-se
qualificados a participar do certame:
!'ernando José Marinho teal;
Erlck Pinto de Menezes Silva;
Erasmo de Barros.

envefopês contendo as propostas e os documentôs dê
em seqRrida os ênvelopes DocumentaÇão, l,icitântês

Analisados os êlemêntos apresentados e as exigêacias constaÍltês do instrumento convocatório
correspondênter a CoÍrissão infornou: Todos os licitantes foram considêrados habilitados.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Após a divulgaÇáo do rêsultado da fasê ha.bilitaÇão, observado o prazo rêcursal ou regj-strada â

dêsistência expressa dos licítantres de apresentarêm qualquer interposiçào de reculso, foram
abertos os envelopes Proposta de PreÇos dos proponêntês habilitados- Ànalisadas as propostas a

CoIrLissão informou: Todos os licitântes apresêrltaraÀ propostas, no aspecto formal, êm

consonância com as êxigências do instrumento cônvocatório.

6.0 - DÀ CONCLTTSÀO

Considêrando os valorês ofertados por cada pioponentê, as obsêivações apontadas durantê o
processo ê os critérios dêfinidos no instn-mento convocatório, chegou-sê â concfusão de que a
proposta dô licitante abaixo relacionado, apresenta-sê vantajosa parâ a Àdninistração.
Licitante declarâdo vêncêdor e respêctivo valor total da coDtratação:
Eernando Josê Marirüo Leal - valor: R$ 38.400,00.

Saliênta-sê q.ue os valores unitários constantês das propostas ap.rêsentadas, bem como o

resultadô do certame com a devida classificaÇão dos licitarttes, estão demonstrados no
respêctivo l"lapa de Àpuraçáo, que fica fazendo parte intêgrante deste rêlatório, independêntê
de transcriÇão- ilace ao exposto, esta Con:issâo, representada oêste ato pelo seu Presidente,
sugerê ao senhôr Prêsidente dâ câmara, a homologaÇáo da presente licitâÇão em favor do
referido proponente.

É o relatório.

Mamang_uape - PB, 06 de Mârçô de 2013.

RODRTGIIES DÀ. SI
Presidente da ConLissão

/t^ ú.8,to

éíà\

1-O - DO O&r3?rVO:
Têm o prêsêntê ielatório o objetivo de descrever o9 procedimentos da CorEissão Permãnentê de
Llcitação, doravantê denominada sirq)lesaêntê Comissão, êncaüegada dê atuar no processo
licitatório acirna indicado, que objetiva: LocaÇão de um veiculo tipo passêio, dêstinado ao
gabinete do Prêsidênte da Cáuara l,lurticipal dê Mamanguâpe.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÁr.alÃ uuNrcrPÀr DE nallaNcuÃpE

ÀssÉssoRrÀ flrRÍDrcÀ

Orig'ee': CONVITB N." OOO05/201,3
coMrssÀo p ERI,TANE NTE DE LrcrrAcÃo

Àssutato i tocaÇão de um veículo tipo passelo,
gabinete do Presidente da Câmara
MamaDguape

Àrrexo: Processo licitatório correspondente.

destinadô ao
Municipaf de

Analisada a matéria, nos têmos da Lei Federal \" 9.666/93 e suas altêtaÇôes, e considerando o
têôr dos docnmentos e informaÇôês apresêntados, esta Assêssoria Juridica considerâ regular o
processo em teIa, o qual êstá em consonânc.ia com a fegrislaÇâo pêrtinente.

Mamanguapê 06 de ],Íarço de 2013.

sÀ
As 550.r

OÀB- PB

À}IDRÀDE }IEIIO
Juridaco
14.031
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ESTÂDO DÀ PÀÀÀIBÀ
cÁtaRÀ llrNrcrp,Ar DE r..ÍAMN{GuÀpE

GÀBTNETE Do pR.EsrDErrE DÀ cÁ}lÀRÀ

Mêmanguâpe - PB, 06 dê MarÇo de 2013,
PORTÀRIA }IÔ CC OOOO5/2013

o PRESTDENTE DA cÂ}rARÀ DA cÂrffxÀ l{trNrcrpAt DE }TAI"RNGITÀPB, EsrÀ.Do DA PARAÍBA, no uso de
suas atlibuiÇões fegais,

R E S O L V E:

HOMOIOC-ÀR o rêsultado da licitação, modalidadê Coavite n" 00005/2013, que obietiva:
LocaÇâo de um veiculo ti-po passeio, destlnado ao qabinetê do Prêsidêntê da Cámara Municipal dê
Mamang:\rape i coÍr base nos elêmentos constantes do procêsso coEêspôndente, os quais apontam
como proponente (s) vêncêdor(es):

- Fêlnando José Marinho Leal.
4204 44134-88
Valor: R$ 38 .400, 00
Publiquê-sê ê cunp-ra-se -

EME F'ERREIRA VIÀNÀ ILVA
Presidentê da c
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ESTÀDO DÀ PÀNÀIBÀ

cÁuÀRÀ MUNrcrpÀ! DE !.rÀMÀNGrrÀpE
GÀBINEÍE Do PRESIDENIE DÀ CÁleRÃ

Mamanguapê PB, 06 de Marco de 2013.
PORTÀRIA No CC 00005/2013-01

o PRESTDENTE DA cÂlGRÀ DA CÂ}GRA ut NrcrpÀr DE IIAIBNGITÀPE. EsrÂDo DA pÀxÀÍBÀ, no uso de
suas atribuições lêgais,

R E S O I V E:

A-DJUDICÃR o objeto da licitação, modalidâde Convite n" 00005/2013: LocaÇào dê !m
vêículo tipo passeio, dêstinado ao gabinete do Presidêntê da Câeara l'Íunicipal dê Mâftanguape,.
com bâse nos efementos corrstaittes do processo coüespondêrrte, a:

- Eêrnando José Marinho Lea1.
020444'134-88
Valor: R$ 38.400,00
Pubuquê-se ê c\rrq)ra- se.

"?-
EMERS FERRE I R.A. SI

Presidênte da Câmara

c

,,



col[rRÀTo N" : 0O007,/2013-CPÍ,

MÀ}G.NGUÀPE E EERNÀNDO JOSÉ }G,RINHO
pRESTÀÇÀO DE SERVrÇOS CONTORI..ÍE DISC
FOR},ÍA ABAIXO:

Pelo presente instrumêrrto Farti.ulàr de contràto, .lê um lado Câmare Municipal dê Ma]rlanguape -
Rua Duque dê caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 12-'720-256/ 0001-52, neste ato
rêprêsêrrtadâ pelo Presidentê da Câmâra Emêrson Fêrrêira Viana da Silva, Brasilêiro, Soltêiro,
Professor, residente e domiciliado na Rua Marquês de Herval, 329 - Centro - Manànguape - PB,
CPf n" 039.842.414-45, Carteira de Identidade n" 2.269.'722 ssP-PB, doravante sinplesmente

João Pessoa - PB, CPF \\" 020.444.734-88. doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as
partês contratantes assinar o prêsente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇôês
segurntes:

cu(Ú$II,À pRIlrEIRÀ - Dos ET,NDà}TEIIIoS Do coFlRàtro:
Estê contrato dêcorre da licitaÇão modalidâdê Convite n' 00005/2013, processada rros termos dê
Lei Fedêra1 n" 8.666/93 ê suas alterações. Lei Conplementar n" 123, dê 14 dê dêzêrÍüro de 2006.

cÍJiusulÀ srdrllDÀ - Do oBirBro Do @]IfRÀTo:
O presente contrato tem por objêto: LocaÇão dê r]m vêicufo tipo passeiô, dêstinado ao gabinete
do Presidente da Câmara Murlicipal de Manrangr.rape.
veículo tipo: passeio - chevrolêt onix - Placas: NPx 1941-PB - Collüustivel: gasolina/álcooI
os sêrviÇos dêvê.rão ser prestâdos dê acordo com as condiÇõês êxpressas neste inst.rumênto,
proposta/ instruÇões do Contratante e do instrr.rmento convocatôrio Convlte n" 00005/2013,
partes integrantes do p.resente cont.rato, indepêndênte dê transcrição.

cúAUSr,IÀ TERCETRÀ - DO VàI,oR E PBEçOS:
o valor total dêstê contrato, a basê do prêÇo proposto, é dê R§ 38.400,00 (TRINTÀ É oITo }ÍIL E

QUATROCENTOS REAIS). Representa'lo por: 12 x R$ 3-200,00-
No valor acima indicado não estão incluídos os custos com cottrbustivel e motorista, que ficarão
a carqro do contrâtânte -

Cü(U$,IÀ OIIÀRTÀ _ DO RB,àfl'STàüENIO:
O valor contratual- pôdêrá sêr rêajustado com perlodicidade anual, medlantê acordo, tomândo-sê
por base o mês de assinatula do rêspêctivo contrato, na mesma proporção dâ vâriaÇão vêr:ificada
no ]PCA-TBGE acumrlado ou, na sua faltâ, r:m novo indice adotado pelo Governô Fêdêrâ1 quê o
substitua,
Ocorêndo o dêsequilíbrio econônico-fiaanceiro do contrato, poderá ser rêstâllêlêcida a rê1aÇâo
gue as partes pactuarâm inicia]mente, nos temlôs do Àrt. 65, Inciso 11, A-LÍnea d, da tei
8.666/93, mêdiante comprovaÇâo documental ê requerimento expresso do Contratado-

CüíUSIII,À OUIITTÀ - DÀ DOIÀçÃO:
As dêspêsas correrão por conta da segiuintê dotaÇão, constante do orÇaaento viqente:
Recursos Próprios da Cámara üurricipal de Mamanquape: 01-01 01-031-0Ô01.2001 3390.36-00

CIÀU$,IÀ STXTJÀ _ DO PÀ(IIUEtrITO:
o pâgamento será efetuado na Tesourariâ do Contratante. mediante p.rocesso rêgularr
maneira: l'Íensâ1mênte, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
aditnplemento dê câdâ pâtcêlâ.

da sêguinte
período de

cü{u$IIÀ sÉTnÂ - Dos PRAzos:
o prazo de vigêncla do prêsentê contrato seiá dêterminado:
data de sua assinatura.
.A vigêncla dêstê instrumento poderá sêi prorroqada por iquais
acordo entre as partês, confoE[e o disposto no Àrt. 57,
características do objeto contratado.

12 Ídoze) rneses, considêrado da

e sucessivos pêriodos, mêdiânte
da Lei 8.666l93, observadas as

cüit $,IÀ oITÀ\rÀ - DÀn oBRrGeçõEs Do corfaRÀràlsTE:
a - Efetuar o pagamênto rêlativo ao fôrnêcimento ou prestaÇão dos sêrwiços efetivâmente
rêalizados, de acordo com as respectivas cIáusu-las do prêsente contrato;
b - Proporclonar ao Contratâdo todos os meios nêcêssários para o fiê1 fornêcimento ou
p.rêstaÇão dos sêiviÇos contratâdos,'
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrequlalidade êncontrada quanto à qualidade dos
piodutos ou serviÇos, exercêndô a mais arq)Ia e cômpIetâ fiscalizaÇão, o quê nào eximê o
Contiatâdo de suas responsabilidadês contratuais e legais;
d - Informar o Contlatado da nêcêssidade de ÍlanutenÇão ê/ou lêparo corrêtivo do vêiculo,
obsêivadas as normas do rêspectivo fabricante constantês do hanual dê mânutênÇâo
co.rrespondente. o qual não devêrá sêr utilizado caso haja iüêgnrIâiidadê;
e - Ressarcir o Contratado de todas as mjltas de trânsito ocorridas durantê a vigência do
prêsentê contrato;
f - Responsabilizar-se pelos danos caugados a tetcêiros ê, se for o caso, pelo pagamento da
franqura a rêspêctiva seguradora na oc
mediante fâudo técnico ou equivalentei

ôrrência dê sioistros collç)rovada a sua culpâ,

I NS T RUMEN"IO NA
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g - Efêtuar a tloca de ó1eo lubrificante e dos filtros co$espondentês de
instruÇões do fabricantê do velculo.

b2
üÀu$II,À ]lo]rÀ - DÀs oBRrcÀ@Es Do colrfRÀTADo:
a _ Exêcutar devidâmentê o fornêcimênto ou serviços dêScritos na Cl-áUsula corrsspondente dól
presente contrato, dentro dos melhorês parâfietros de qualidade estabefecidos páia o ra&o dq,
atividade relaciônada ao ôbjêto contratual, com obgervância âos prazos êstipulados,.
b - Rêsponsabiliza-r-se por todos os ônus e obrigaçõês concernentes à Iegislaçâo fiscal, civ1l,
tributária e trabathista, bêm como por todas âs despesas e compromissos assunidos, â qualquer
titul-o, perante sêus fornecedorês ou terceiros em razão da execuÇão do obieto contratado;
c - Mântêr prêposto câpâcitâdô e idôneo, ecêito pêlo Contretâ.nte, quando dâ exêcuÇão do
contrato, que o reprêsêntê integrâlmêntê êm todos os sêus atos,-
d - Permitir ê facilitar a fiscalizaçào do ContrataDte dêvêndo prestar os informes e
esclarêcimentos soli ci tàdos,.
e sêrá responsável pelos danos causados diretãmente ao Contratante ou a terceiros,
dêcorrentes dê suâ culpa ou dolo na execução do contrâto, nào excluindo ou rêduzindo êssa
responsabilidadê a íiscalizaÇào ôu o acoÍp.rnhamênto pelo órgão interêssadoi
f - Não cêdêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou êrD pa!tê, o objeto dêste instrumertto,
sem o corÀecimênto e a devida àutorizaÇão êxptêssa do Contratante;
g - Mantêi o veiculo êquipado de acordo coE as exigências do Código Nacional dê Trâns.ito;
h Efêtuâr os selviços de mãrtutênção corretivâ ê preventiva do veícu]o. No cãsô de sêr
comprovada, mediante laudô têcnico ou êquivalente, a utilização irrêqular do vêiculo, sêja por
impêricia, excesso dê passagêiros, côndução êm êstradas inrprôprias, êntre outros que
caractêrizem o seu uso indevido, todos os custos decorrentes dessâs ôcorrências, facarão a
calgo do Contratantê, cujos servlÇos deverão ser executados em oficlna especializada,.
i - substituiI imediatámêntê o veículo por outro equivalente, caso não tênha condiÇôes de sêr
utilizado no serviço;
j - Mantêr, durante a vigência do contrato, em corçatibilidadê côú as obrigaÇôe3 assumj-das,
todas as condiÇõês de habilitaÇào ê quâlificação êxigidas no respectivo procêsso licitatório,
apresênaando ao Contratantê os documentos nêcêssárlos, semprê çÍue solicitâdo.

cr,Áusur,À DÍicDtA - DÀ Àflmàção B REscrsÁo Do @NTnÀro:
Êste contrato poderá ser alterado, unilatêralhente pelo contratante ou por acordo êntre as
partes, rlos casos previstos no Àrtiqo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Àrtigos '7-7, '78 e 79 da Lei Fedêra1 8.666193.
o contratado fica obrigâdo a aceitar nas nes[as condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressÕes que se fj.zelem necessários, até 25t (vinte e cinco po! cento) do valor inicial
atualizado do contxato.

cu{UsuIÀ DÉcnn, IR.ncIRÀ - DÀs PEIGúID.N)ES:
A recusa iniusta em deixar de curq>rir as obrigaÇõês assuÍLidas e preceitos 1êgais, sujeitar:á o
Contratado, gâraltida a prévia dêfesa, às seguintes pênalidadês previstas nos Arts, 86 ê 87 da
Lei 8.666/93, a - advêrtência; b - multa dê mora de 0,5ts (zero vírgula cj-nco por cento)
âplicâda sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrêgiaf no inicio ou na execução do
objêto ola contratado,. c - multa dê 108 (dez por cênto) sobre o valor contratado pêla
anêxecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensão têmporárla de participar em ficitação ê
impedimento dê contratar com a Àdninistração, por prazo dê até 02 (dois) anos; e decfaração
de inidonêidade para licitar ou contratar com a Adninistf:aÇão Púbfica ênquanto pêrdurarem os
motivos detefiILinantês da punição ou atá que seja prornovida sua reabilitaÇão pêrante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer dâs penalidadês cabivêis
fundamêntadas na tei 8.666193.

cüíusurÂ DÉcna, sBqnoÀ - rro Fono:
Para diri[Lir as questões decoireDtes destê contrato, as partes elegêm o Foro da Comarca de
l,Íarnanguapê, Estado da Parâlba-

(
e

E, po-r estarem de pleno acordo,
assj-nado pê1as pârtes e por duas

foi lavlado o
testelrn]nhas .

vaa

\ Uâmânguape

PELO CONTRÀTÀNTE

lilnll
ElÍ!r.solr

PB, 06 de UarÇo de 2013

L
IrIÀIG. DÀ

Presidente da Câmara
039.842.414-45

PELO CONTRATADO
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cÁüÀBÀ MrrNrcrpÂL DE l4Al.!{NGUÀpE
colfissÀo PER},ÀNENTE DE LrcrTÀÇÀo
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coNrrtTE N" 00005/2013

DECT,ARAÇÀo - puBlrcÀÇÃo

DECLÀRAÇÂO

Declaro para os dêvidos fins de dirêito, çn-re una cópia dos termos de HomologaÇâo ê Àdjudicação
correspondentes ao plocesso licitatório modâlidade Convite n" OOOO5/2013, forar dêvidamente
âfixadas no Qu,ad.ro dê DiwuJ-gação destê órqão, neste data, em obse:'\rância as disposrÇões da l,êi
Eederal n" 8.666/93 ê suas a1têtações posteriotês.

Mamanguape - PB, 06 dê MarÇo de 2013-

o
ROD GUES DA S

Presidente da Conri ssâo
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÃIBÀ

cÁuAxÀ lluNrcrPÀr DE Lan ANGuÀpE
co}[ ssÀo PERMINENTE DE rrcrrÀÇÀo

coNvITE N" 00005/2013

DECr,ÀRÀÇÀo - pLEÍ-rcAÇÃo

DEcLÀRaçÃo

Declaro pa.ra os dêvidos fins de direito, ![ue uma cópia dos termos dê HomoloqaÇâo ê AdjudicaÇão
corrêspondêntes ao processo licitatório modalidade Comritê n" OO0O5/2013, fo.rar devidamente
afixadas no Quadro de Diwulga.çáo deste órgão, nesta data, em observância as disposiÇões da 1,ei
federa] no 8.666/93 ê suas alteraÇões posterlores -

Mâmânguapê - PB, 06 de l'íarço de 2013.

CLEONISON CASSIÀNO DA Sli,VA
Diretor
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ESTADO DA PARAíBA
CÂMÂRA MUÍ{ICIPAL I'E MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO - CONVTTE N" 0lm05,/20í3
Nos termos do relatóÍio final apÍêsêntado pela Comissão Permanente de Licitação e
observado o patecer da Assesso.ia Juridicâ, refêrente ao ConvÍe n' 0m62013, gue
objetiva: Locaçâo de um veículo tipo passeio, HOMOLOGO o corÍespondente
procedimento licitatóío e ADJUDICO o seu objeto a: Femando José Marinho Leal - R$
38.400,00.

Mamanguape - PB, 06 de Março de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

tr - Quadro de DivulgaÇão do Orgâo Realizador do Certame - 06.03.í3

áGD}

PUBLICAR:
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ESTADO DA PARA|BA
GÂMARÂ MUNTC|PAL DE MAMANGUaPE

EXTRATO DÉ CONTRATO
OBJETO Locação de um veiculo tpo passeio.
FUNDAMENTO LEGAL: Convate no 00005/2013.
DOTAÇÃO: Recurs6 PrópÍic da Câmara Municipal de Mamanguape: 0'1.01

01.031.m01.2001 3S.36.00
VlcÊNclA:'12 (doze) me6€s
PARTES CONTRATANTES: CâmaÍa Municipalde Mamanguape e:

CT No 0Om7/2013 - 06.03.í 3 - Feínarúo J6é Marinho Leal - RS 3a.400.00

PUBLICAR

:- - Quadro de DivulgaÉo do Orgão Realizador do Certame - 06.03.13
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HOMOLOGAçÃO E ÂDJUD|CAçÃO - CONVTTE iro 00005/2013
Nos termos do relatório final apreserúado pela comÊsão permanente de Licitaçâo e obseívado o parecer da
AssêssoÍie Jurídba, ÍêÍêrênte ao Convite no OOOO5I2O13, que otiêtiva: Locaçào dê um veiculo tipo passeio;
HoMoLoGo o coÍresponderúe procedímento licitat&io e ADJUDICo o seu objeto a: Femando Jose Marinho
Leal - R§ 38..l{)0,00.

Mamanguape - p8, 06 de Março de 2Oí3
EMERSON FERREIRA VIANA DA STLVA - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUNA MUN,C,PAL DE aIIAMANGUAPE

Diário Oficial do lvlunicípio
FITNDADO PELA LEI N" 4.] DE 16 de JLILHO 197d

ÉsTADo DA PARAíBA
GÀMARA MUNTG|PAL DE MAMAr\lcuApE

ESTADo DA PÂRAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locaçáo de um veícuto tipo pa6seio. FUNDAMENTO LEGAL: Convite no OOOO5/2OI 3. DOTACÃOj
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: Ot.Oí 0í.031.0001.2OO.Í 33gO 3ô OO. VtCÊúCte:
12 (doze) mesês. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipat dê Mamanguapê e: CT N. OOOOT/2013 -
06.03.13 - Fernando J6é Marinho Leal - R$ 38-«)O,m.

NltrS: l\I-{,RClOANO: 2013





PRIMEIRO TEBI,O ÀDIIM ÀO CONIRÀTO llo 0000?/20L3-Cpl _ 06.03.13

PRI},íEIRO TERMO ÀDITIVO ÀO CONTRATO DE EXXCUÇÃO DE SERVIÇO OUE
ENÍRE SI CELEBRÀM À CÀl'rÀRÀ MITNICIPÂT, DE !'A}ANGUA?E E FERNÀNDO
JOSÉ MAÀÍNHO LEÃI. PÀXÀ PRO}íOVER ÀITERAÇÔES AO CONTRATO
CORX,ESPONDENTE, DISCRIMINADÀS NESTE INSTRLT]"ÍE}.]'TO NA FORMA
A.BÀIXO:

Aditivo contrâtuaI quê entre si firmam a câtnãra Murricipal dê Ma]nang-uape Rua Duque dê
Caxaas, 123 - Centro - Marnanguape - pB, CNPJ Do 12.'120.256/ 0OO1-52, nestê ato rêprêsêntada
pêlo Presidentê da Câmarâ Emerson Eerrêira viana da silva, Brasileiro, Solteiro, profêssor,
residentê ê domiciliado na Rua Marques de Herval, 329 - Centro - Mamanguapê - pB, CpE n"
439.842.414 45, Carteira de Identidadê no 2.269.-722 SSp-pB, doravante simplesmênte
CONTRATÀNTE/ e Fê-rnando José Marirüo Leal - Av. Esperança. 1.360 - Manaíra - João pessoa pB,
CPF n' 020.444.734-88, doravantê silnplêsmênte CONTRÀTÀDo, objetivando promovêr alteraÇões ao
contrato original, dêcorrente da licitaÇão modalidadê Convite n" OAOO5/2013, observado o
disposto no referido instn-mento, por necêssidade de dar continuidade aos serviÇos prêstados,
conforme as cláusulas ê condições seguintês:

CIáUSUIÀ PRIMEIRÀ _ DÀ JUSTIEIGATIVA:
A a1têraÇâo contratual acitlta descrita, que sêrá processada nos termos deste termo aditivo,
lustifica-se pêlâ necessidade do dêsenvolvimento de aÇõês continuadas para a pxomoÇâo de
atlvidades pertinentes, visando à maximizaÇão dos têcursos em rêIaÇão aos objetavos
programados, consideradas as dirêtrizês ê metas definidas nas ferralnentas dê planejamento
aplovadas .

CIÁUSUIJI SEq'ITDÀ - DOS PRAZOS:
O prazo dê vigência do contrato será prorrogado por
C1áusula Sétima do refêrido instrumento, passando
meses.

(doze) meses, confonte faculta a
total para 24 (vinte e quarto)

mais 12
o prazô

CIÁUSUIJà, TERCEIRÀ - DÀs DIsPosIçõEs GERAIS:
subsistêm fi.rmes, inaltêradàs e em pleno viqor, todas as dêmais cláusulas e condiÇões
estabelêcldas no contrato original.

E, por êstarêm dê pleno acordo, foi lavrado o prêsêntê aditivo em 02 (duas) vias, o qual
asslnado pêlas partes e por duas têstêmlnhas-

TESTEMUNIIÀS

Mamanguape

PEI,À CONTR.FITÀNTE

RSO IPÀ

Jôsé MâriÍrhô

PB, 06 de MârÇo dê 2014

'^t
DÀS LVÀ

p! O-,^' À." l)\\
Presidente da Câmara
o39 - 442 - 414-45

4

PEÍ,O CONTRATÀDO

/ _----t-- )



ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TUF'A MUNICIPAL DE TWAMANGT'APE

Diário Oficial do Município
FUI\IDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JIJLHO 1974

ESTADo DA PÂRAíBA
GÂMARÂ MuNrcrPAL DE MAMÂNGuapE

EXÍRATO DE PRIMEIRO TERMO ÂDITIVO AO CONTRATO NO OOTIí3 DE 06.03.í3
PARTES CONTRATANÍES: Câmara Municipal de Mamanguape e Femando José MaÍinho Leal. OBJETO:
Locaçáo de um veículo tipo passeio. FUNDAMENTO LEGAL: Convite no 00005/20í3. ADTTIVO: prorÍoga
prazo por mais 12 (doze) meses - 06.03. Í 3 até 06.03.15. ASSINATURA: 06.03.14.

MES: MARÇOANO:2014
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