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ESTÃDO DÀ PÀXÀIBÀ
CÂMARA Mt NrcrpÀr DE l!àraNGUÀpE

co}'íI ssÀo PERlaNElrrE DE LrcrTÀÇÀo

PRocEsso r-,rcr reróaro CONVITE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13O722CCOOO 07

óRGÃo REAUZÂDoR Do cERTÀIIE:
Câmara Municipal dê Mamanguapê
Rua Duque de Caxias, 123 Centrô - Na&artquape PB
CEP: 58280-000 - TeI: (083) 3292-2786.

OB;IE!!O:
T,ocaÇão de rnn veículo tipo motocicleta, destinado as atividades da Câmara Muni.cipal de
Mafiangnlape

Er,EuEtrlos BÁsrcos Do gRocEsso:
soLrc-rrAcÀo E JrJsTrf rcATrvÀ DA coNTRATAÇÀo
Ato DE DESTGNAÇÀo DA coMrssÀo JurcADoRÀ
DECT.ARÀÇÀô DE DrspoNrBrrrDÂDE oRÇÀl,E}rrÁRrÀ
AUToRT zAÇÃo pARÀ REAtr zÀÇÀo Do CERTAME
PRoTocoro E ÀuruAÇÃo Do pRocEsso
rNsTRUl,ÍENTo coNvocAIóRro I sEUs ELEMENToS coNsTrTurÍvos
paarcnn runÍotco - ÀpRovAÇÃo Do rNsrRUtÍElIro cor,rvocerónto
PUBLICIDÀDE Do cERTÀ.uE DTvt,iGÀÇÃo
COMPROIãI\TTES DE ENTREGÀ INTERNSSÀNOS
Docur{ENros DE HABrLrrÀÇÃo Dos LrcrrÀ}rrEs
PROPOSTAS DB PREÇOS ÀPRN SENTÀDÀS
ATA E DELTBERAÇÃo DA coMrssÃo JULGÃDoRÃ
euÀ.DRo coMpÀRÀTrvo Dos pREÇos - tdqI?À DE ÀpuRÀÇÀo
enr,etónr o FrNAt Dos rRÀBÃLHos
perccsn JunÍorco - ÀNÁrrsE Do pRocEsso LrcrrAróRÍo
Ã.Tos DE HoMoLocAÇÃo E ÀDJrJDrcAÇÃo
CO}IIRATO CORRESPONDBNTE
PUBLTCÀÇÔEs

fl\q#



.tj.l;:. r i:i'-; -t!

-W
EsrÀ.Do DÀ PÀrÀiBÀ

cÁr.rÀRÀ lruNrcrPÀL DE lrAlGNeuÀPE
SEcRETÀa.rÀ DÀ ciiüaaÀ uuNrcrpÀr DE l.4Al4ANGUÀpE

Mamanguapê

Senhor Presidente da Câmara,

solicitamos que seja autorizada à CoIILissão Pernanente de Licitação dêste ó!9ão,
procêdimento licitatóriô, na modalidade êxigida pê1a lêgislaÇão em vigor, dêstinada a

PB, 18 de Julho de 2013.

real i zar

A contratação acima descrita êstá sendo solicitada, nos termos dâs êspecif.icaçôês técnlcâs ê
informaÇôês complêhentares que a acorq)anhanr, quando for o caso, motivada: Pêla nêcessidadê de
dêsenvolvimento de aÇões continuadas para a promoção dê âtividades pêltinêntes. visando à
maxi-nizaÇão dos recursos em rêlaÇão aos objêtivos proqrêmados, considêradas as dlretrizes e
metas dêfinidas nas ferramêntas de planejamento aprovadas.

Informamos que êxlste disponibilidade de dotaÇão especifica no orÇamento vigentê parâ â
execuÇão do objeto a ser licitado, consoantê consufta efetuada ao setor contábil. Cêrtos de
contarr«os com imediata aprovação desta solicitaÇào, indispensável à continuidadê dos trabalhos
dêsênvolvidos, ficamos a inteira disposiÇào para maiorês êsclarecimentos que forem julgados
necessários.

Àtênci os arente,

CLEONISON CASSIANO DA SILVÀ

l.r §

o'1()
F

?c

LocaÇão de r]]n veículo tipo motoeicleta, destinado as atividades da câmara Municipal dê
Ma[anguâpê.

Justificativa para a nêcêssidade da solicitaçâo:
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TERMO DE REEERENCIA

1 . O. DO O&,ETO
1.1.Constitui objeto da presêntê contratâÇào: locaÇão de r.trn veículo tipo motocic.Lêta,
dêstinêdo as atividadês da CárÂârâ l,tllrticipãl dê !íãDanguape.

2 . O. JUSTIEICÀTNTÀ
2 . 1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumênto,
especificaÇões técnicas e infornâções complemêntares que o aconpanham, quando for o caso,
lustificâ-sê: Pelâ nêcêssidade de dêsênvolvirnênto dê açôês contj-nuâdas pâ.râ a p.romoçâo dê
âtividadês pêrtinentês, visândo à maxiEizâÇào dos recursos êm rêlação aos objêtlvos
progra.mados, considêradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas. As ca-racterí s ti cas e especificaÇões do objêto da referida contrataÇâo são:

coDrGo
I

ESTÃDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁr,ÍARÀ MtlrrcrpÀr DE ]íAMANGUÀPE

D r scRrMtllÀÇao
Vêículo tipo Motocicleta com as sêguintes caracteristicas minimas: ano e
modê}o 2009; motorizaÇão 12O CI gasolina.

UNlDÀDE quÀlx!IDÀDE

i2

' c Pt

acordo com as

do objêto da

gualidade dos
não exime o

3.0.DÀs oBRrcÀçÕEs Do coNTÂÀrÀNrE
3,1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
cIáusulas do rêspectivo contrato ou equivalente-
3.2. Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiêI execuÇâo
prêsênte contrataÇão, nos termos do coüêspondênte instnmento de ajuste-
3.3.Notificar o corttratado sobrê qualquer irreqüaridade êncontrada quanto à
produtos ou serviÇos, êxêrcêndo a mais arq)Ia e complêta fiscalização, o que
Contratado dê suas responsabilidades pactuadas e precej.tos leqais.

4.o.DAS OBRTGAçOES DO COrrrRÀÍADO
4 . 1. Responsabilizar- se por todos os ônus e obriqaÇôes concêrnentes à lêgislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como po.r todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer
títu1o, perante seus fornêcêdores ou terceiros eo razãô da êxêcuÇão do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as dêspesas decorrentes, os nrateriais ou sêrviÇos quê aprêsêntarêm
alteraçôes, deterioraÇões iÍperfelÇôês ou quaisquer iüêgularidadês discrepantes as exiqénclâs
do instrumenao de ajustê pâctuado, ainda quê constatados após o rêcebimento e/ou pagamento.
4.3.Mantêr, durante a vig,ênciâ dô contrato ou instnmentos equivafentê, em compatibilidàde com
as obligaÇôes assu[idas, todas as condições dê habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, aprêsêntando ao Contrâtânte os dôcrnne.rtos
necêssários, sempre quê solicitado -

4.4.Nâo transferir a outrêm. no todo ou em partê, o objeto da contratação, salvo mediante
p-révia e exp-ressa autoÍizaÇão do Contratante-
4 . 5 . Ematir Nota Fiscal correspondênte à sedê ou filial da eq)resa que aprêsêntou â

documentâÇâo na fase de hâbilitaçâo.
4.6.Executa! todas as obrigaÇões assrmidas com observânciâ a melhor técnica vigênte,
enguadrando se, riqorosarnentê, dentro dos preceitos 1êqais, normas e êspecificaÇões técnicas
corrêspondentes.

5,O.DOS PRÀZOS

5,1.o prazo máximo para a êxêcuÇão dô objeto
casos previstos na legislaÇão vigentê, está
assinatura do Contrato:

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

.o prazô dê vigência dô presênte coDtrato
a de sua assinatura -

.À vigênciâ do respectivo corrtreto, podêrá

contrataÇão e que admi !e prorrogiâÇâo
indicâdo e será considêrado a partir

nos
dâ

destâ
abâaxo

5-2

5.3

se.rá dêtêÍminado: 12 (doze) meses, considêrado da

mediante acordo êntrê as partes, conforme o
as características do objeto contratado.

ser p.rorroqado por iguais e sucêssivos pê.r1odos,
disposto no Art. 57, da l.ei B-666193, obsêrvadas

6 . O. DO REA,'USTÀMENIIO
6,1.O valor contratual
tomando-sê por bâse o mês

poderá ser rêajustado com pêriodicidade ânual, mediante acordo,
dê assinatu-râ do rêspectivo contrato, nà mesma proporÇâo da variaÇão



verificada no IPCA-IBGE aculoltlado ou, na sua falta, um novo indice adotado
fedêra1 que o substitua.
6,2,Ocorrendo o desequillbrio econôÍtico-f inanceí.o do corrtrato, poderá ser

o ú
a

darelaÇão quê as partes pactuararm inicialmentê, nos termos do Àrt. 65, Tnciso II
Lêi A-666/93, medlânte comprovaÇão docueental e requêrinênto expresso do Contrata

7. O.DO PÀGAUElrllc
7.1.O pagamênto será realizado mediante procêsso regu-lar e êm observância às
procediiRentos adotados pelo Contratante, dâ seguinte maneira: Iiêrrsalmente, para
prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplêmento de cada parcêla-

CLEON-LSON CASS-LÀNO DA SILVA
Di retor

nornâs e
ocolrer no

8.o.DAS SÀIIçõES ÀDt{rNr STRÀTM.S
8.1.4 rêcusa injusta êm deixar de cumprir as obrigações assunidas e preceitos lêq:ais,
sujeitará o Contratado, garantida a prêwia defesa, à9 seguintes penalidades prewistas nos
Àfts- 86 e 87 da Iêi A.666/93r a - âdvertênci.a; b - mu]ta de mora de 0,5ts lzero virgula cinco
poa centô) apl-icada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entregar no inícao ou na
execuÇão do objeto ora contratado; c - multa de 10* (dez por cento) sobrê o valor contratado
pê1a inexecução total ou palcial do contrato; d - suspênsâo tenporária de participar em
licitação e impedimêntô de contratar com a ÀdninistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declarâÇáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Àdministração Púb1ica ênquanto
pêrdura.rqn os Eotivos dêtêflninantes da puniÇão ou até quê seja promovida sua rêâbilt taÇão
pêrânte a própria autoridade que aplicou a pênalidade; f - simultanêamêntê, qualquer das
pênalidades cabiveis fr&damentadas na lei 8-666/93-
8-2.sê o valor da multa ou indenização de\rida não for rêcolhido no prazo de 15 dias apôs a
comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primêira palceIa do pagamento a
quê o contratado viêr a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 13 (um por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte.
8.3.Após a aplicaçào de quaisquer das penalidades previstas, rêalizar-se-á comunicação êscrita
ao Contratado, e p!üIicadô na iÍq)rensa oficial, excluidas as penalidades de advertêncla ê
multa dê mora quando for o caso, constando o fundâmênto lega1 da puniÇão, informando ainda quê
o fato será registrado no câdast-ro corrêspondente-

tl

Mamangnrapê PB, 18 dê Jufho de 2013.

Q \uÀ*..i.n^..' Q..*+^t.*,.^ à." <À,o
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ

cÁldAxÀ MrrNrcrpÀ! DE ldqMÀNcuÀpE

REFERENTE: PESQUISÀ DE PREÇOS

1.0 - DO OBJETO
1.1 - CoDstitui objeto da respectiva solicitação: f,ocaÇão de trln vêicuLo tipo motocicfeta,
destinado as ati-vldades da Câmara lú.rrricipal de MarDanguape.

2.0 - DA PESQUISÀ DE PREÇOS
2,1 - Com base nos custos pâra execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante
pesquisa de prêços lealizada erltrê no mínimo três ê(presas do ramô pertinerrtê, relac:ionemos
abaixo o menor preço encontrado-
2-2 - Yiés que serviu dê basê para elaboração da referida pêsquisa: Jurüro de 2013.

coDtGo
i Veículo tipo

caract-e risti cas
motorização 120

D I SCRIMINÀÇ]io
Motociclêta
mÍnimas:

CI gasolina.

CI,EONISON CASS IÀNO DA SIIVÀ
Drrêtor

UNIDÀDE QqANTIDÀDE P, UNITÁRIo
12 580,00

P. TOTÀL

6. 960, 00seguintes
modelo 2AO9t

TÔtà1 6.96C, AC

3-0
3.1

DO VÀIOR
O valor total é êquivalênte a R$ 6-960,00.

4-o - DÂs coNDrÇôEs DÀ coNTFÀTÀÇÃo
4.1-o prazo máximo para a execução do objêto dêsta contratação e que adnitê prorrogaÇão nos
casos prêvistos na legislaçáo vigente, está abaixo indicado e sêrá consi-dêrado a partir da
assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias
Conclusão: 12 (dozê) rtrêsês

4.2.o valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anuâl, medlante acordo/
tonando-sê por base o mês de assinatura do respectivo contrato, rra mesma proporÇãô da variação
veriflcâda no IPCA-fBGE acumulado ou, na suâ falta. um nôvo índice adotado pêlo covêrno
Eederal que o substitua.
4.3.Ocoxrêrrdo o dêsêguilíbrio eco!}ôlnico-finâncêiro do côntrâto, podêrá ser rêstabêIec.idâ â
rêlaÇâo quê âs partês pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, À1inêa d, da
Lêí 8-666/93, mêdiante coryrovação documental e requerimento exprêsso do contratado-
4.4-o paqamênto será rêalizado mêdiante processo rêgular e êm observância às normas e
procedimentos adotados, da seguinte mãnêira: Mênsalmentê, para ocorrê.r no prazo de trinta
diâs, contados do período de ediÍq)lerDento de cada parcela.

líamangn rapê PB, 18 de Julho de 2013.

/é."-
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ESTADO DA PARAIBA

PREFE'TU RA III' U N' CI PA L D E IWA MAN G UAP E

FUNDAD0 PELA LEI N" {l DE ló de JULHO 197{

ESTADO DÂ PARAíBA
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SEIIADOR RUI CARI{EIRO

PORÍARIA Í{'023rI0í3 Mamangurpê - PB,oa de JanciÍo dc 20í3.

O PRESITETTÍE DA CÂMARA MUNICIPAL TE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARÀBA NO USO

das atribuiÉes que lhe são confeÍii6 pela Lei Orgânba do Município e pela CoÍistituição Federal e, ainda,
pê,a legislaçáo êm vigoí adicável a espécie, R E S O L V E :

Aí. 1' - M)ilEAR o senhor Joáo Rodrigües da Silva, SevêÍina de Aquino C6ta Femandes, e Maria
José Gomes paÍa Çomporem, sob a Presidência do pÍimeiÍo, a Combsão PermaneÍte de Licilação, tendo os
demais como membro§, nos termG da Lei Fêderal no 8.666/93.

Aí.2c - Esta po.taria enka em vigor a na data de sua publicação, revogad6 ôs dbpciçóes êm
contráno.

CÃMARA UUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAiBA êÍn O' dE JANêiÍO dE 2Oí3.

Diário Oficial do Município

ÊMERSON FERREIRÂ VIANÂ DA SILVÂ
- Presiderde -

ntfs: OZ DE JANEIROANO:2013
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

CÀMÀRA MT'NICIPÀI DE NANCUÀPE

REE. : PROCESSO LIC]TATóRIO
oBJEIo: Locação de rim vêlculo tipo motocicleta, destinado as ativldades da Câmara Uunicipal dê
Mahanguapê .

DEcrÀrÀçÃo

Conforme solicitado, declaramos havêr
rêlativo à cont.rataÇão êm têIa:

disponibilidade orÇamêntária para êxêcuÇão do objetô

Recursos Próprios
3390.39.00

da Câmara Murlicipal de Mamanguapê: 01.01 01.031.0001-2001 3390-36-00 /

Mamangua - PB, 22 de Julho dê 2013.

CLÁUDIo LEI
Têsourêiro
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ÉsrÀDo DÀ paraÍsÀ

cÁuArÀ l.ruNrcrpÀr DE líÀI..tANGuÀpE
GABINEIE DO PRES IDENIE DÀ CÀ.['ÀRÀ

ÀuroRÍ zÀÇÃo

Autorizô a CoELissâo Pernanentê de LicitaÇão, a realizar procedimento licitatório,
modalidadê exigida pela 1êgislaÇào êm vigor, destinada a:

LôcaÇão dê
Mamanguape -

tJnI vêicu1o tipô motocicleta, dêstinado as âtiwidades de CâIaârâ lúlrricipel

Conforme informaÇõês do sêtor contábil, existê disponibilidadê de dotaÇão espêclfica
orÇamênto vigente para êxêcuÇão do objêto a ser licitado.

Mamanguapê - ?8, 22 dê Julho de 2013.

EMERSON FBRRE]RÀ VIÀNA DA SI
Presadente da Cá0ara

na

de

no

A
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÀARÀ ÀflrNrcrPÀr DE lanríÀNGUÀpE

coMr ssÀo PERI,aNENTE DE LrcrTÀÇÀo

PROTOCOI,o
PRocEsso rrcrrATóRro

Objeto: tôcaÇâo de um vêiculo tipo motocicleta.
Mâmanguape.

destinado as atavidades dâ Cânara Municipal de

observado o disposto na legislaÇão pertinente no que concernê à modalidade dê licitação
empregada êm rêlaÇão ao valor previsto do certâInê e as caractêristicas e particularidades da
dêspêsa, bem como o quê já foi rêâfizedo até â presentê datâ com objêto semel]rante âo quê será
licitado e ainda o que consta dos elementos de plànêj ãmento da admirlistração, em especial o
orÇamento vigente, êsta CôItLissâo protocolou o processo êm têlâ:

coNvrrE No 0000?/2013 - 22/o't /2or3

*b,
SDA ILVÀ

íresidente da Conli ssâo
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ESTÀDO DÀ PÀRA.IBÀ

cÁIrARÀ lrtNrcrpÀr DE LrAI.!ÀNGUÃ.PE
corfissÀo pERtÍANEMtE DE LrcrTÀÇÀo

rERMo DE ÀuruÀÇÃo DE pRocEsso r,rcrrerónro
PROCESSO Â-DMTNISTRATIVO N' 13072 2CCO OO O]

objeto: LocaÇão de um velculo
Maranquape.

tipô motocicleta, dêstinado as atividadês da Câmara Munlcipal dê

I - RECEBII.'ENTO
Nesta data recebêmos a documentaÇão inerente à exêcuÇão do objêto àcira indicado, composto
pê1os sequintes ê1êmêntos: solicitâção parâ realizaÇão dê prôcêsso licitatório na modalidadê
exagida pela lêqislaÇão vigente, corn justificativa para a necessidadê da contrataÇão, pesquisa
dê pleÇos correspondente. a autolização devida e dêclaraÇão de existir a respectiva
disponabil idêdê orÇamentárià.

IÍ - PROTOCO]JO

observando o disposto na legislação pertinêntê no que concerne à modâlidade de licitaÇão
empregada êm relaçâo ao valor prêvisto do certâme e as caractêristicas ê pârticularidadês da
despêsa, bem cômo o que já foi rêatizado àté a presente data com objêto semêlhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos efementos de ptanejamênto da adninistrâção, em especial o
oaÇâmento vi g,ênte, esta Comissão protocolou o p-rocêsso êIi telai
comr-j.te no 0OOO7/2013 - 22/07 /2Oa3.

III _ EI,EMENIOS DO PROCESSO
Após devidêmente autuado, protocolado ê numêrado, contêndo a autorizaÇáo respectiva, a
indicaÇão suc.inta dê sêu objêto e do rêcurso apropriado para a despesa, nos termos do Àrt. 38
da lei 8.666/93 e suas a1têraÇôês, sêrâo juntados postêriormênte o instrumento convocatório ê
seus ê1êmentos constitutivos, inclusive a corrêspondênte Itlinuta do contrato, os guais sêrào
submêtidos à âprêclàÇão da Assessoria Jurldlca.

IV - PROCEDITIEIflTO
Remeta-se a Àssessoria Jurídica.

Prezados serüores,

Submetêmos à âprêciação da Àssêssoria Ju.rldica, nêsta dâta, os eIêmêntos do processo ora
autuado para a devida anáIise e aprovaÇáo, consoante Art. 38, § único, da Lei Eêderaf 8.666/93
e suâs a1têraÇões postêriores:

o Mínuta dô lnstrumento convocatório ê sêus elementos constitutivos;
. Minuta do contrato correspondente.

Mamanguape PB, 22 de .Iulho de 2013.

ROD I SDA LVA
residente da Comi s são
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁ},íÀRÀ MuNrcrpÀr DE r,íAIr{NcuÀ}E

coMr ssÀo pER},lrNE}IrE DE LrcrTÀÇÀo

PROCESSO ÀDMTNI §rnÀTrvo §o 130722cc00007
LrcrrÀçÃo No. oooo?,/2o13
MODÀ],TDÂDE: CONVTTE
TIPO: I'GNOR PREÇO

órgào Realizador do Cêrtâme:
cÂtÍARÂ MuNrcrpÀt DE IÍAI4ANGUAPB
RUA DUQUE DE CÀXTÀS, 123 CENIRO }ANANGUÀPE
CEP: 58280-000 - Tel: {083) 3292-2786.

PB.

o Órgâo Reallzador do certame aciÍE qualificado, inscrito no cNpJ 1-2--720.256/OOOL'S2,
doravante denomlnado simplesmente oRC, torna púb1ico para corüecimento de quantos possam
lnte.rêssar que fârá realizar atrâvés da Co[Lissão Permanerttê de licitâção, doravante denominada
simplê§mente conissão/ as 10:00 horâs do dia 30 dê Julho de 2013 no endêrêÇo acima indicado,
licitaÇão na modaridadê convitê no- oooo1 /201,3, tipo mênoi p.eço; tudo de acordo com este
inst-rrmento ê ên obsêrvância a Lei Fedêral n". 8.666, de 21 dê j urüo de 1993 ê suas altê-raÇões
postêriores e a Lel Complemêntar n" 123, dê 14 de dêzêmbro de 2006, confo.rme os crltérlos e
procedimentos a seguir dêfinidos, objetivando obter â rnefhor propostà para: LocâÇão de um
veiculo tipo motocicleta.

1.0.DO OBJETO
1.1-Constitui objeto da presentê licitação: Í,ocaÇão dê um veiculo tipo motoctcleta, dêstinado
as àtividades dâ Cámara tíunicipal de MamâDguape.
1.2.4s especificaÇôes do objêto ora licitado, encontram-se devidamêntê detalhadas no
correspondêntê Têrmo de Refêrência - Ànexo 1 deste Instrl]mento.
1.3.À contiataÇão acima dêscrita, gue sêrá processada nos têrmos deste instrumento
convocatório, especificaÇôês técnicas e infornãçôes contplementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade de desenvolvimênto de aÇões continuadas para a
pxomoçâo de atividadês pertinentes, visando à rtraxiEização dos rêcursos em rêlaÇão aos
objetivos programados, consideradas as dir:êtrizes e mêtas definidas nas fêrramêntas de
planej amênto aprovadas -

2.o.Do rêcÀr E DÀrÀ E DÀ rrfir@qçÁo Do cqtgrE
2-1.Os envelopes contendo a documeDtação relativa à habilitâÇãô e a proposta dê preços para
exêcuÇão do objêto desta licitaÇão, dêverão sêr êntregues à Conissão até as 10:00 horas do dia
30 de Julho de 2013, no êndêrêÇo constante do preânbulo dêstê instrumento. Neste mêsno 1oca1,
data ê horário será realizada a sêssão pública para abertura dos rêfêridos ênvelopes.
2.2-InformaÇôes ou esclarecimêntôs sobiê êsta llcitação, serào prestados nos ho.rários normat s
de expediente: das 0B:00 as 12:00 horas.
2.3.Qualquêr cidadão é parte Iêgitima para iryugnar o ato convocatório dêstê certame por
irregularidêdê na aplicaÇão da Ler 8.666/93 e lêgislâÇão pertinente, sê manifestada por
escrito ê diriqida a Comissão, protocolizando o original até 02 (dois) dias útê1s antes da
data f-ixada para realizaçâo da respectiva sessão pútrlica para abêrturâ dos ênvefopes dê
habil-itâção, nos horários de êxpêdiêntê acirúâ indicado, exclusivamêntê no sêgninte endereço:
Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - MarDãnguape - pB.
2.4.Caberá à CoÍLissão, auxiliada pêlos setores responsáveis pela êlaboraÇâô deste ato
convocaaório e seus anexos, dêcidir sobre a respêctiva iryugnação, respondendo ao cidadâo
interessado no prâzo dê âté 03 (três) diâs úteis, considerados da data em quê foi
protocolizada a petiÇão.
2.5-Decairá do direito de lmpuqnar as falhas ou iEegularidades quê viciariam o ato
convocatório destê cêrtamê, o licltajlte que nâo o fizêr por êscrito e dirigida a Comlssâo,
protocolizando o original até o 2" (segiundo) dia útil quê antecêdêr â âbêrtura dos envelopês
com as propostas/ nos hoaários dê êxpêdiêDtê âcimâ indicado, exclusivamente rro sêguintê
endereÇo: Rua Duquê dê Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB.

. Dos ELEITENIIoS PÀRÀ aICrTÀçÃO
,Aos participantes, serão fornêcidos os sêqrrintes êlellentos:
.l.ANExo r rERMo DE REFERÊNCrÀ - EspEcr Fr cÀÇoEs,.
.2.ANExo rT MoDEtos DE DECT ARAÇÕES,.
-3.ÀNExo rrr - MoDEro Do rERMo ng nsNúNcra,.
.4.ÀNEXO TV _ MINUTÀ DO CO]fTRÀTO;

3.0
3.1
3.1

3-1
3.1

d



3.2.À obtenção do instnmento convocatório será feita junto a conissão,
mediante o recolhi.mento da quantia abaixo j.ndicada, corlespondênte ao
gráfica dos elementos: forÂecido gratuitameYtte.

.I, O. DO SI'PORT IAGÀI,
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Eêdêral n".
a1têraÇões posteriores, Lêi complementar no L23, dê
pertirrentê/ que ficâm fezendo paltes integranteg
transcri Ção.

oroc
custo êF rep

tÍ,

de 21 dê j urüo d
dêzenüro de 2006 e

1l
aso/
uÇào

9ti8 .656
14 de
destê

9Ua5

instrumento, indêpendente dê

5. o.Do PRÀzo E Do4ÀÇão
5.1.O prazo máximo para a êxêcução do objeto ora licitado, confôroê suas câracterísticas e as
necessidades do oRc / e que ad[ite proüogação nos casos previstos pela Lei 8.566/93, êstá
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do contrato:

Inlcio:3 (três) dias
conclusáo: 12 (doze) mêses

5.2.Às despêsas decorrentes do objeto da presente licitaÇão, correrão por conta da seguintê
dotação:
Recursos Próprios da câuara !ôrnicipal de Mamãnguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36.00 /
3390.39.00
5.3.A vigência do re§pectivo contrato, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos pêrlodos,
mêdiante acordo entre as partes, conforme o disposto no Àrt' 57, da Lêi 8'656/93, observadas
as caracteristicâs do obieto licitado.

6 , O . DÀS COIDIç&S DE PÀRTICIPÀçÃO
6.1,poderâo participar deste certaDê, além dos ficitantês convidados, os demais interessados
devldarentê cadastrados no ORC, na colrespondente especialidadê perti-nênte ao seu obieto, quê

manifêstarem interessê coEr antecedêÍrcia de atê 24 (\rinte ê quatro) troras da apresentaçào das

plopostas-osproponentesdeverãoentregaracomissãodoi5ênvelopesfechadosindicando'
iespectivamente, DOCUI.{ENTÀÇÃO e pROPOSTÀ DE PREÇOS, devidanente idêntificados nos termos

deÍinidos neste instrumênto convocatório.
6.2.NãopoderâoparticiparosintêressâdosçÍuêseêncontrehsÔboregihefalimenta-r,enpresas
estracge'Lras que não fÀcionem no pals, ner. áqueles que têrüam sido declarados inidôneôs para

licitar ou contratar con a afuini.straçâo Pública ou que estejam cruprindo a sanÇão de

suspênsáo do dileito dê licltar e contlatar com o oRC'

6.3.oslicitantesquedesejarêmenviarseusenvelopesDocumentaçáoePlopostadePreÇosVia
postal - com -nvisà de RJcebimento ÀR -, deverão renetê-Ios em te&po hábit ao endereÇo
.constantedoprêâ$bulÔdesteinstn'@ênto,aogcuidadosdoPresidentedaCÔI(LisSão_João

Rodriglresdasl]va.Náosendoligorosamenteobservadasasexigênciasdesteitem,os
!êspecti.vos envelopes não serão aceitás e ô licitante, poltanto, desconsiderado para êfeito de

participaÇáo no certamê.
6.4.Quândo observada a ocorrênciâ da entrêga apenas dos ênvêlopes junto a Coltrigsão' sem a

pernenêneia de representantê credenciado na respectiva sessáo pública' é fàcultado ao

llcitartte, nâo sendo condição pala sua habilitaÇão, a inclusâo no ênvelope DocumentaÇão' da

declaraçáo expressa ae renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondentê

relativá à Ease de Hâbilitação, concordando com o prosseguimento do cêrta$e, prêvisto no Àrt'
43, ÍI1, da Lei 8.665193, conforDê modelo - Ànexo III'
6.5.É vedada à participação êm consórcio'

7.0.DÀ BEPRESETTÀçãO B DO CnpEfcrIüENao
7.1.o Ij-citante dêverá se apresentar, pala credenciaDento jr'rnto a CorÚ'ssão' quando for o caso'

atravêsdêr.!nleprêsentante,coltrosdocLmentosqueocredenciamapartj.cipardestê
procedimento ticitatório. ó.aa' ti"it"''t" credenciará apeDas um reprêsentante que será o únlco

âdÍdtido a intervir lras fases do certame na formã prêvista neste instrumento, podendo ser

substituldo posterlormente por outro devidâmentê crêdenciado'
.7.2.para o credenciamento dãverâo ser âpresentadog os segui-ntes documentos:
.7.2.l.Tratando-sedorepleserrtantelegal:oirrstr\.etêntoconstitutivodaempresânaformada
1ei, guando for o caso, dêvidamente rãgistrado no órgão conpetentê'.no -quaf- 

estelam expressos

sêuspodeiesparaêxercerdireitos""ttt,oitobrigaçõêsemdecoüênciâdetalinvestiduxa;
7.2.2. Tratando_". a. p.o"ri.-dã,- " pro",l."çào por instrtünento público ou particular da qual

constem os necessálios poaãi"t pat", fimâ; de;laraçÕes' dêsistir ou apresentar âs razões dê

recltrso e ptaticar to<ios os demái s atos pertinerrtes ao certame; aco&parüada do corresponderrte

instrumento de coristituaçã" aa à,ptt"', quando for o caso' que coülprovê os poderês do mandante

para a outorga. caso a ptá",.rt"çaà seja iarticular, devêrá ter fj-rma recorüecida por cartório
compêtentê .

7.2.3.o reprêsentânte Iegal e o procurador deverâo idêntificar-se exibindo documento Ôficial
que contenha foto.
7-3.E9tes documentos clevêlão ser apresentados antês do inlcio da sessão pública - em

original, por quafquer ptã-à".o de cópia autenticada por cartório competente ou menbio da

Comissão-
7.4.4 não apiêsentâção
credênciamento il(q)edirâ
certame. Esta ocorrência

ou ainda a incorreção insanável dê qualquêr dos documentos dê

a participaÇão ativa do representante do- licitante no plesêrrte
nao ina.bilitará o concorrertte, apenas perderá o direito a nanifestar-

,6ía

"p0



ee nas cor!êspondentes fasês do processo licitat6rio- Para tanto, a CPL receberá
do referido concorrente seus envelopes, decLar:ações e outros elementos
participaÇão no certame, desde que apresentados na forea dêfinida neste inst

8 . O.DÀ E àBrr,rAÀçÃO
8.1.os documentos necessálios à habitj-taÇào dos licitantes, deverãÔ ser
(una) via. dentro de envelope lacrado, contêndo as sêguintes indicações no

NOI'{E PROPONENIE
ENDEREÇO E CNPJ/CPT' DO PROPONENTE

DOCUITENTÀÇÀO - CONVTTE No. 00007/2013

o ENVELoPE DoCUI,ÍENTAÇÃo devêrá conter os segr]intes elêmentos:

apre
anver

8.2. PtsSSOÀ JÚRÍDICÀ:
8.2.1.Prova de inscri-Çâo no cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ'

8.2 .2. Regularidadê para com a Eazenda Federal - certidào conjunta negativâ de débltos
rêlativos a lributos Federais e à Di\rida Ativa da União'
g.2.3.Certidóes negativas das !.azendas Estadual e üunicj"paL da sede do licitânte ou outro
equivalente na forRâ da Lei
I .2. 4. coÍplovaçao ae r"gorà.iaade lelati-va à seguridade social rNSs-cND e do rr,do de Garantia
por Tenp; de serviÇo rcTs_cRE, aprêsentando as cor!êspondêntes certidóes fornecidas pelo
instituto Nacional do Segulo Social e Caixa EconôEica FedelaL, respectivalrente.
g.2.s.prova de inexistência de débitos inaditrltr)lidos perante a JustiÇa do Trâbalho, mediânte a

aplesêntação de Certidão Negatiwa de Dêbitos irabalhistas cNm, nos ter'tos do Tltulo vll-À da

cànsolidação das Lêis do trabalho, aprovada pelo Decleto-Í'ei n" 5'452, de 1" de maio de 1943'

8 . 2. 6. oeciaraçâo do licitante: áe curyritrrento do disposto no Àrt' 7"' lnciso X)«III' da

constituiçào Federal - Art. 2't, Inciso v, da Lei 8'666/93; de superveniência de fato
impedltivá no quê diz respej-to à particiPação na licitaÇâo; e de srümeter-se a todas as

clãusulas e condiÇôes do presente instrumento convocatôrio, conforme modelo - Anexo rr.
8.2.?.Íermo de Renúncia, caso o participante êNrie apenas seus envelopes' sem represêntantê
crêdenciado e desejar renunciar aã airelio de interpor recurso e ao prazo respêctivo relativo
àEasedeHabilataÇão,concordandocomoprossegujlentÔdocêrtaúêlicitatório,confor$e
modelo - Ãnexo III.

8.3. PESSOÀ FÍS ICA:
8.3.1.InscriÇâonoCadastrodePessoaFlsi.ca-CPFeaCéduladeldentidadê-RG.Estes
docr,mentospoderãosersubstj.tuídospêlacartei.a-l.,aciona]deHabilitaÇàoouDocumentode
Ídentificaç;o Profissional emitido pelo respectivo Órgeo oficlal da Classe'
I . 3 . 2 . Rêgnrlaridadê pala co{o a F;zenda rlderal - certidão conj unta nêgatiwe de débi-tos

relativoi a Tributos Federais e à Dlvida Ativa da União'
8.3.3.certidão negativa da Fazenda I'Íunicipal da sede do licitante ou outro equivalênte na

forma da Lêi.
g.3.4.p!ova dê inexistêncÍa de débitos inadi,úp1j-dos perantê a.lustiça do rra.balho, mediantê a

apresêntaçào dê certidão wegativa de Débitos irab_alhistas cND4r, nos termos do Tltulo \[I-A da

consolidaÇão das Í,eis do Tra'bal-ho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5-452' de 1" de mâio de 1943'

8. 3. 5. DeclaraÇão do llcatante: de 
-cunq)limento do disposto no Art' 7"' Inciso XXXIIÍ' da

constituição Eedêraf - Art. 2'l I rnciso v, da Leí a.566/93.' dê supêrvêni ênciâ dê fato
impeditivá no que diz respeito à partlcipaÇão na licitação; ê de submeter-se a todas as

cláusulas e condiçÕes do pràsente instruEento convocãtório' conforme oodelo - Ànêxo rI'
8.3.6.termodêRênúncia,casooparticipanteenvieaPenasseusenvelopes.semlepresêntante
crêdenciado e deselar renLmciar aã direito de interpor recllrso e ao prazo respectivo relativo
à Fase de Habilitação, concordando con o prosseguieênto do cêrtame licitatório' conforne

nodelo - Anexo IÍI.

I . 4 . Documentação êspeclfica:
I . 4. 1. CoÍrprovaÇão de quê o licitante se enquadra nos têrmos do Àrt' 3o da tei Conpl-ementar n"'
723, dê 14 de dêze[üro o" Z-OOZ, se for o iaso, sendo considerada Dicroe'q)resa ou eÍu)resa de

pequeno polte e recêbendo, pãtiá.t", tratâmento, diferenciado e simplificando nâ foma definidà
pê1a legislaÇão vlgentê- r.i- "àútot'"çao 

poderá .ser . 
feita através da apresêntaçâo de qualquer

r*. dos seguintes doannent; I ãritaai" 'do licitante: a) declaraÇão explessa, assinada pelo

rêsponsável legal da ..p.."J, " 
por profissj'onal da- área contábif' devidamênte habilitado; b)

""iiiJa. 
simpllficada "*itiã" 

peru lunta comerc-l a.L -da sede do licitante ou equivalênte' na

íorma da tegislaÇáo p".ti.r"rrià.'e "uJênci" 
da referida declaração ou certidão siúplificâda não

é suficiênte motivo para a inabilitaçao do licitante, apenas perdêrá, durante o prêsentê

certamê, ô dileito "o t..tum".rlo diferenciado e siuqrlificado dispensadô a l,ÍE ou EPP, prêvistos

na Lei complemenLar 123/06 '

8.5.o5doclunêntÔsdeHabilitaÇãodêve!àoserorganizadosnaordêmdescritanesteinstlumento,
precedidos por um lndlcê "orrttpo"a"ntt, 

podenáo ser apresentados êm ori-ginal' por quafquêr

;;;;; ae' côpia autênricade p-or cartório coÍq)êrenre, !ÍrêÍibro de corai ssão ou pubLicaçáo êm

ãrqao aa imprÀsa oficial, q.,ur1ao fot o câso' Estando perfeitamênte leglveis' sem conter

borrões, tasurâs, êmendas ori entrelirüns, dentlo do prazo de validadê' ê encêrrados êm

envelope dêvidamente lacrado ê indevassável' Por sêr apênas r'@a forEalidade quê visa facilitar:
À, ii.t.Uo", a ausência do indice de que trata este itêm' não inabilitará o licitante'
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ri'lNEtv
8.6.À falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópi v1d
autenticadas
na imprensa oiicial, a aprêsentaÇão de docrntêntos de habilitação fora do envêl

ou dâs vias originais para autenticação pela coEissáo ou da publ

I

tornará o
Iegalidade

respectivo licitante inabilitado- Quando o documento for obtido vi
será cotrg)lovada nos endereços eletrônicos correspondentes - Poderão ut1

a critério da Comissão os docr.mêntos cadastrais de fornecedores, constantes do
oRC, para coryrovaÇão da autenticidade de elermentos apresentados pelos licitântês
o caso.

9. O-DÀ pROEOSTÀ DE PBEçOS
9.1.4 ploposta deverá sê! apresentâda en 01 (uEa)

sêguintes Lndicaçôes no àrrvêrso:
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPE DO PROPOIENTE
PROPOSTA DE PREçOS - CONVTTE N". 00007/2013

lr1a, dêntro de ênvelope lacrado, contendo as

o ENvEtoPE PRoPOSTÀ DE PREÇoS deverá conte! os seguintes elementos:

g.2.PropostaelaboradaeltrconsonânciacomaSegpêcificaÇõesconstantêsdesteinstrumentoe
seus elementos - Ànexo r -, en papel tülbrado da eryresa, quando for o caso' dêvidâmênte

assrnada por seu representante, cántendo no cotrespondente item contado: discriminaÇáo, marca

e/ou modêlo e outras cerectelisticas se lrecessário, o quantitetivo e 03 walorês unitário ê

total êxpressos em algarismos.
9.3.serácotador.múlicopreÇo,Earca,mdelopalacadaiteu,comautilizaÇãodêduascasas
decimais. lndicaçôes em cont;ário estao suiãitas a colreÇões observando-se os seguintes
critérios:
9.4.!'alta de dlgitos r serão aclescidos zeros;
g.s.Excesso de dÍgrtos: gendo o primeiro digito excedente menor que 5' todo o êxcesso será

suprimiao, a."o "ár,t.á.io 
haverá o arredondimento do dlgito anterior para mais e os deÍrai s

j. tens êxcedentes suPrirai dos.
ó.e .e p-.opo"t. deverá ser datilogrâfadâ ou iryrêssa êm linqua portuqnrêsa e em moeda nacional'
elâboradacoÍrclareza,seBalternâtivas,lasulas,emendase/ouentlelin}ras.Suesfoltras
rubricadas e a úLtima datada e assinâda pelo rêsponsável, com indicaÇão: do vâ1Ôr total dâ

p.opo"t" em algarismos, dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagamênto' dâ sua

.r"fiaua" que náo poderá ser inferior a 60 dias, ê outras inforDaÇôes ê obsêrvaÇôes pertinentes
que o licitantê julqar necessárias.
g.l.e*i.tir.ao discràpancia entre o preço unitário e o val-or totáI' resultado da Íu,lti'plicaÇão
do preÇo unitário pela quantidade, o prêÇo unitálio prewalecerá-
9.8.rica êsta.bê1ec1d.o que havendo divergência de preços unitáriÔs para un mesmo pxoduto ou

serviço, prevalecerá o de menor valof'
9.9.No caso de alteraçÓes necessálias da proposta feitas pê1a cc'Gissão' decolrente3

exclusiwemêrrte de incorrêçôes na tuiridadê dê mêdida utilizada, observede a devida

proporcj-onalidade, bem "o.o 
.,- multiplicaçeo e/ou soma de valores' prevalêcerá o valor

corrigido.
9.10.AnãoindicaÇãonaplopostadosprazogdeentregâouexecução,dascondj-qõesdepaqamento
ou de sua validade, ri"a,i'"rl".rànaiao gue o licitante aceitou inteqrarEente as disposições

d.o instrw[errto convocatólio e, poltalrto, serão consideradas as deteEcinaÇões nele contidas

iar"-". Ãi.riaas êxigências nào 
-sendo suficiente Botivo para a desclâsslficaÇão da respêctiva

p!oposta.
9.11.É facultado ao llcatante, aPresentar a proposta no próprio modêlo fornecido pelo oRc'

desde quê esteja devidamente pleenchido'
9.12,Nas lícitaçóee p"." 

-.{'i'"iça" de mercadolias o particiPante indicará a origem dos

prôdutos ofêrtados. e ewentuJ laita da referida indicaÇão não descl-assificará o licitantê.
g. 13. Sêráo descrassificadJi--." 

- p."p""tas quê deixarêm de atênder as disposiÇões deste

instrumento.

10 . O . DO CRITÍ:RIO PàR]À i'IIIGàüE§IIro
1O.1.Sexá dêclarado .r.rr""aoi deste certame o licitante que' atendidas todas as exigências do

presênte instrunento, apresentar proposta coIB menor valor unitário no corrêspondente item
'cotado, relacionado no Anexo I - Termo de Referência'
1o.2.Havendo iqualdAde ale valores eintre duas ou [Éris propostas, e após obedecido o disposto

nos Arts- 44 e 45 a. 1.r. óãrpfã."tt tar 123/06 e no Àri' ã"' Sz"' da Lei Federal a'666/93' a

classificação se fará atrâvés de sortêio'
l-O.3.Na presentê licitação será assêgurada' como critério de desêmpatê' preferência dê

contratação para as microetrPresas e eopresas de pêqueno porte'
1o,4.pa!â efeito do dj,spostt neste inslnrnento, entendê-se por eryatê aquelâs situaÇóes em quê

as plopostas aprêsentadas pelas microêrP'esas ê eryresas dé pequeno poite sejam ig-uais ou até

iãt-faã, por cànto) superiÀres à proposta nais bem crassi'ficada'
10.5.Ocolrendo a situação ;"-;ry";" conforrue acima definida, proceder-se-á da seqilrintê forma:

L0.5.1.À microêmp!êsa o, 
".ptát" 

de pequeno porte nals beE classificada poderá apresentar

proposta de preÇo infêrio! 'àquela consiaerada vencedola do cêrtame' situaÇão em que será

ãal.rai"aao em seu favo! o objêto licitado"

"Pc



10.5.2.Nào ocolrendo a contratação da nicroempresa ou emprêsa de pequeno porte,
item anterio.r, serão convocadas as denais renanêscentes quê por: ventura se
situaçào de enpate acina definida, na ordes de classificação, para exercicio do me

10.5.3.No caso de equivalência de valores ap!êsentados pelâs microempxesas e

pequêno porte quê sê encontlen no intervalo estabelecido como situaÇào de
reálizado sorteio entre elas para que 9e identifique aquela gue primeiro poderá
melhor oferta.
L0.6.Na hipótese de nãc'-contratação nos têroos ac1&Â previstos, em çruê foi obsêrveda a
situação de empate ê assegurado o tratâmento dj-ferenciado a nicroempresa e enprêsa de pequeno
polte, o objeto licitado sêrá adjudicado em favor da proposta originalmentê vêncedora dô

certamê.
l-0.7.A situaÇão de elq)ate, na forEa acimâ definida, somentê se apflcará quando a melhor oferta
inicial nào tiver sidô âpresentada por úicroeq)rêsa ou em{,!esa de pêqueno polte'

11 . 0 - DÀ ORDEI{ DOS g,ÀBiALEOS

11.1.para o recêbimento dos envelopês e inicio dos trabalhos sêrá observada uma tÔlêlância de

15 (quinze) ninutos após o horário fixado- Ence.!âdo o plazo para recebimento dos envelopes,
nêrihr$ ôutro sêrá aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão púb1ica pelo Presidente, será efetuado o devido clêdenciamento
dos lnteressados. somente paiticipará ativamente da rer]niáo um represêntante de cada

Iicitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessaf'
11.3.O não cotq)areci$ento do representantê de qualquer dos licitântes não j-Úpedirá a

efetivação da rêunião, sendo que, a si4)les participação neste celtame i-mplica na total
aceitaçáo dê todas as condiÇões à.t.b.l""id." nestê Instlr.ünento Convocatório ê seus anexos.

11.4.8m nerür&a hipôtese será concedido prazo para a aplesentaçãÔ de docr'uBentação e/ou

substituição dos envelopes ou de qualquei elemento exigido e não apresêntado na reunião
destinada à habili tação.
11.S.A CoBlissão lecebêrá dê cada representânte os ênvelotr)es Docunentação e Proposta dê PrêÇos,

e rubricará jultamentê com os participântes os fechos do segundo'
11 . 6. posteriôrmente abriiá os'envelofes Doctloentação, lubricará o sêu conteúdô ê solicitará
dos licitantes qlre exaRinertr a docr.unentação nêles contidas. Quai3quer irpugnaÇões levantadas
deve!ão ser coÍn-micadas a coÍLisgão, quê as consigmará na Àta de rêunião'
1L .7 . prosseguindo os ttabalhog, a co4tissão analisará os docÚnentos e as ilrFugrrações porventura

formulâdas pêIos licitantes, dando-lhes ciênci-a, em seguida, do resultado da Easê de

HabilitaÇão. EntretaÍrto, se assirn julga! necessáriÔ, poderá divulgar o resultado numa nova

reuniâo, registlando-se na Àta, ou nealante publicaÇâo Ita irtrplensa oficial ou einda ênitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, i devida antecedência necessária - nâo inferior a

48 (quarêntà e oito) horâs.
11.8.ocorrendo à desistência explessa dÔs licitantes ao direito de recorler na Fasê de

HabilitaÇão, conforme previsto .,o 'gtt ' a:, III, da I'ei 8'666/93' na mesDâ sessão poderá havêr

a abertura dos envelopes *potlat, caso contrálio 9ê-rá marcada nova data' coln Ôbseivâncj-a ao

prazo recursal êstabelecido na LegislaÇão Pertinente'
'L1.9.0 ênvelope Proposte de preçoá, dewidasentê fectredo ê lacEado' será dewolvido ao licitantê
inabj-1itado, àesde que não terüâ havido recurso ou após sua denegação'

11.1o.EncêrradaaFasedeHabilitaÇãoeobservadososdltamesdesteinstruslento,acoRissão
procede!á entào à abertura dos envel-opes Proposta de PreÇos dos ploponentes dêcfarados

habilitados, ru.bricará o "ã "o.,t"Uao 
e facultará o exaEe da doquEentação nelês contidas a

todos os participantes, os quais poderão êfetuar irq>uqnações ' dewidamente coÍtsiglradas na Àta

de reunião, quândo for o caso.
11.11.À Comissâo exanLina-rá OS êlementos apresentados, a9 obsêrvaÇõês eventualmentê apontadas,

declarandô, em seguida, vencedor o licitante que' atendidas as exigências e cÔnsidêrados os

clitélios definldos nestê ingtrurDento, apresentar ploposta mais vantaiosa para o oRC'

11.L2.Dâ leunleo lavrar-""-a lt" cir_cunstanciada' Da qual serão registrÀdas todas as

oàorrêrr"i.s e çF-re, ao final, será assinada pela CoEissão e licitantes presentes'

11.13.ftn decorrência a" 1li óáryr"rn"11tar 123/06, a co4provaÇão dê regularidadê fiscal das

microeÍq)rêsas e emplesas ae pequàno polte somente sêrá êxigida Para êfeito dê assinatura do

contratà, observando-se o seguinte procedimento:
l-1-L3.1.As microednpresas e êrtrpresas de pequêno portê,. .por ocasião dà participaÇão nesta

ticitaÇão, devêrão aprêsentar loda a documentaÇão êxigida para comprovação de reqularidade

fiscal, dentre o" ao",*".tio" emlnerados neste instlumento para êfeito de HabilitaÇâo ê

ini.qr..rau" do ênvelope Docr.mêntaÇão, mesmo que esta apresênte a19BDâ res-triçâo"
11.13.2.Havendo "rg,r.a 

ta"a.iiào' tt to'çtot'"ção de regularidade fiscal' se!á assêgulado o

prazo de o2(d.ois) a:... uJ"it, '""jo termo j-nicial corresPondelá ao momento em que o licitante
for declaradô vencêdôr, prorro'gáveis por i$ral periodo, a critério . do oRc' pala a

rêgul-àrizaÇão da docr.unentaç'ão, pJg"t"t'to- ou- parcelamentÔ do débito' e emissãÔ da êventuais

..itido." negativas ou posiiivas coh efeito de certidâo negativa'
11.13.3.A náo-regulari zação da doc@entação, no prazo acittra previsto. irq>licará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanÇões previstas no Àrt' 81' da tei 8'666/93' sendo

facultadô ao oRC convocar os licitantes reBânescentes' na otdem de classificâÇào' parâ

assinaturâ do contrâto, ou revogar a licitação'

12.O.DO CRrTÍ:Rro DE ÀgErtràBr,,rDàDiB DE PRBçOti

12.1.Havendo proposta com valo! unitário
inexêgü1we1 nos têrllos do Art' 48. II, da

d11 aS s
e S

sent

N

ormat do

superior ao êstiúâdo pelo oRC ou manifêstamênte
L;i S.666/93, o mesmo seiá dêsconsiderado' Esta

"-Dc
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1ocorrência náo desclassifica autoEaticamênte a proposta, quando for o caso,

correspondente, rel-acionado no Ànexo I - Teroo de Referência -, na coluna códig
12.2.o walor êstimado quê o oRC se propõê a pagâr pelo objeto ora licit
Referência -, está indicado no rêspectivo elemento deste instrumento - ÀNExo 1-

q
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13.0-DOS RECOnSOS

13. 1. Dos atos decolrentês deste
109 da Lei Fêderal rt-" a,666/93,

procedimênto licitatório, caberão recursos nos termos
de 21 de julho de 1993-

Àrt

13.2.0 recurso será dirigido à autolidade guperior do oRC, por internédio da CoÍrissão, dêvêndo
sêr protocolizado o original, nos horários nofllais dê expediêntê das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no sêguinte endereçô: Rua Duque de caxias. 123 - Centro - Mamanguape - PB.

1iI. O.DÀ HOTOIOGÀçÃO B ÀD"UDICÀçÁO
L4.1.conc1uido o julgamento das propostas apresentadas, â comissão ênltirá rêlatório
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certâme. re&etendo o a autoridade superior do ORC,

luntâmente com os e1êmentôs constitutivos do processo, necessários à HomologaÇão e Adjudicação
da respêctiva licitação, quando for o caso-
14.2.4 autoridade superj,oi poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interessês
do oRC, discordar e deixar de homologar. total ou parcialmente, o resultado apresentado pêla
CorÍrissão, revogâr ou considê.rar nula a Licitação, desdê que apresênte a devida fundamentação

exigida pela legislaçáo vigentê, resgmardados os direitos dos licitântes'

15. O. DO COrÍlRÀm
15.1.4pósahomologaçãopelaÀutoridadesuperiordooRc.olicitantevencedorseiánotificado
para, ãentro do prázo d; OS (cinco) dias ãonsecutivos da data de recebimento da notificaçào,
assinarorêspectivocontrato,quandoforocaso,elaboradoemconfornidadecomesmodalidades
pãr*iaiaa" pe-ta l,ei Fede!âl rt.o g.656/93, podendo o rlesroo sofrêr alteraçÕes na forma definida
pêIa referida Lei.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dêntro do prazo de

va.Iidade de sua proposta, o Licitante pêrderá todos os dirêitos quê porventura tênha obtido
como vencedor da l icitaçáo.
ii.:-É pe.*itido ao oRc, no caso do licitânte vencêdor nâo comparecer para âssinatura do

contrato no prazo e condlçóes estabelêcidos, convocar os llcitantes remânêscentes, na ordem de

classificaÇão, para fazê-Io em igual prazo e nas Eêsrlas condÍÇões do Iicitante vencedor'

inclusj.ve quanto ao prêço, ou revogar ã presente licitação'
15.4.0contlatoqueeventualmenteven}raaserassinadopelolicitantevencedor,poderáser
alterado, uli1atêralmente pelo contlatante ou por acordo entre as partes' nos cagos previstos
no Àrt- 65 e será rescindiã"-, a" pieno aireitá, conforme o disposto nos A!ts. 'l'7, '78 e'79 da

Lei 8.666/93 -

15.5.0 contratâdo fica oI,iigâdo a aceiter nas rtrêsrrás coÍldições coDtratuâis' os acréscimos ou

supressôes que se fizerem íecessários, até 25* (vinte e cinco po! cento) do walor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de refoma de equipamento' até o llnite de 509 (cinquênta

por cento) Para seus acréscimos.

16. O . DÀs sÀNçõts ÀDoÚsrnàTrrrlrs
16,1.A !êcusa injusta em dej-xar de dnnprir as obrigaÇôes ass!@idas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévla defesa, às sêguj-ntês penalidades p!êvistas nos

Arts. 86 e 87 da Lel 8.666/93: a advertência; b - mrlta de mora de O'5t (zêro virgul-a cinco

pãr cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na êntrêga/ no inlcio ou na

êxecuÇão do objeto ora contratado,' c - multa aá fO* (aez por cento) sobre o vê]Ôr contratedo

pela j.nexecuçáo total or., p"."i"f do contrato; d - suspensão têmporária de partici'pax em

licitaçáo e irpedimento de àontratar com a Àfuinistraçáo' por plazo de atê 02 (dois) anos; ê -
ãã"i"ràia" dê inidonêidade parâ licitar ou contratar com a Àdninistlaçào Púb1ica enquanto

perdurare' os motivos deter;inantes da puDição ou até que seja promovida sua reabilitaÇáo
petantê a própria autoriá; n"" aplicJu a p,enalidâde" f - siE[rltarreá]ltente' qualquêr dâs

iãn"fia"a""- ".L1veis 
fundamentadas na Lêi 8'666/93'

16.2.se o valo! da multa ou indenizâÇão devida não fo! recolhido no prazo de 15 dias apôs a

com.rnicaÇão ao Contratado, se!á automaticamente descontado da primeira parcela do pagamênto a

que o contratado vier a r"rãi-i"", acrescido de juros moratórios dê 18 (um por centô) ao mês,

ou, quando for o caso, cobrado judicialmente'
16.3.Àpós a aplicaÇão a. -ã"iL"ótr: das penalidadês previstas' realizar-sê-á comunlcaÇão

egcrita ao contratado, . p,,lfittao tt" iIÚpt"t''" oficial' excluidas as penalidadê3 dê

advertência e nmlta dê mÔla quêndo for o caso' constandÔ o fundamento lega1 da puliÇão'

irrfoaa"t ao ainda que o fatÔ será registrado no cadastro corrêspondente'

l?.O.DO RECEBTTTENTO q' CCIíPRC'VãçÃO DE EECOçãO DO OrL',BÍo

17,1-0 rêcebamento ou. "oõ.".i"ça" 
de exeãução pêro oRC dô objêto ticitado, obselwadas suas

caractelisticas. se fará ^"ãi".ra" 
recibo ou equivalente enitido po! frmcionário ou coltris§áo

ã"pã"iri"" dêvidamentê a"tiqn"ao", após â werificaÇão da quantidade' qualidadê ê outlos

aspectosinêrentês.,o"."..o",destein-strunento,dasnormastécnicagêlêgislaÇàopertinentês,
e consegüênte acej-taÇão. I
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18. O. DO PÀBüE}11!O
18.1.o paqamento será êfetuado mediante processo regular e em observância as

rioplocedimentos âdotados pêLo oRc, da seguinte Eranêirâi Hensalnente, para ocor
tlinta di-as, contadog do perlodo de adinpleEento de cada parcela.

r.

18.2.0 dese[üolso máximo do perlodo, não será superior ao valor do respectivo a emento,
acordo com o clonograna aprovado, quándo for o caso, ê semple en confo
disponibil-idade de recursos financeiros.
L8.3.NerüuB walor será pago ao Contratado enquanto pêndente de liquidação qualquêr obrigação
financeira gue the for imposta, en virtude de penalidade ou inâdilq)lência, a qual podêrá ser
colq)ensada com o pag;unento pendente, een ç[uê isso gere direito a acréscimo de qualque!
natureza -

19.0 .DO RE r^fUStÀI@ITO
19.1.O valor contratuaL poderá ser reajustado con periodicidade anuaI, mediante acordo,
tomando-se por basê o mês de assj.natura do rêspectivo contrato, na mêsrul proporÇão da valiação
verificada no IpcÀ-IB6E acurú]lado ou, na sua falta, r]m novo indice âdotado pê1o Govelno
Federal que o substitua.
19.Z.Oco;rendo o desequilibrio econômico-f inanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a

relaçáo quê as partes pactuaran inicial&ente, nos temos do Art. 65, Inciso II, Àl"lnea d, dâ

Lei 8.666/93, mediante coúprovaÇão docr.noêntal e lequerimento expressÔ do contlatedÔ'

coln
de.

20-O.DÀS DÍSPosrçõBg GARIIS
20.1.Não sê!á de\rida aos proponentes pela ela-boração e/ou aprêsentação de documentação
relativa ao ce.rtamê, qualquer tipo de indenizaÇão.
2O.2.Nenhr.roa pessoa fisica, ainda quê credencj-ada por proculaÇão tegal, poderá rêpresêntâr
mais dê r-ntra Liêitante.
20.3.A presente licitaÇão somente poderá vi! a ser revoglada por razôes de interesse público
decorrente de fato superveniênte devidaEentê conl)rovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegaLidadê, de oficio ou por prowocação de terceiros, Eêdiârlte pârecer êscrito e devidâ$ênte
fundamentado.
2O.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sêlêm

declaradas fêriado, ê náo havendo ratificação da coDvocação, fican transferidos
autoDãticamente para o p.imeiro dia útj-l subseqüente, no ElesDo local e hola anteriormente
previstos..2o.5.ocorrendoasupressãodeserviços,Seocontratadojáhouveradquiridoosmatê.riaisê

postos no 1ocal de trabalho, os mestuos deverão sêr pagos pelo ORC, pêlo prêÇo de aquisição
'regufarmente conprovado, dêsde que sejam de boa gualidade e aceitos pela fiscalizaÇào'
20.6.Os preços unitários para a realizáÇão dê novos senriÇos surgidos durante a exequÇáo do

contlato,serãopropostospelocontratadoes\r.bBetidosàapreciaçâodooRc.AexecuÇãodos
serviços não previstos será regulada pelas condiÇões e cláusulas do contrato original'
20.7.ó oRc por conveniência aáministiativa ou têcnica, se !êserva no di!êito de paralisar a

qualquer tertpo a execução dos serviços, cientiflcãndo devidamênte o Contratado'
áO.g.Oecaira do direito de iryugnar perante o ORC nos temos do presente instrumento, aquê1ê

quê, teÍrdo-o aceitado sem objeçao, vêrüa a aprêseÍltar, depois do iulgarnento' falhas ou

iirâquraria.a." que o vicialam hipót.". em que tal colrmicado não terá êfeito de !ecu!so'
20.9-Nosvaloresaplesêntadospeloslicltantes,jádeveiãoestarincluidososcustoscom
aquisj-Çâo de materiál, mão-de-obira utitizada, inq)ostos, êncarçÍo3, f!êtes e outros que verüam a

lncidir sobre os respêctivos prêços.
20 . 10 . Este instrrnBento cOniocatório e todos ôs seus eIêtnentos consti.tutivos, estão
di sponibilizados em Itreio mãgnético, podendo ser obtidÔs junto a cotrLissão, observados os

procedimentos definidos pêlo oRC -

ão-fr.a" dúvidas surgidas após a ap-resentaçào das plopostas e os casos ofiLissos neste
j-nstrumênto, ficarão única á exclusivanente sujeitos a interpretaÇáo da Conissão' sendo

fâcultad.a a ltlêsEta ou a autoradade superior do oRC, êrB qualque! fasê da licitaçáo, a proBoÇão

de diligência destinada a esclarecer ou a corylemerrta! a instruÇão do processo'
ZO.12.paÍa dirtmir controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquêr outlo, o foro
eo[q)etente é o da Comârca dê ]íanãlgilrapê, Estado da Paraiba'

Manãnguape - PB, 22 de Julho de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂMÀRÀ Mt NrcrpÀr DE lrAtaNcuÀpE

coEssÀo pERI.fl.NE}IrE DE LrcrrÀçÀo

ÀNErO r - coNvrlE No oo0o7/2013

?ERMo DE REFERÉNCrÀ - ÊspEcrFÍcÀÇôEs

1. O.DO OB{,ETO
1.1.Constitui objeto dêsta licitaÇão: Locaçào dê lm vêicu-lo tipo motocicleta. dêstinado asatividâdes da Câmara tÍrhicipal de }íaeangr]ape.

CODIGO D I SCBI MI NÀÇÀO

Vel cul r rip. M.tocicletr
cara.t.risticas Írí.,imas:
molo:i:aÇã r 120 CI gas.:Ii.à-

seguintes
modelo 2OA9;

UNIDÀDE QUANTIDÀDE P, qNITÁRIo
') 2 53 0, 0r'r

P. TOTÀL

6.960,,10

3.0

â]t
do
3 -2

. oBRIGÀçOES DO CrOr{rRÀrADO

.substituir, arcando côm as dêspêsas dêcorrentes. os râteriais ou sêrviços que apresêntarem
eràÇões, deterioraÇõês iinperfêiÇões ou quaisquer i-rregula-ridades díscrepantes às êxtgêi.icias
lnstrumênto cônvocatório, ainda que constatados apôs o recêbimênto e/ou pagamênto,
.Manter/ durantê a vigência do contrato, ea corÍpatibilidade com as obrigaÇões assuÍLidas,

todâs as condiÇõês dê habllitaÇão e qualifi-caÇão exigidas no lespectivo procêsso licitatório,
apresentardo ao ORC os documêntos necessários, sêmprê que solicitado.
3.3.Não transfêrilr a outrem, no tôdo ou em parte, o objêto da contrataÇão, salvo mêdiante
prévia ê êxpressa autorizaçâo do ORC.
3 . 4 - ftrlitir Nota Fiscal correspondente à sêdê ou filial da emprêsa que aprêsêntou a
documentàÇào na fâse de habilitaÇáo.
3.5-Exêcutar as obrigaÇôes âssrnnidas coe observância a helhor técnica vigênte, enquadrando-se,
rlgo.rosâmente, dentro dos prêceitos leqais, nornlas ê êspecificàÇões técnicâs correspondêntês.

4.o.Do cruúaro DE ÀcBrrãBrr,nÀDE DE pnrços
4-1.Hâvendo proposta com valor unitárlo superior ao êstimado pelo ORC ou mãnifestamente
anexêqüivê1 nos têmos do À-rt. 48, 1I, da tei 8.666/93, o mesmo será desconslderado. Esta
ocorrência não dêsclàssificâ autoEatica&erite a proposta, guãndo fôr o caso, apênas o itêm
correspondente, relacionado nêste anexo, na coluna côdigo.
4.2.O valor estimado que o ORC sê propõê a paqar pelo objeto ora licitado - Vafor de
Referência -, êstá acimâ indlcado.

5. O. IODIEIO DA PR,OPOSTÀ
5 . 1. É parte integrante deste Têrmo dê Refêrência o modelô de proposta dê prêÇos
correspondente, podendo o licltantê aprêsentar a sua proposta no prôprio modelo fornêcido,
desde gue seja devidamente preenchido, conformê faculta o instrumento convocatório - Ânexo 01.

TôtA1 6. 960, O0

. rNrDmlAçõtss @MPr,Er,tENtànEs

. O itineráriô a se! percolrido será na sede do mrnicipio, de sequnda a sexta, no horáriô
manhã.
- Informar o valor mênsal da contiataÇão.

6-O
6-L
da
6. 2

RÍ GUES SILVA
Prêsidente da Comi ss ão

h>;lt@,

2 . O. .IUSTIEICÀTTVA
2 - 1. Considerando as necessidades do oRC, tem o p.esentê termo a finalidadê dê definir. técnica
e adêquadamêntê, os procedimentos necessários para vlabilizar a contrâtação êm tela. Ascaaacterísticas ê êspecificâÇôes do objêto ora ficitado são:
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÁ},GRA MUNICIPÀ]. DE MAMÀ}IGUÀPE

COMI SSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀçÀO

À}IEXO 01 ÀO BRI'O DB REFERÀICIÀ _ PROPOSEA

coNVrrE No 00007 /2013

PROPOSTÀ

REF. : CONV-rrE Nô 00007/2013

ôBJETO: LocaÇão de r-un vêlculo tipo motocicleta, destinado as ati\r'idâdês da Caluara Municipal de
Manânguape.

PROPONEMTE :

Prezados Serúrores,

Nos termos da licitaÇào em eplgrafe, apresent;utros proposta conforme abaixo:

cóDreo
1

Etc....

DrscRrMrllÀÇao
.r.ii - tr l_t I -r.,1 I I .. I

I,ÀRCÀ/I,'ODEIO I'NIDÀDE QUÀNTIDÀDE P.UNITÁRIO
as mês 12

C]

P, AOTÀL

PRÀzo - Item 5.0:
PAGAMEMTO - ÍtEM 18. O:

VÀIIDA.DE DA PROPoSTA - Item 9.0:
ORIGEM DAS },ÍERCADORIÀS OE,ERTÂDÀ.S _ ltEM 9.0:

VA],OR IOTA], DÀ PROPOSTA _ R$

CNPJ

de dê

Rêsponsáve1

A
[*,, n '-o

\ "1 -r-.

\-/

Y?

a
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂreRA Mt NrcrpÀr DE I4alaNGUÃpE

coMrssÀo PERI.íÀNEMTE DE LrcrrÀçÀo

ÀIrEro II - COIÍII[IE N" 00007,/2013

MoDEros DE DECrÀRÀÇÕES

REF. : CONVITE N" 00007/2013
CÂMARÀ MUNICIPÀI DE MAMANGUÀPE

PROPONENIE
CNPJ

1.0 - DEclÀIÀÇÃo dê cumprimênto
v, da Lei 8.666/93.

do disposto rlo Àrt. 7", hciso XXXIII, da CF Art. 27, Inciso

o proponente acimâ qualificado, sob penas da têi ê em acatamento ao disposto no Art. 7" inciso
xxxrrr da constituiÇão Federal, rêi 9-854, de 27 de outubro de 1999, decrara nào possuir em
sêu quadro de pessoal. funcj,onários menores de dezoito anos em t!âbaltlo noturno, insahürê ou
pêrigogo e nêm mênores de dezêsseis anos, êm quatquer trabâlho,' podendo êxistir mêno]:es de
quatorze anos nâ condiÇão dê aprendiz na forna da leqislaÇão vigentê.

2.0 - DECr.AxÀÇÀo de
11citaÇào.

supêrvêniência de fato impeditivo no que diz rêspêito a participaÇão na

Conforme êxigência contida na Leí 8.666/93, À.t- 32, s2o, o proponentê acima quafificado,
dêc1ara não haver. até a pr:esente data, fato iryeditivo nô que diz respeito à
hab1]i taÇão/participaÇão na prêsente licitaÇão, nâô se encontràndo em concordatâ ou estâdo
fal1mêntar. estando clente da obrigatorlêdâde de informar ocoirências postêrio-res. Ressalta,
àinda, não êstar sofrendo pênafj-dade de declaraçâo de idonêidade no âmbito da administraÇão
Federal, Estadual, l,funicipal ou do Distrito Eederal, arcando civil e crirÍLinalmente pêla
presêntê aflrmação.

3-0 - DECrÀRAÇÃo dê
convocatório -

sutrReter-se a todâs as cláusulas e condiÇões do correspondentê instrumento

O proponêntê acima qualificado declara ter conhecimento ê aceitar todas as cláusulas dô
.respêctivo instntmento convocatório e submeter-sê as condiÇôes nele estipuladas-

Local e Data.

NOME /ASS INATURÀ/ CARGO

Representante 1egaI do proponênte -

;NEÀ

OBSERVÀÇÃO:
A-s DECI,ARÀÇÔES DEVERÃO SER EIÀBOAÀDÀS E}.,Í PÀPÊL TIMBBÀDO DO LICITÀNTE, OUÀNDO T'OR O CASO.

le n Él

K.;/
'4

o

f
0



ü1.

ÀHEAi

2t
q

çlt.- ,,t , it
.;lll' ...,. .-1-..' ii,?
rti:,&;z-t.;I#i

'HÉiíH,

o
FL

J

e

:b

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÀI.{ÀRÀ }fl'NTCIPÀI DE I'AM§NGUÀPE

co},IssÀo PERI.íANENIE DE LrcrrÀÇÀo

ÀNErO rrr - coNvIaE lro 00007/2013

I.ÍoDELos Do ?ERMo DE nsNúNcra

REF. : CONVITE N" 00007,/2013
CÂ}4ARÀ MUNIC TPAI, DE }G}GNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0

Local e Data.

TERMo DE RENÚNCIA ao recllrso conforme pre\risto no A-rt. 43, Inciso III, da Lei 8-666/93

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, IIf, da Lê1
8.666/93, acêital o resultado dil^rlg:ado pela CoÍLissão, que analisou a docrmêntação prêlininar
do proce§so em epigrafê, efetuada nos têrmos do respectivo instnnBento convocatório,
desistindo, âssim, expressamêntê de qualquer interposiÇão de recurso previstô na legislaÇãô
vigente, bem com ao prazo correspondente ê concordando, portanto, com o prossêgLlimento do
certame. Declara âjndá que, em havendo a ocoirência de qualquer jg,uatdadê de valores ênt.rê sua
proposta e a dos demâis licitantes ê após obsêrvado o disposto no Àrt- 3". s 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realizâÇão do sortêio para definição da respectiva classificaÇão,
não sendo necessário a sua co]rvocaÇão para o corrêspondênte ato púbIico, conforme previsto no
Art. 44, § 2", do referido dlp.IoÍIa 1ega1.

NOME /ÀSS INATI,'RÀ/ CÀRC.O

Rêprêsentante legal do proponêntê.

OBSEPVÀCÀO :

O TERMO DE RENÚNCIÀ DEWRÁ sER EIÂBoRADo EM PÀPEL TII4BRADo Do LICITANTE, oUÀNDo F.oR o CÀso.
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂr'íÀRÀ MuNrcrpÀL DE r,q)allct ÀpE
coMrgsÃo pBRTaTENTE DE LrcrrÀÇÃo

ÀllExo rv - coNvrrE xo oooo?/2013

MINUTA DO CONTRATO

colt3RÀTo !l": ..../2013-cPL

cüíusrEÀ sEct xDÀ - Do oB,lETo Do coNrRÀm:
O plêsente contrato tem por objeto: Locação de
Cámarà Mun)cipdl oe Mamanguape.
Veiculo tipo: ...... - P]acas: ......
Itine.rário: sede do mlrniciplo de sequnda a sexta

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE sI CELEBRÀ}1 À CÂMARÀ MI]NICIPÀL DE MAI,ANGUÀPE E
pÀRA FoRNECrr.íENTo E/oÍJ pRESTÀÇÁo DE sERvrÇos coNEoRME

DISCRII.íINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ EORUA ÀBAIXO:

Pefo presênte instrumento part-iculâr: de contrato, de un lado Cânar:a i.íunicipal de ltamanguape - Rua Duque de
Caxias, 123 -- Centro - Mamanguape - pB, CNPJ D" 1,2.'720.256/0001-52, neste ato representada pelo presidênte
da Cânara Emerson Eerre.ira viana da Silva, Brasileiro, Solteiro, Professor, residênte e domÍciliado na Rua
Itlarques de Heivâl, 329 - Centro - I{amanguape - PB, CPE n" 039,842.41,4-45, Carteira de Identida.te n.
2.269.'122 SSP-PB, doiavante simpleBmentê CoNTRÀTANTE. e do outro lado .,..

- ,.., CNPJ ..., neste âto representado por .... residente e domiciliado Dê ....,
.., CpE n. Carteira de ldentidade n. . . . .,

doravante simplesmente CoNTRAIADo, decidiran as partes contratantês assinar o prêsente contrato, o qual se
regerá pêlas cláusulâs e condiÇões sequintes:

cLÁUsULÀ PRIMETRjÀ - Dos FI,I{DÀI{ENmg Do coNTRÀTo:
Este contrato decorrê da ficitação modalidade Convite n" 00007/201,3, processada nos têrnos da Lei Federâf
n' 8.666/93 e suas atteraÇões, LeÍ Complementar n" 123, de 14 de dezenbro de 2006.

Os serviços dêverão ser prêstados de acordo com as condiçõês expressas neste
instruções do Contratante e do instrumento convocâtório Convite no 00A01/2013,
presênte contrato, independelte de trânscrição.

instrumento, proposta,
partes integrantes do

CúÀUSUIÀ TERCEIRÀ .
O valor total deste
Representado por:

DO VÀT,OR

contrato,
.. x R§

E PREqOS:
a base do preÇo proposto, é de R§ ... (...)

O valor acina
Contratado.

um veiculo tipo motocicfêta, destinado as atlvidades da

no horário da manhã.

indicado êstá iDcluído o custo com combustívef e I0otorista, que ficará a car:go do

Cf.ÀU$'ÚÀ qUàRIÀ . DO REÀ;'USIàXENTO:
O valor contratual poderaá ser reajustado com per:iodicidade ânual, nediante acordo, tomando-se por base o
mês de assinatura do respectivo contrato, na mesna proporÇão da variaÇão verificada no IPCÀ-ÍBGE acumulâdo
ou, na sua falta. um novo índice adotado pelo Governo Eederal que o substitua.
Ocolrendo o desequifíbrio ecoüônico-financeiro do contrato, poderá ser rêstabelecida a r:elaÇão que as
partes pactuarar iniciafnente, nos termos do Àrt. 65, lnciso II, Àlínea d, da Lei 8.666193, mediante
comprovaçáo doctmentaf ê requerimento explesso do Contratado.

cüiuslIlÀ eurNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:
Às despesas corrêrãô poi conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigente:
Rêcursos Próprios da Cámara Municlpal de llamanguape: 01.01 01 . 0 31 . 0 0 01 . 2 0 0 1 3390.36.00 / 3390.39.00

cuiUsUIÀ oITÀvÀ - DÀS oBRICÀÇÔES DO CoNTRÀTÀIIIE:
â - Efêtuar o pagaÍnento relativo ao foroecimento ou prestaÇão dos serviços efetivamente realizados, de
acordo con as respectivas cfáusulas do presentê contrato;
b - Proporcionar âo CoÍrtratado todos os meios recessários para o fiel fornecimento ou prestaÇão dos
serviÇos contratados,
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidadê encontrada quanto à qualidade dos produtos ou
serviços, exercendo â Ílâis ampla e compfeta fiscafizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais, ,l.vo

c

I

cÍ,ÁustIlÀ SEXTÀ . Do PÀGÀXENTo:
O pagamento será efetuado na Tesoularj,a do Contratante, mediante processo requlâr, da sequinte Íüaneira:
llensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adinplenento de cada parcela.

cLÁUsuLÀ SÉTI!,A - Dog PRAzos:
O prâzo de vigência do preseÂte contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua

À vigência dêste instrumento poderá sê! prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre
as partes, coÍrforme o disposto no Art. 5?, da Lei. 8.666/93, observadas as câracterísticas do objeto
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d - Informar o Contratado da necessidade
nornas do respectivo fâbricante constantes
utilizado caso haja irregufaridade;
e - Ressarcir
contrato,

respectiva Seguradora na ocorrência de sinistros,
êquivalente;

cüírrs(IlÀ DÉcrríÀ - DÀ ÀrrERÀÇio E REacrsÃo Do coNTRÀro:
Este contrato poderá ser alterado. unilaterafmente pelo Contratânte ou por acordo
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme o disposto
79 dâ Lei Eederal 8.666/93.
O Contratâdo fica obrigado a aceitar Das mesnas condiÇões contratuais, os acréscimos
fizerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

de

TESTEMUNHAS

do manuâf de manutenÇào cortespondente,
de manutenÇâo e/ou reparo cotletivo do vêícufo,

o qual

vigênc

servadúl' as :-
,\eryfr..*z i

o Contratado de todas as nultas de trânsito ocotr]idas durante a

f - RespoDsabilizar-se pelos danos causados a terce.ilos e, se for o câso, pelo pagâmento

, do present,o

de 2013.

quando conprovada a sua culpa, mediante laudo t
g - Efetuar a tloca de ó1êo lubrificante e dos filtros correspondentes de acordo con as instruçôes dofabricante do velculo,

da anquaa

entre as partes, nos
nos Artlgos '17, 18 e

ou supressôes quê se
contrato.

cLiiusulÀ rottÀ - DÀs oBRrcÀÇôBs Do corrRÀTÀDo:
a - Executar devidamentê o fornecinento ou selviÇos dêscritos na Cláusula corteôpondente do presente
contrato, dentro dos mefhores parâmetros de gualidade êstabelecidos parâ o rano de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados,
b - Respon§abilizar-se por: todos os ônus e obiigaÇôes concernentes à fêgis1ação fiscal, civiI, tributária
ê trabalhista, bem como por todas as despesâs e conpaonissos assumidos, a qualquer títu]o, perante seus
fornecedores ou terceiros em razâo da exêcução do objeto contratado;
c - Manter Pteposto capacitâdo e idôneo, acêito pelo contrâtante, quando da execuÇão do contlato, que o
Íepresente integralnente em todos os seus atos;
d - PeI]nítir e facifitar a fiscâfizaÇão do Contratante devendo prestâr os infornes e esclarecinentos
solicitados,
e - será responsáve1 pelos danos causâdos diretêÍrente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dofo na exêcução do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa responsabiLidaale a fiscalização ou
o âconpanhamento pelo órgâo interêssadoi
f - Não ceder, transfeiir ou sub-contrêtar, no todo ou eÍn pârte, o objeto aleste instrünento, sem o
conhecimento e a devida autorizâÇão expressa do Contratantei
g - Manter o veícufo equipado de acordo com as exigências do Código Nâcional de Trânsito;
h - Efetuar os serviços de manutenÇão corrêtiva e preventiva do velcufo. No cêso de ser conprovada,
mediante laudo técnico ou equivafente, a utilização irregufar do veÍcu.Io, sejà por impericla, excesso de
pêssageiros, coDduÇão eÍo estradas impróprias, entre oütros que caracterizem o seu uso indeviclo, todos os
custos decorrentes dessas ocorrências, ficarão â cargo do Contratante, cujos serviços dêverão ser
executados en oficina especializada,
i _ Substituir imediatamentê o veicufo por outro equivalente, caso não tenha condições de ser utilizaato no
sêrviço;
j - üântei, durante a vigência do contrato, en compatibilidadê com as obrigações ass\rmidas, todas as
condiÇões de habi.Iitação e quafificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório, apresentândo ao
Contratante os documentos nêcêssários. serapre que solj,citado.

cü(usrrr.À DÉcrtíÀ pRrtGrRÀ - DÀs pEt{ÀrrDÀDEa:
A recusa injusta ern dêixar de cumprir as obrigaÇôes âss\rmidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às sequintes penalidades previstas nos Arts. 86 e Bl da Lei 8.666/93: a -
adveltêacia; b _ nulta de mora de 0,5* (zêro virgula cinco por cento) apficada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do objeto ora contratâdo; c - multa de 108 (dez por
cento) sobre o valor contratado pefa inexecução totaf ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de
paiticipar em licitaÇão e impediÍnento de contratar com a AdmiDistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e
- decfaraÇão de inidoneidade para Licitar ou contrata! com a Àdflinistração Pública enquanto perdurârem os
motlvos determinantes da punj.ção ou até que sejâ pronovida sua reabilitaÇão perante a pr:ópria autoridade
que apficou â penafidade, f - s imul tanêamente, qualquer das penalidâdes cabíveis fundamentadas na Lei
8 .666/93.

cl,iiusulÀ DÉcníÀ SEGUNDÀ - Do !,orlo:
Para dirinii as questões decorre[tes dêste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Mamanguape,
Estado da Paraíba.

Mananguape - PB,

PEIO CONTRÀTANTE

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pefas partes e por duas testêmunhas.

PEl,O CONTRÀTADO

EUERSON FERREIR]À VIÀNÀ DÀ SILVÀ
Presidente da Cânara
039.842.414-45

V
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁuÀRÀ MuNrcrpÀr DE IrAl.rANGuÀpE

ÀssEssoRrÀ &rRÍDrcÀ

OligeB: CONVTTE N-o 00OO'7 /2013
coMrssÀo pERrG,NEl.rrE DE LrcrrÀÇÃo

Àssunto; LocaÇão de um veículo tipo motocicleta, destinado as
atividades da Câmara Municipaf de Mamanguape

Ànexo: Instnmento Convocatório coüêspondente e seus elemêntos,
inclusivê a minuta do rêspectivo contrato.

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da Lei federal n" 8-666/93 ê suâs altelaÇões, e considêrando
teor dos docrmêntos ê inforeaÇõês aprêsentados, esta Àssêssôria Jurídica considera rêgular
respêctivo instrumênto convocatório e seus e]ementos constitutivos -refêrente ao paocegso
te1a, os quais estão em consonância com a legislaçâo pêrtinente.

o
o

êm

Mamang_úâpe PB, 22 de Julho dê 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀEÀÍBÀ

cÁtíARA MrrNrcrpÀr DE IdAI,IANGUÀPE
coMr ssÀo PERMÀNEMTE DE LrcrrÀÇÀo

coN\,lrrE lr oooo? 120L3

DECIÀxÀÇÃo' PUBLICIDADE

DECLARÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de dj.leito. que utrta cópj.a do instrumento convocatório e sêus
êlementos constitutivos, correspondênte ao procêsso licitatório convitê n" 00007/2013, foi
devidarêntê afixada no Ol.adro & Divu-lgãçáo deste Órgão, nêsta data, em observâDciâ âo
disposto ^o AtL. 22, S3", da Lel Eederal n" 8.666/93 e suas aItêraÇôês posterioles.

Mâmanquape - PB, 22 de Julhô dê 2013.

ú1al 4r§1"o,
ROD IGUES DÀ I LVA

Plesidente da Cortrlssâo
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EsrÀ.Do DÀ pÀr,ÀÍBÀ
CÁMÀRA Mt NrcrpÀr DE l,[quANcuÃpE

colrt ssÀo PERIiANENTE DE LrcrrÀÇÀo

coNrrrTE lr. oooo7 /2oL3

DECrÀRÀÇÃo - PUBITCTDADE

Declaro para os devidos fins de direito, gue uma cópia do instn-mento convocatório e seus
elemêntos constitutivos, correspondentê ao processo licitatório Convite n" OOOO'7 /2013, foi
dewidaRentê afixada rro Quâd.ro de Divulgação deste órgão, nesta data/ e!ÍL obserwância ao
disposto to Arl- 22, S3", da Lei Federal n" 8.666/93 e suas altê-ràÇóes posteriores.

Mamanguape - PB, 22 de Julho de 2013.

DEcLÀRaÇÃo
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EsrÀDo DÀ pngljsÀ
cÁIeBÀ MuNrcrpÀr DE ltAlíANGüÀpE

coMrssÀo PERIIANEMTE DE LrcrrÀÇÀo

coNl,lrrE No 00007/2013

C OMP ROIAÀTI E DE ENTREGA

ÍNTERESSADO: José Êlêni1do Teixeira

cPr:895-150.564-20

ENDEREÇO: Pitanga da Estrada, s/!ro

BAIRRO: Zona Rural

CfDÀrE: Iíarúánguapê

ESTADO: PB

DECT,ÀRACAO:

o TNTERESSÀDo Àcrl'a OUÀrrErcADo DECT,ARA HÀwR RECEBTDo o REspEcrrvo TNSTRUMENTo coNVocATóRro E
-oDos os ELEI,ÍENros NecessÁR.ros A pART.r c r pACÀo NEsrÀ LTCTTAÇÀo, BEM coMo rol'fl.Do coNHEcrMEMro
DAS coNDtÇôEs E ExrGÊNCrAs DÀ l,ÍEs!.íA.

RECEBIDO El{,:. 22/ A1 / 13
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coNvrTE N" 00007/2013

COMPROVÂNTE DE ENTREGA

ÍNTERESSADO: Júlio César de Lima

.DÍ'. qaq arq qnr-<?

ENDEREÇO: Gurguli, s /no

BAIRRO: Centro

CfDADE; Uarãngnrâpe

ESTÀ.DO: PB

DECIÂRÀCAO:

O IIüIERESSÀ.DO ÀCII,ÍA OIA. TFICADO D8CI,ÀRÀ IIÀVER RECEBIDO O RESPECTIVO INSTRIJUEIITO CO}.\/OCÀTÓRIO E

ToDos os ELEMENToS Necess./iR-Los A pARTr c r pAÇÀo NEsrÀ LrcrrÀÇÃo, BEH coMo rot'{ADo coNlIEcrMENro
DÀs coNDrÇôEs E ExrcÊNcrÀs DA MEsrq..

RECEBIDo Éu:. 22/0'7 /2013

ÉSTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
cÁ14ÀrÀ ut NrcrPÀt DE MÀicÀNGuÀPE

courssÀo pERla.NENrE DE LrcrrÀÇÀo
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L,n +n ta-r

AS SINÀTURÀ
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

ciiI.aRA !.{uNrcrpÀr DE i{À}.!ANGüÀpE
COMI SSÀO PERI.IÀNEMTE DE LICITÀÇÀO

coNrrrTE }ro ooooT /20t3

C OMP ROVÀ.}IT E DE EIüIREGA

INrERESSADO: Luan Sousa de Lima

cPFt 719.326.144-94

ENDEREçO: Pitanga da Estrada, s/no

BAIRRO: Zona Rural

CIDÀDE: Maraângnrape

ESIÀDO: PB

DECrÀRAcÃo:

O INTERESSÀrO ACIl,lA QIrÀLfFfCÂDO DECIÂRÂ IIÀ],ER RECEBIDO O RESPECTM INSIRITHENTO COI'|',,'OCÀTóRf O E
ToDos os ELEMENToS NECESSÁRros A pARrrctpAÇÀo NEsrA LTcrrAÇÀo, BEM coMo roMADo coNHEcrMENro
DÀs coNDrÇôEs E ExrGÊNCrAs DÀ MBsra.

RECEBIDo 8t4,1 22 / A"1 /2073
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Nome: JOSE ELENILDO TEIXEIRA
CPF:895.150.564-20

Certidão emitida gratuitamente.

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Nova Co!1s!!a
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f Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Faze nda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÀO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIAO

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

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

náo constam pendênciás em seu nome, relativas a tributos administrados pela SecÍetaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em DÍvida Ativa da Uniáo lunto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidâo refere-se exclusivamente à situaÇão do suleito passivo no âmbito da RFB e da PGFN,

náo abrangendo as contribuiçÕes previdenciárias e as contÍibuiçÕes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive a! inscritas em Divida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de

certidão específlca.

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

endereÇos <http://vwvw. receita.Íazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na PortaÍia Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007

Emitida às 09:45:48 do dia 2510712013 <hora e data de Brasília>
Válida até 2110112014.

Código de contÍole da certidáo: 1F87.3F0C. E71F'CE1E

i-r::1,t:-
Píêp.rÍn, f,;9in3
pxr impressto

W,

, a a

http:i/www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter /Emi... 25ll12013

Cerlidão Internet
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ESTADODAPARAIBA

PREFEIIURA MUNICIPAT DE MAMNGUAPE
SECRETARIA DE FINANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

cmmÀousonnvn

cónK,o'1121.m.m

Verificando os Caclastros de Tributos da Secretaria de Finanças deste Município

foi verificada a inexistência de débitos em nome de José Elenildo Teixeira' Insc no

CPF n" 895.150.564-20, localizada em Pitanga da Estrada - Zona Rural- s/n-

Mamanguape-PB, assim sendo exercendo o cargo cle Diretor do Departamento de

Arrecadaçào e Tributos lavro e assino a mesma

Mamanguape - P8,24 de Julho de 2013

) . CPL

á.-r: I .

CÍcnno-ro$ú,
licero
-rltLrt

SOU
uzi

adaÇã.

ONFOBM

Válida por 180 dias
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l. l:.1 .TUDICIÀ!.IO
..'j': :t:?' rO TRÀÊ7iLiO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABALHISTÀS

Nome; JOSE ELENILDO TEIXEIRÀ
CPF: 895.150.564-20
CerEidão n" : 33174655/2073
Expedição: 25/07 /20a3. às o9 :57 247

validade | 20/0L/2014 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

INFORMÀçÂ,O IMPORTANTE

Do Banco Naciona] de DevedOres Trabalhistas constam os dados
necessários à identíficação das pessoas naturais e iurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisEas, incfusive no concernenLe aos

recolhimentos previdenc j-ários, a honorárj-os, a custas, a

emolumentos ou a recofhimentos determinados em Iei; ou decolrentes
de execução de acordos firmados peranLe o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

La w*

_de t3j
t! ---*-

Certifica-se que JosE EÍ,ENrLDo rErxErRÀ, inscrito (a) no CPE sob o n'
895. L5o .564-20 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
T r ab a l- h i s t a s .

Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das L,eis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44o, de 7 de julho de 2011, e

na ResofuÇão Administrativa n" L41 o/20LL do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desLa Certj-dão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados aLé 2 (doís) dias
anteriores à data da sua expedlção.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus es tabelec imentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

)-p

Ç



(-
!
.tcô r_L

I

q

DECr.ÀRÀÇOES

REF. : CoNvITE N' 00007/2013
CÂ]4ARÀ MUNICIPÀI DE IG}A.NGUAPE

PROPoNENTE: ilosê E LeLi-Ldo Ibi-:eira
CNPJ 895.150 - 564-20

0 - DECIÀRÀÇÃO de cr&primento do dispôsto no Art. 70,
da Lei 8. 66 6/ 93.

1 Inciso xxxIII, dâ CE - Àrt, 27, Ínciso

O ploponente acima qualificado, sob penas da lei e en acatarnento ao disposto no Àrt- 7" inciso
xxxIII da constituição Fedêral, Lei 9.854, dê 27 de outubro de 1999, dêc1ara não possuir en
seu quadro de pessoal, fr.mciortálios menores de dezoito anos em trabalho notulno, insal'üre ou
perlgoso e nem menores de dezesseis anos, em guâlquer trabalho; podendo existir â partir de
quatorze anos na condiÇão dê aplendiz, na forma da legislação vigente.

2.0 - DECIÀRÂÇÃo de superveniência de fato iÍPeditivo
licitaÇão.

que diz rêspeito a participaçãono

conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Axt. 32, S2", o proponente acinâ qualificado,
dêclara não haver, até a presente data, fato iryeditlvo no que diz respeito à
habi li taÇâo/participâçào na presênte lic-itâção, não sê êncoDtralrdo êm cortcordãtá ôu estedo
falimentar, estando ciente da obrigatoliedade de informar ocorrênclas postelior:es. Ressalta,
ainda, náo estar sofrendo pênalidade de declaraÇào de idoneidade no âmbito da ad[inistraÇão
Fêdela1, Estadual, I'tur).j-cipat ou do Distrito Fedêral, arcando civil e climinalmente pela
presênte afirmaÇâo -

3.0 - DECIÀRÀÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇõês do corrêspondentê instnrmento
convocatório.

O proponente acimâ quatificado declara ter conhecioento e aceitar tôdas as cláusulas dô
respectivo instnmento convocatórj-o e submeter-se as condiÇões nele estipuladas-

Mâmânquape 30 de dê 2013.

bsé Elenildo Teixeara
95-1s0.564-20
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CERT|EÃO.COTüJUNTA :NEGATIVA

DE DffiITOS RELATIVOS AOS I|RIBIJ];OS FEDERAIS E ADÍVIDA ATIVA DA UNIÁO

,Nome: J!lL,;l0 .CESAR DE .UllllA
CFF'*85j86r504i5:!

R€ssãtrEdo o .direito .de ,a Fazenda :Nacional ,cobrâr e iinscrever quãÍ§queÍ djvi&s 'de

,o"lu"xtiif iO"a" do sqsito passivo .asirna iide11trrcado .que vbreín 3 ser;apu6das, é cerfiÍicado 'que
náá conr;tarn ,pendêncás ern seu noçr.re, relaiivas.a ltribútos adrninlstrados pela .§ecretarria. da Receita

i"c"ar .ú E;sil ffiFB) " " i*,iça." €m DÍvida ,r$i\6a da i.ttnEho luÍ,tu â lPiiootÍEdsÍia'-GÊÉl ida

Fazenda iNaôiorEil,'(PtrN).

E# ,c.erlirãs |eb|e-se el(ClusivarÍleate ã §ituaçfu lte sr'liêito :passivo no ãnibito 'da , FB e da PGFI{,

mão abrangendo as contrituçoes previdenciáiias e 6 GontÍlbuiÇÕes devi6s' poÍ lei' a teÍceiros'

*õl*i* á ,insoritas enn Dívlida Áiú .to tt^stit to Nacional .do-sêg1rÍo §oo6il (lps ), 'objêto rde

cettidáo espeêmca.

,A as€itasáo desta .6Brlidâo ,e§lá condicionada à 'verificaÉo de sua adenlicidade 'Í'É llÍ'üerÍ!Éi, ir]os

€nde|€ços<httsJ/www]r€cêitaJazenda]gov}Ê'ou<httD://Www.pgÍfn,tazendã.gov,br>'

ioerüiffio ÊrÍiirida,Bor,n ib@ lrrla Foritâria coryuri[a rFGFNlffiFlB,rf 3,'de@]lÉilz§Íí..

tuitirh ràs 
-2m'29 b dra24E[7:t7f13 <hora e iffi de tsÉEilia"'

\Hilida :# 2OI01'8O14.
.cód§o.de,cor,úr:ole.íia Geritidão: OâIÀ-29EE.EGALGÉZB

,CeÍIi(Eo emltiü gráuiiãmerne.

,qEnÇ1fo: $ráhtler:l4urá 'ou erneínda 'invaliÚaÉ §te üoclilr'rEnto

^l-..^.4.*..,i:.

lf-_.,,
'e-- r pEpârar t.4 rnà

E*É para imrresão

)W"

cERrrDÁo coilí,ruiryá

trttp :/Án ww.receitafuenda-gov.b,r/Aplicacoes/ATSPo/Certidao/cndco.-.
14tO7 l) 01 1
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,MI$ÍSfiÉRro.DAF*EEàIM
nroctfiaffi ia..GeÉl Úa fuzen& iltadioÍEd
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ESTADODAPARAIBA

PREFEIIURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
SECRETARIA DE FINANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

Ver.ificandoosCadastrosdeTribtrtosdaSecretariadeFinançasdesteMtrnicípio

foi verificada a inexistência de débitos em nome de Júlio César de Lima' Insc no CPF

n" 885.845.504-53, Rua Projetada, s/n - Gurguri - Mamanguape-PB' assirr sendo

exercendo o cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino

MamanguaPe - P8,26 de Julho de 2013

CÍCERqI d]O,fl .DE SOUZA

tt- i:-

t:
.?t:":..

v'l

,)ae

Çai

CONFORM RIGINAL Válida Por 180 dias

,AEAID&NTE ' CPI

,,@À

OMTMÂONEG/üIVA

cÔnlco:1121,m.m

a mesma.
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

Nome: üULIO CESAR DE LIMÀ
CPF:885.845.504-53
Certidão n" : 33116868/20l.3
Expedição: 24/07 /20].3, às 1o:08:12
Validade: L9/0L/20]-4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que .ruLro cEsAR DE LrMÀ, inscrito (a) no CPF sob o n"
885.845.504-53, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi-sEas.
Certidão emiEida com base no art . 642-A da ConsolidaÇão das L,eis do
Trabal-ho, acrescentado pela L,ei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resol-uÇão Admi.ni s t. rat iva n' f 4'7 O /20L7 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosLo de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunaís do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe}ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desEa certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no porEal do Tribunal Superior do Trabalho na
Ínternet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emiLida gratuitamente.

INFORMAçÃO IMPORTÀIiEE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessári-os à identificação das pessoas naturais e iurídicas
inadimplentes peranLe a ,lustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenLe aos
recolhimentos previdencíários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhímentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério público do

Trabal-ho ou Comissão de Conciliação Prévia.

::f' J.JD1(lLi!l: a
. rlr : r ijê- lO TRa!t.,: -'!i
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.iDECI,AR,AçÕES

REE. : CoNt/ItE N" 00007/2013
CÂMARA MUNrcr PÀr DE lal,GNGUApE

PROPONENTE: Júi-io Césa-r dê Li-oa
CNPJ 885 - 845.504-53

1.0 - DECIÀRAÇÂO dê crnrprimênto do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da CF
V, da Lei 8.666/93.

t^)

o*. CPL

À-rt - 27, Ínci so

O proponente aci-ma gualificado, sob penas da tei e em acatamênto âo disposto no Àrt- 70 inciso
xxxTII da ConstituiÇâo Eederal, Lêi 9-854, de 27 de outlrbro dê 1999, dêcfâra náo possuir êm
sêu quadlo de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em tiabaltlo noturno/ irrsalubre ou
perlqoso e nem menorês de dezêssêis anos, em qualquer trabalho; podendo exist.rr a partir de
quatorze anos na condição de aprendiz, na forma da lêgislaÇão vigente.

2.0 - DÉCLÀRAÇÃo de
licitaÇão.

supervêniênciâ de fato impedÍtivo no quê diz respeito â pârticipação na

Conforme exigência contida na Let 8.666/93, Àrt. 32, §2", o proponente acina qualificado,
declara não hâver, até a p-resêntê data, fato inpeditivo no que diz rêspê}to à
hâbi1i tâÇão/participação na p.esente f.icitação, nào sê êncontiando em concordâtâ ou estado
falimêntar, estando ciênte da ôbrigatoliedade de anformar ocoirências posteriores. Ressalta,
ainda, não êstar sofreDdo penalidadê dê dêclaraÇão de idoneidadê no âmbito da administraÇâo
Fêdêr41, Estadual, Municipal ôu do Distrito Federal, arcando civil e criminalmêntê pela
presênte afirmaÇâo -

3.0 - DECI,ARAçÃo de submeter-se a todas as cláusulas e condições do corrêspondente instnmênto
convocatório.

o pioponente acima qualificado decl-ara ter conhecimento e
respectivo instrumento convocatóIio e submêtê!-sê as condiÇões

aceitar todas as c1áusulas do
nele estlpuladas.

Mamanquape PB, 30 dê Julho dê 2013.

7^"&" €s-)o..)t /t- Y, r" * ^Júl1o césar de l,ima
BB5. 845 - 504-53
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MINISTERIO DA FA.ZENDA
Procurâ doria 4e ra I da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Bra§l

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

Ressahado o direito de a F azenda Nacional cobrar e inscre\êr quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passi\D acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\ês a tributos administrados pela Sêcretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Atiw da União.iunto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão refere-se exclusi\amente à situação do su.leito passiro no âmbito da RFB e da PGFN,
náo abrangendo as contnbuiçÕês preüdênciárias e as contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros,
inclusiie as inscritas em Díüda Atira do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão
es pecífica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verifcação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www. receita.íazenda.gov br> ou <http://www. pgÍn.fazenda. gov bÊ.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB rf 3, de OZO5|2OO7
Emilida às 09:24:34 do dia 2910712013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2510112014.

Codigo de controle da certidão: E5FA.E1í2.004E. B28C

Certidão emitida gratuitamente

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda in\alidará este documento

Jffiuo"--

---:

Nome: LUAN SOUSA DE LIMA
CPF: 119.326.144-94
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ESTADODAPARAIBA

PREFEITURA MUMCIPAT DE MAMANGUAPE
SECRETARIA DE FINANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO E TR]BUTOS

emmÂounomvt
cómco:1121.m.m

verificando os cadastros de Tributos da secretaria de Finanças deste Município

foi verificacla a inexistência de débitos em nome de Luan sousa de Lima, Insc. t.to

cpF n. 119.326.144-9 4, Pitanga da Estrada, Zona Rural- s/n- Mamanguape-PB,

assim sendo exercendo o cargo de Diretor clo Departamento de Arrecadação e Tributos

lavroeassinoamesma.

Mamanguape - PB,23 de Julho de 2013

CÍCERO JOSE CL ES

ZA

adaçãc

,-',.

::
.l

lit;
b'?

ida por 180 dias

CONFOB},4 RIGINAL

PUEglOf E-C?l
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DÉBIToS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: LUAN SOUSA DE LIMA
CPF: 119 .326 .1,44-94
Certidão n": 33288720 / 20L3
Expedição: 29/o7 /20L3, às 12:20:10
val" idade | 24/07/20L4 - 180 (cento e oítenta)
de sua expediÇão.

dias, contados da data

Certifica-se que r,IrÀN sousÀ DE tru,À, inscrito(a) no CPF sob o n'
1"L 9 . 3 2 6 . L 4 4 - 9 4 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1,2.440, de 7 de julho de 20LI , e

na Resolução Administrativa n" L470/20LL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsab i f i dade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão-
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e stabelecimenEos , agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiclona-se à verificação dê sua
aut.enticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (hEtp: //www.tst. jus.br) -

CerEidão emitida gratuitamente.

INTORMÀÇÃO IUPORTÀIITE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,JustiÇa do Trabalho quanLo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentsos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perantê o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Jw*
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./ M
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DECT"ARÀÇOES

REF. : CONVITE N' 00007/2013
CÂ,MARÀ MUNTCIPAI DE I&I,ANGUAPE

PROPONENTE: lua.o Souse de LiEã
CNPJ 119.326.144-94

1.0 - DECIÂÂÀÇÀO dê crmprimento do disposto no Art. 7o, hcisô XXXIII, da CF - Àrt. 27, Inciso
V, da Lêi 8 - 666/93,

o prôponente acimã qualificado, sob pênas da Lei e eItr acatamento ao disposto no À-rt. 7o inciso
XXXIIf da ConstitulÇáo Federaf, Lêi 9,854, de 27 dê outubro dê 1999, declara nào possuir em
seu quadro de pessoal, frmcionários menores de dêzoito anos êIn trabalho notutno, insalr.üre ou
pêrigoso e nem menores dê dezesseis anos, em qualguêr trabalho,' podêndo êxistl. a partir de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz, na forma da legislaÇâo viqente.

2.0 - DECLÀRAÇÃo de superveniência dê fato irpeditivo no que diz rêspêlto a palticipaÇão na
licitaÇão.

Conforme exigência contida na Lêi 8.666/93, À-rt. 32, §2o/ o proponente acima qualificado,
dêcfara nâo haver, até a prêsênte data, fato ir0peditivo no que diz rêspeito à
habi litaçâo/participâÇâo nâ prêsente licitação, não se encontrando êm concordetã ou êstado
falamentar, estando ciêntê da obrigatoriedade de informar ocorrências postêriorês- Ressalta,
ainda, nâo êstar sofrendo penalidade de declaraçâo dê idonêidade rlo ânbito da adninistraÇão
Federal, Estadual, Murlicipal ou do Distrito Federal, arcando civil ê ciirrlinalmente pela
presente afirmaÇão.

3.0 - DECIÀRAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas ê condiçóes do corrêspondentê instrumênto
convocatório.

O proponentê acima qualificado declara ter colüecimento e aceitar todas as c1áusulas do
!êspêctivo instnrmento convocatório e submeter-se as condiÇões nele êst-ipufàdâs.

Mamang:\rape - PB, 30 de .lu1ho de 2013.

oo

/-ft-- 5"oz-1a 69 ÇWLuan Sousa de
i19 .326 . 14 4-94
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PARA:
CÁMARA MI]MCIPAT DE MAMANGUAPE

PROPOSTA

REF.: COI\wITE fe {XXX}7/2013

OBJETO: Locaçâo de um veícúo üpo motocicleta, destinado as atividades & Cârnara Mmicipel de Mammguape.

PROPONENTE: José Elenildo Teircira

Prezados Senhores,

Nos teÍnos da licitação an epigrafe, ryresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGo DISCRIMINAÇÃo I]NIDADE QUÂNTIDÂDEP.UNTIÁRIo1 Veículo tipo Motocicleta com as seguintes caractqííicas minimas: mês 12 550,00
am e modelo 2009; motorização 120 CI g,asolina.

Tot.l

VAIOR TOTAI DA PROPOSTA - R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.
PAGAMENTO: Melsalmente, para ocorrer uo pÍzo de tÍinta dias contados do p€ríodo de adimpl€Ín€nto de cada parcela
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (s€ssenta) dias.

P. TOTAL
6.6(x)"00

6.600,00

vel

;sl.^

XííEi}§

Mamanguape - PB, 30 dejulho de 2013.
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PARÀ:
CÂMARÀ MUNICIPÀL DE MAMANGUÀPE

PROPOSTA

REF. : CON\rETE No 00007/2013

OBJETO: LocaÇâo de r]m veiculo tipo motocicleta, dêstinado as atividades da CâÍnara MuniÇipa1 de
Mamanguape.

PROPONBN?E: ,lúIio C6a!! d€ Li"!â

Prêzados Senhores,

Nos termos da licitaÇão em epígrafê, aprêsentamos proposta conformê abaixo:

CODI@
1

DÍscRrltrNÀÇÃo
Veículo tipo Motociclêta com
caractêrísticas nínimas: ano e
motorizaÇão 120 CI gasolina.

Eotal 6.000, 00

VALOR TOTÀL DÀ PROPOSTA - R$ 6.000,00 (Sêis mi1 reais).

PRAZO: 12 (dozê) meses.
PAGAMBNTO: Mensalmente, para ocolrer no prazo de trinta dias. contados do perlodo de
âdimpfêmento de cada parcela.
VALIDÀDE DA PROPOSTÀ: 60 (sessenta) dias.

Mamanguape, 30 de ,lulho de 2013

tNrDÀDE euÀ!ÍrrDÀDs p.rrNrr.iíRlo
mês 12 500. 00

P. TOTÀI
6.000,00as sêguintês

modelo 2049,

<-.
Responsáve1

t@. t-.=,

lffi



o
ãeL
9.

47

J

N€Àr

PARA:

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIVIANGUAPE

PROPOSTA

REF.: CONVITE tf 00007nü3

OBJETO: Locqão de um veículo lipo mobcicleh, destinado as atividades da Câmara MuniÍpal de Mamalguape.

PROPONENTE: Luan Sousa de Lima

Pmzados Senhores,

Nos teíÍrc da licitação em epígr#, aprcsenbmos pmposb c$forme abaixo:

cóDrco DtscR[rilNAçÂo uNtoADE euAr{TIDADÊ p.ur{]TÁRp

í Velc1ilo tipo [,lotociclêta com as sêguintês caÍaclerislicas minimas:

' ;;;fu; z«ü; Ããti,tàe, rzo cr sâ.sorinâ. mês 12 530'00

Total

P.TOTAL

6.3ô0,00

6.360,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$6.3ô0,O (seis mil e trezentos e sesenta reair)

PRAZO: 12 (doze) meses.

PAGAMENTO: À/bnsalmente, para oconer no prazo de trinh dias, contados do perío<ío de adimpleÍnento de cada paÍcela.
VALIDADE 0A PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Mamanguape, 30 de julho de 2013

Z;-r(2,Ç2.-<z-.á 2Íc.
Responsável

,6
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ÀTÀ 001 - CON\rrlE N" 00007,/2013

Ata dos trebauros da Comissào Pernanente de Licitação, êoca.raegada de atuar nos procedimentos
refativos à licitaÇâo acima indicada, que objêtiva: locaÇão de um vêiculo tipo motociclêta,
dêstinado as atividadês da Câmara Municipâ1 dê !ía]Iallguape. Foi dada a dêvidâ publicidade ao
certême, em obsêrvância a legislaÇão pertinentê, utilizando-se do seguintê meio de divulgaÇào:
Quadro dê DlvulgaÇào do órgão Realizador do Certaee - 22/01/201,3- Licitantes cadastrâdos nêste
procêsso: José Efenildo Têixeira; Jú1io César de Lima,' Luan sousa de Lima. Às 10:00 horas do
día 30/0'7/2013, reuÍriu-se a comissão PêEoânêntê dê Licitação, dêsigrrada pêla Portaria n"
o23/20f3 de O4/01/2013t coÍrposta pelos sêrvidôres: JoÃo RoDRTqJES DÀ srl,vA - presidentê,.
SEI,ERINÀ DE AQUINO COSTA FERIG.NDES - IllerDbro; MARIA JOSÉ mMES - Mênbro - Inlcialmente, conformê
as disposiÇões contidas no instrumento convocatório, o Prêsidêntê abriu a sessão púb1ica ê
efetuou o credeDciamento dos irrteressados. lic-itantes quâlificados a participar desta rêunião:
Luan Sousa dê tima - Envelope sêm reprêsentantê: participaçáo válida; JúIio César de Lima -
Envêlopê sem reprêsentantê: participaÇáo válida; José Elenildo Têixêira - Envelope sem
reprêsentantê: participaÇào váIida. Em seguida foram identificadôs os envelopes contendo âs
propostas e os documêntos dê habifitaçâo dos licltantes devidamente qualificados, abrlndo-se
os ênvelopês Dôcr]mentação os quais tiverarÍl seus contêúdos ru-b]alcâdos pê]os p-rêsentes-
Conferldos os elêmêntos aprêsêntados, passou a iafoimâr: Todos os licitantes foram
considerados habilitados - Àpôs a divulgaçáo do resultado da fase habilitaÇão. observado o
prazo recursal ou registrada a dêsistência expressa dos licitantes de apresentarêm qualquê-r
interposiÇão de recurso, fo.ram abêrtos os ênvêlopes contêndo as propostas de p!êÇos dos
proponêntês hâbilitados, os quais tiwerar seus conteúdos devida&€nte rubricados. Ànalisâdâs as
propostas o Presidente passou a informari Todos os licitantes apresentaram propostas, no
aspêcto formal, êm cônsonáncia com as êxigências do instrumento cônvôcatôrio- Considerados os
valorês ofertados por cada proponente, dêvidâmêntê rêgistrados no coiiêspondêntê Histór1co da
Ata. as observaçóes apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento
convocatório, ao final de sessão, produziu-se o seglrinte resuftado: Licitante vencedor ê
respectivo valor totaf da contrataÇão: Jú1io César dê Lima - Valor: RS 6.000,00. o valor
unj.tário constante da proposta apresentada, be& como ô resultado do cêrtamê com a devida
classlficaÇão dos licitantes, estão demonstrados no rêspêctivô Mapa dê ÀpuraÇão, que fica
fazendo partê intêgrante desta Àta, independêntê de transcriÇão. Eacultada a palavra: nênhuma
observaÇão Íaí teita, Nada Ílais havertdo a constâi, lâvrôu-sê â p.rêsêntê Àta, quê dêpois dê
Iida e achada confoIlEê, vai devidamêntê assinâda.

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁlaRÀ uuNrcrPÀt DE IrAliÀNGuÀpE

coEssÀo PERLíANENÍE DE LrcrrÀÇÀo

o Jct c..(,}{
oÀo RoDRr DÀ SILVÀ

Uoxlo YÁs} §.S-Àrl-z

SEI'ERINA DE COSTA FERNÀNDES

WrAWsÉ GOMES

"d-tn;;
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂ}axÀ MI,NTCIPÀI DE }dÀ},,ANGUÀPE

CO}{ISSÀO PERI,IÀNENTE DE I,ICTTÀÇÀO

HrSÚRICO DÀ ÀTÀ 001 - COITIITTE No OOO07/2013

Histór1co da Ata dos trabalhos da Conlissâo Pernranente de f,icitaÇão, encaüegados de atuar nos
procedimentos relativos à licitaÇão acima indicada, que objetiva:

LocaÇão dê
Mamanguape .

r.m velculo tipo motocicleta, dêstinado as atividades da Câmara Municipal dê

1.0 - DÀ PROpOSTÀ DE PREçOS

-'f.>L . ri':'-

rtl,l;S+*i,IfiH*-

Conslderados os valorês aprêsentados
processo e os critérios definidos
prôduziu-se o seguintê resuftado:

por cada licitante, as obsêrvaÇões apontadas durante o
no instn:mento convocatório, ao finâl dêsta sessào,

- Júlio César de l,ima.
Ite.n(s) : 1,
Valori RS 6.000, 00

2.0 - DO TRÀTÀI.TM TO DIEERET{CIEDO PÀRÀ UE e EPP - FÀSE PROPOSTÀ

Não há regÍstro.

e
JoÃo Ro GUES DA SILVA

--l-.'{s..io }€ai \dil-L--"

&L
SEVERINA DE NO COSTA FERNÀND

ueÁda ;osÉ§xts

zíÁ-"FN

si!,rn (



PROpONENTE: José E1êljfdo Têi-rêira
cPF 895,150.564-20

TERI'4O DE RENÚI{CIÀ

REF. : COIWITE N" 00007,/2013
CÂ}g'RA MUNICIPAI DE !,AMANGUÀPE

XElIà

1.0 - TERMo DÊ RENÚNCÍA ao recurso conforme prevj-sto no Art. 43, Incj.so III, da r,ei 8.656193

O proponentê acima quatificado, declâra, na forha do d.isposto no Àrt. 43, III, da Lel-
8.666/93, acelta-r o rêsultado divulgado pela CorLissão, quê analisou a docr.mêntaÇão preliminar
do processo em epj.grafe, êfetuada nos terhos do respêctivo instnntrento convocatório,
desistindo assim, expressamente, dê qualque! interposiÇão de recurso previsto na legrislaÇâo
vigente, bem como ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseqnrimento do
ce.rta]r|ê, Declara ainda quê, êE havendo a ocoEência de qualquêr .igua.ldade de vafôres êntre suà
proposta e ê dos denais licitantes e após observado o disposto no Art, 3", § 2o, da Lei
8.666/93, fica autorj.zado a realização do sorteio para definição da respectiva classificaÇâo,
náô sêndo necessálio a sua convocação pa-ra o collespondênte ato público, conforme previsto no
Ait. 44, § 2", do referido diplotoa 1egal.

Mamang_uape - PB, 30 dê Julho de 2013.

0 /z'l€"1'
osé Elenildo ?
95.150.564-20
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ú)TER}-íO DE RENTJNCIÀ

REF. : ColwIÍE No 00007/2013
cÂ.tfl,RÂ MUNrcrPAr DE InMANGUAPE

./

PRoPoNBNIE: JúIio césar de Li-Dà
CPE 885. 8!15.504-53

1,0 - TERIío DE RENúNCIA ao recurso conforme pleuisto no Àrt. 43. Inciso rrr, da Lei 8.666193

o proponente acima gualificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, IfI, da Ler
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Codissão, que analisou a docr.&êntaÇão prelüÍrinar
do procesgô em epigrafê, efetuada nos tenDos do respectivo instnrmento convocatóriô,
desistindo assin, expressamente, dê gualquê-r interposiÇão de reculso plevisto na legislaÇão
vigente, bem cono ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o pros sêglllimento do
certa.ne. Declârâ ainda que, êm havendo a ocorrência dê qualquêr i gnra.ldade de vâ]ores entrê suà
proposta e a doe denais licltântes e aÉs observado o disposto no À!t- 3", S 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do 9ôr:teio pala dêfinição da respectiva classificação,
não sendo necessário a sua convocaçáô para o correspondentê ato público, conformê previsto no
Àrt. 44, § 2", do leferido diploÍ[a legal.

Mamânguape - PB, 30 de .lufho de 2013.

7,aO €<ar-21 d"Z -\, /Ty1 C-JúIio césar de Lima
885.845.504-53
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TER},IO DE RENÚNCIÀ

REE. : CoNt/ITE N" 00007/2013
cÂ],ARÀ MUNÍCIPÀL DE }&MÀNGUAPE

PROPONENrE: LuaD Souse de LiDa
cP[ 119. 326.144- 94

1.0 - IERMo DE RENú'NCIÀ ao recurso conforme prêvisto no Art. 43. Inciso III, da Lei 8.666193.

O proponente acima quafificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, fIf, dâ ler
e.666/93, acêitar o resultado divufqado pela conissão, quê anali.sou â docr.mentaçáo prêlininar
,lo processo em epiqrafe, efetuada nos terEos do respectivo instn&êntô convocatório,
dêsistindo assim, expressamentê. de qualquer interposiÇâo de recurso previsto na Iêgis1açào
vigente, bem como ao prazo correspondêntê e concordando. portanto, com o pros segR]imento do
cêrtaJ4e. Declara ainda !Fie, m havêDdo a ocor-rência de qualquer iguâldade de valo.res entxê suaproposta ê a dos dênâis licitântes e após obserqado o disposto no Ârt. 3", s 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a lealizaÇão do sorteio para definição da respectiva classificação,
não Sendo necêssário a suà convocaÇâo pâla o co.rrêspondente ato pú-ltrlico, cônfome plêvisto no
AÍt. 44, § 2", do referido diplortra legal.

Mamangft.rape - PB, 30 dê Julho de 2013.

- t 44 /" .Ç-P4114 D Ç ..2f/
Luan Sousa de I,itnà
1r9.326.L44-94
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ESTÀ.DO DÀ PÀXÀÍBÀ
CÀ{ARA }.{uNrcrpÀr DE }.rAl{ÀNcuÀ.PE

COMI SSÀO PER}TÀNENIE DE LICITÀçÀO

ouÀDRo CoL{PÀRATTVO DOS PREÇOS À.PRESENTÀDOS - MÀ9À DE APURÀÇÀO - CONVITE No OOOOT/2O13

'j I;: r:'f : 
.*- i -í!

.sl. ,... .à-1

rfii"E-,á!,tf;;
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Pârtlelpâôtês Unid. euànt.
1 - Yeiculo tipo Motoeicletã eom as seguj.ntes cârâctêristi-cas Dl.nimâs
cI 9àso11na.
Júlio César de Lina més t2
I-uan Sousa de Lima 12
José Elenildo Teixeira mês 12

Mananguape - PB, 30 dê Julho de 2013

Vl. - Unit. Vl- Totat C1àss. Obs.
ano ê modelo 2009; môtolizâÇão 120

500/ 0C)

530,00
550r 00

6.000,0c 1

ô. 16 it, oo 2

6. 600, 00 :i

, ^,n1a!.q*)/O- Júlio César dê Li-ma.
Itemis): 1.
Valor: R§ 6.000,00

RODRIGUES DA STLVA

SEVERTNA DE ÀOUINO COSTA
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ESTADO DA PARÂ|BA
CÂi,ARA MUNICIPAL tE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA . CONVITE NO OOOOT/20I3
OBJETO: Locação de um veículo tipo mo{ocicleta-
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo vatortotal da cortÍataçãoi
Júlio Cesar de Lima - Valor: R$ 6.000,m.
Dos atos decorÍentes do píocedimento licitalório, cabêrão r@ursos nos termo6 do Art.
109, da Lei Federal no.8.666193 e suas alterações. Maiores inlormat'oês poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Lbitaçâo, Rua Duque de Caxias, 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no hoÍário d6 08:00 as í2:00 ho.as d6 dias ljteis.
Telefone: (083) 3292-2786-

- Mamanguapê - PB, 30 de Jutho de 20i3
JOAO RODRIGUES DA SILVA - Presidente da Comissáo

Publicado ,medianle. aÍixaçâo no OUADRO
OIVULGAÇAO deíe Orgâo nesta data.

30.07.13

DE

da Comissáo

Kl--\
É',, g**1à
\e l/
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ESTÀDO DÀ PÂ.RÀIBÀ

ciú{ÀRÀ uuNrcrPÀr DE MAn ÀNG'üÀPE
coMr ssÀo pERr,rANENrE DE LrcrrÀÇÀo

NoTrrrcÀçÀo - REsIrtTÀDo EÀsE pRoposTÀ - cúl§rrlE N" oooo7,/2013

IICfTÀNTE: .7osé Elenlldo Teixeira
CPE:895-150.564-20

1.0 - Do o&rBTo DÀ rrcraÀçÃo
Í,ocação de um velculo tipo motocicleta. destinado as ati\-ridades da Câmaiâ l'Íunicipal dê
Mamanquapê .

2.0 - DÀ NotrErcÀção
Informa-se que o resultado da Fasê Proposta êncontra-se afixado no Quadro de Di\rdfgaÇâo deste
Órgão. Saliênta-se que as ocor-rências pertinentes ao cêitãmê. inclusive com a dêmonstraÇão da
clâssificâÇão dos licitántês ha.b-ilitados no prôcesso/ estão de\ridâaêDte rêgristrâdãs na Àtâ dâ
coüêspondente sessão púb1ica realizada, cuja cópia encanirüa-se em anexo a esta notificaÇâo
pa-ra o devido corülêc imento -

3.0 - DOS qECURÍiOS

Dos atos decorrêntes do procedimênto ticitatório, caberão recursos nos termos do Àrt. 109, da
Lei Fêderâ1 rro. A-666, de 21 dê jurüo de 1993 e suas e1têrações posteriores.

4.0 - DAs nÍFoRraçõEs c@tpr,E{Erl?lllEs
Maioles informaÇõês poderâo ser obtidas junto a Coeissão pêrmãnente de licitação, Rua Duque de
Câxias, 123 - Centrô - üamanguapê PB, no hor:ário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Íelêfone: (083) 3292-2'186.

i6d-tr6Rtuí5 DÀ-siiW
PYesidente da Côm] ssãô

DBCI.ARÀÇÀo

o ÍNTERBSSÀDo ÀBÀrxo DEcr,ÀRÀ r{ÀvER RECEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprÃ. Do RnsutrADo DÀ FÀsE pRoposrÀ
REFEREITTE Ao PRocEsso r,rcrtarónto rM epÍçRÀr'e, rNcrusrw A ATÀ DA coRREspoNDENTE sÊssÃopúglrca REÀLrZADA, Bm.Í couo roMADo coNHrcrtÍEúto Dos pRÀzos pÀ!À rNTERposrÇÃo DE RECURsos,
PREVISToS NA IEGISI,AÇÃO PERTINENTE.

.É

RECEBTDo Ept: 329// 2o/3.

/t* (Á/'4
,,..Fosé ElêniLdo Tei xei ra

//.'/ _1895 
.15o. s64-20

'--"í-
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ESTÀ.DO DÀ PÀ3ÀIBÀ

cÁMÀxÀ MUNrcrPÀr DE IGIÍÀNGUÀPE
COMI SSÀO PERMANENIE DE LICITÀçÀO

NoÍrFrcÀçÃo - REsrrLTÀDo FÀsE pRoposrÀ - coN\,rrrE N" ooo07/2013

LICITÀNrE r Júlio César de LirEâ
CPP: 8B5.845 -504-53

.)
/*tl.^-p

J U110 Lesar cte
88s.845.504-53

€.t-> o-rt 61^ 1, *'n- u

1.0 - Do o&rEro DÀ r.rcrrÀçÃo
Locação de um vêículo tipo motocicleta, destinado as atividades da Câmara l,lunlcipal de
Mamanguape,

2.0 - DÀ lrqrrrrcÀção
Informa-se quê o rêsu1tâdo da Fase Proposta êncontra sê afixado no Quadro de Di\rulqaÇâo deste
Órgáo- Salienta-se que as ocorrências pertinentes ao certame, inclusive com a demonstraÇão da
class.ificaÇão dos .licitantes há.b-ili t ados no processo, estão devida&ente reqastradas na Ata da
coEêspondênte sessâo púb1ica realizada, cuja cópia êncaErirlha-se êm anexo a êsta notificaÇâo
para o devido conhecimen Lo -

3.0 - DOS RECITR.SOS

Dos atos decorrentês do procedimento llcitatório, càbêrão rêcursos nos têrmos do Ara. 109, da
Lei Fêdêral I}'- 8.666, dê 21 dê jurüo de 1993 e suâs alteraçôes posteriorês,

4. o - DÀs I}rroBoaçõEs col.ípr;BuElrrÀBBs
Maiores inforúaÇôes pode!ão ser obtidas junto a Comissão Pertnanente de Licitaçâo. Rua Duque de
Caxias, 123 - Centro - l4âmánguape PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Te.1êfonê 3 (o83) 3292 2-18€,.

Mamanquap e - PB, 30 de Julho dê 2013-

RODRIGUES DA S LVA
Presidente da CoÍLi ssâo

DECIÁxAÇÀo

o TNTEREssÀro ÀBÀÍxo DEcr,ÀRÀ rIÀvER RECEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprA Do REsutrÀDô DÀ FÀsE PRoPos?A
REFEBENTE Ao pRocBsso lrcrrÀTóRro m{ EPÍGRÀ-F'E, rNCLUsrvE A ATÀ DA coRRnspoNDENTE sEssÀo
púBLrcA REÃLI ZADA, BEl,Í colIo rouÀDo coNlIECrMENro Dos pRÀzos pÀRÃ rNTERposrÇÃo DE REcuRsos,
pREvrsros NA LEGTSIÂçÃo PERTTNENTE.

RECEBIDo 
',YÍ: 

3A/Al /2013.
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NOTTEICÀçÃO - RESTTLTÀDO FASE PROPOSTÀ - CONVTTE N" OO0O7,/2013

If CITÀ]WE; Í,uan sousa de f,ima
cPEt 1L9.326.144-94

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÁrrÀÀÀ MrrNrcrpÀr DE naNGUÀ"E

colfi ssÀo pERlGNElrrE DE LrcrTÀÇÀo

*hsil,to,

- di,
L19 -32

ousa de Lima
6 . L44-94

rtr,' /a-'á,4 oEé,zz/

1.0 - Do oB.rETo DA ErcrrÀÇÃo
l,ocação de um veiculo tipo motocicleta. dêstinado as atlvidades da Câmara Municipal de
Mámáng'uape .

2.0 - DA rro4rrrrcÀçÃo
lnforma-se que o rêsultado da Fase P.roposta encontla-se afixado no ouadro de Diutlgação deste
Órgâo- salienta-se que as ocorrências pertinêntês ao cêrtâmê, lncfusive com a demonstraÇão da
classifacaÇão dos licltantes habilitados no processo, estão dev-idamente regristradas na Ata da
correspondente sessão pública realizada, cuja cópj-a encamirüa-se em anexo a esta notificaÇâo
pa.ra o devido conhec i rnênt o.

3.0 - DOS RECITRjiOS
Dos atos decorrêntes do procedlmento lj-citatório, cabêrão rêcursos nos têrmos do Art. 109, da
Lêi Eederal n". 8.666, de 21 de jurüo dê 1993 e suas alte-ràçôês posteriores.

4-0 - DAs nrrDBuÀçÕtss cqípr.EuElrrÀRBs
Maiorês info.rmâçôês poderão ser obtidas junto a CoEissào Permânênte de L-icitaÇão, Rua Duquê dê
Caxj.as, 123 - Centro - Maranguapê - pB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias útêis.
Te.lefone: lO83) 3292-21e6.

Mamanguape - PB, 30 de Julho de 2013.

Prêsidente da Colrd ssâo

DECr,AnÀÇÀo

o TNTEREssÀDo ÀBArxo DEcr.ÀRÀ IrÀvER RECEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do REsULTÀDo DA FÂsE pRopos?À
RETERENTE Ao pRocEsso LrcrrÀTóRro er'r epÍenars, rNCLUsrvE A ArÀ DÀ CoRRESPoNDENTE sEssÀo
púBrrcA REÃLr zÀ.DÀ, BEM coMo ro!íADo coNHÊcrl{ENTo Dos pRÀzos PARA ÍNTERposrÇÀo DE REct Rsos,
pREvrsros NA LEGTSLAÇÃo PERTTNENTE.

RECEBIDO ÊNt 30 / A-7 /2013.

ó-ô

RODRIGUES DÀ SILVÃ
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RErÂTóRro - coNVrrE N" ooooT/2013

1.O - DO O&,ETrVO:
Íem o presente relatório o objetivo de descrever os procêdimentos da Comissão Pernanente de
Llcitaçâo, doravante denominada sirq)lesmente Conissão, eDcaEegâda de atuar no plocesso
licitatório acima indicado, que obj etiva: locaÇão dê um vêiculo tipo motocicleta, destinado as
atividades da Câmara Municipâl de MaEânguape.

2.0 _ DA PI'BI,ICTDÀDE:
Eoi dada a devida pu.blicidade ao certame, em observância a lêgislação pertinêntê, utilizando-
se do sêguintê meio dê divulgação:
Ouadro de Divulgação do Órgão Rêalizador do Certaúe - 22/07/20a3.

3.0 - DOS nrItsntsSSÀDOS:
Licitantês cadastrados neste procêsso: José Elêrlildo Teixeira; Júlio César dê Lilia; Luan sousâ
dê l,ima -

4.0 - DÀ [ÀBrLrrÀção:
No dia e hora marcados foram recebidos os envelopês contêndo as propostas e os documentos de
habifitaÇào dos intêrêssados, abrindo-se êm seguida os e.lvelopes DocrnnentaÇão. LicltaDtes
qualj-ficados a participar do certame:
Luan sousa de Lima;
.]ú1io césar dê Lima;
José Elênildo Têixeira -

Analisados os eIêmêntos aprêsêntados e as exlgências constantês dô instnnnento convocatório
corrêspondêntê, a Corlissâo inforlnou: Iodos os lieitantês fora]n considerados habllitados.

5.0 - DA PBOPOSTÀ DE PREçOS
Após a divulqação do resultado da fase habilitação, obsêrvado o prazo rêcursal ou registrada a
dêsistência êxpressa dos Licitantês dê aprêsêntarêm quâIquêr inteaposição de recurso, foram
abertos os envelopes Proposta de PreÇos dos proponentes habilitados. Ànalisadas as propostas a
Conissão informou: Todos os licitantes aprêsentaram propostas, no aspêcto fo4na1, em
consonância côm âs exigências do instrueento corwocatório.

6.0 - DÀ ccNcr,usão
Considêrando os valores ofertados por cada proponente, as observaÇôês apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrunênto convocatório, cheqou-se a conclusào dê quê a
proposta do licitantê abaixo rêlacionado, aprêsênta-sê vantajosa pala a Administ-raçáo.
Llcitantê dêcla.rado vêncêdor e respectivo valo! total da contratação:
JúIio césa! dê titRa - valor: R$ 6-000,00.

Salienta-se que os valores unitários constantes das propostas aprêsêntadas, bem como o
rêsultado do cêrtamê com a devida classificaçâo dos licitantes, estão demonstrados no
respêctivo Mapa dê ApuraÇâo, que fica fazêndo par:te integtlante deste relatório, indêpêndênte
dê transcriÇão. Eace eo exposto, êsta Co!trissão, representeda nêste âtô pêlo seu Presidente/
suqêre ao Sênhor Prêsidentê da Câmara, a homologaÇào da prêsênte ficitaÇão en favor do
rêferido proponentê.

E o relatôi1o.

Mamarrguape PB, 02 de Àgosto de 2013.

ESTÀDO DÀ PÀ.8ÀIBÀ
cÁ!ÂBÀ uuNrcrPÀr DE MÀIrAlrGUÀpE

coMr ssÃo PER},!ÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

J RODRIGUES DA lLVA
Pr.esidentê da Conissão

s,iU L'(
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ESTÀDO DÀ PÀÀÀIBÀ
cÁMÀRÀ utnrrcrPÀ! DE lalaNGUÀpE

ÀssEssoRrÀ .TURÍDrcÀ

O!j-g€E: CONVITE N." OOO01/2013
coMr ssÃo pERl,ÍANcNrE DE rrcrrAÇÀo

Àssunto: f,ocaÇão de um veículo tipo motocicleta, destinado as
atividades da Câmara Municipal de Mamanguape

Ànexo: Processo licitatório eorrespondente.

PÀRECER

Ànalisada a natéria, nos têrmos da Lei Eederal n" 8.666/93 ê suas alteraÇões, ê considerando o
teor dos docr.Enentos e informaÇÔes apresentados, esta Àssessoria Jurídica considera reg_u1ar o
procêsso êm têlâ, o quaf está em consonáncia com a legislaÇão pertinêntê.

Manang-uape - PB, 02 de Àgosto de 2013.

DE ÀNDRÀDE NETO
As ssor Jurídico

oAa-PB 14.031

zí-^NilÀ.

llH
GAT,TSI



ÀNEI

.rju,-,:,:.-i.t,
#t. ,,,", .'D;
,tii,Héti&:
'ã#iH.

o
(,1

í'-
ae)

D

EsrÀDo DÀ pÀnÀÍBÀ
cÁIÍaRÀ MuNrcrpÀr DE I'íÀlrAlrcuÀIlE

GÀBINETE DO PRES IDE}ITE DÀ CÀ}fiXÀ

Mananguapê - PB, 02 de Aqosto de 2013"
PORTÀRIÀ No CC 0000?/2013

o PRESTDENTE DA cÂlcxA DÀ cÂt ARÀ l.IuNrcrpÀt DE rGl.ENGrrÀr,8, EsrÂ.Do DA PARÀÍBA, no uso de
suas atribuiÇõês legais,

HoMoIoGÀR o resultado da licitaÇão, modafidade Convitê no OOOO1/2013, que objetiva:
LocaÇão de um vêicu1o tipo motociclêta, destinado as ati\ridadês da Câmara Municipal dê
MarRanguape i com basê nos elemêntos cônstantes do processo colrespondente, os quais apontâiR
como proponente (s) vencedor(ês):

- Júlro Césa-r dê Lima.
885845504-53
valor: R$ 6.000, 00
Publique-sê e cumpra-se.

/.2.+e* F,n, o L*
EMERSON IERREIRÀ DA SI

Presidente da Câmara

R E S O ], V E:
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E§TÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁtÂBÀ l.ruNrcrpÀr DE lrÀraNcuÀ"E

GÀ.BTNETE Do PRESTDENTE DÀ cÁÀc.RÀ

Mananguâpê - PB, 02 de Agosto dê 2013.
PORTÀRIÀ NO CC OOOO?/2013-01

o PRESTDENTE DÀ cÂlfÀÂA DÀ cÂ!flxA MtrNrcrpÀt DE lê}BNGrrÀrE, EsrÀ.Do DA PÀR-LÍBA, no uso dê
suas atribuiçôes legais,

R E S O L V E:

À.DJUDICÀR o objeto da licitação, modalidade Convitê n" OOOO'1 /2jl3t LocaÇão dê um
veiculo tipo motociclêta, destinado as atividades da Câ-Bâ-ra l"lunicipal de Maüanguapê,. com basê
nos êlementos constantes do procêsso corrêspondente, a:

- .lú1io César de Lima.
885845504-53
Valor: R$ 6.000,00
Publiquê-se ê cLlmprâ.-se.

FERRI]TRA SI
Presi-dente da Câmara

Á-il\
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CONIR"ATO No: 00010/2013-CPL

CIáI'§[À QI'ÀRTÀ - DO RE,Ài'USTÀUEITI1o:
o valor contratual pode!á ser reajustado com periodicidade anua1, mêdiante acordo, tomairdo-se
por base o mês de âSsinatura do respectivo contrato, na mesrtra proporção da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE acumllado ou, na sua falta, um novo índicê adotado pelo Governo Fedêra1 quê o
substitua.
ocorrêndo o dêsequllibrio econômico-financêiro dô cortrato, poderá sêx rêstabelecida a relaçào
que as partes pactuaram iniciâlüentê. nôs termos do Art. 65, Inclso II, À-1ínêa d, da T,ei
8.666/93, mêdiâ-ntê co$provaÇão docrjtnental e rêguê-rirnênto expresso do Contrâtado.

cü(UsULÀ oUI}ITÀ - DÀ DoIÀçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constantê do orÇajnento vigênte:
Rêcursos Próprios da Câ.Erara Municipal de Manãlguape: 01-01 01.031.0001.2001 3390-36,00

cUíUsuIÀ sExTÀ _ Do PÀGàÀ.EN!o:
O paganento será efêtuado na Tesouraria do Contratantê, mêdiante processo rêgular,
maneira: MensalmeDte, para ocoüer rro prazo de trinta dias, contados do
adimplêmênto de cada parcela.

da seguintê
petlodo de

clifursurÀ sÉTna. - Dos pB.azos:
O prazo de viqência do presentê contrato sêrá dêtêrminado:
data de sua assinatura.
A vigência dêstê iristrl.mênto poderá ser prorroçÍada por iguais
acôIdo êntrê as partes, conforne o disposto no Àrt- 57,
características do objeto contratado.

72 ld.ozel mêses, considêrado da

e sucesslvos períodos, nediante
da T,ei 8.666193, obsêrvadas as

ü;Âr$,IÀ orTÀrrÀ - DÀs GSrcÀçÕEs Do cor[rRÀÍarÍTE:
a - Efetua.r o pagamento relativo ao fornecimento ou prestaÇâo dos serviços êfêtivâmente
realizados, de acordo com as rêspectivàs cIáusulas do plesentê contrato;
b - Proporciônar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento ou
prêstaÇão dos sê.rviços contiâtados;
c - Notj-ficar o Contratado sobrê qualquer irregBrlaridade êncontlada quanto à quaLidadê dos
produtôs ou serviços, exercendo a mais anpla e completa fiscâIizaçâo, o que nào eximê o
Contratado de suas responsabi.lidades contratuais e legrais;
d - Informâr o Contrâtado da necessidâde de Eanutenção e/ou reparo corrêtivo do veículo,
observadas as normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutênÇáo
coEespondente, o qual não devêrá sêr utifizado caso haja i r: rêgr-rl aridade;
e - Ressarcir o Contratado dê todâs as mrltas dê trânsito ocoEidas durante a vigência do
presente contrato;
f - Responsabili zar- se pefos danos causados a terceiros e, s
franquia a rêspêctiva Seguradora na ocorrência dê sinistrôs,
mêdiantê laudo técnico ou equivalente; .4^t(uv

, pêLô pagamento da
rovada â sua cufpa,

e for caso

Pêlo presente instrumento particular de contrâto, de um lado Câaara l'Íunicipal de Mananguape -
Rua Duque dê Caxi-as, 123 - Centro - Mamanguape - pB, CNPJ rr" L2.'120.256/ OO01-52, neste atô
reprêsêntada pelo Prêsidette da CáEara Emerson Ferrêira Viana da Silva. Brasilêiro, Sollearo,
Professor, rêsidente e domiciliado na Rua Marquês de Herval, 329 - Centro - Mananguapê - pB,
CpF no 039.842.414145, Carteira dê Idêntidade n" 2.269-722 SSP-PB, doravante s|úplesmente
CONIRÀTAIfIE, e do outtô lado Júfio César de Í,ima Gurguri, s/nô - Cêntro - ltamâng.uape - pB,
CPF n" 885.845.504-53, doravante sirylesmente CoNIR?üADO. decidiram as partês contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regêrá pelas cláusulas ê condiÇões sêg11iRtes:

cüíUsUI,À PRIUEIRÀ - Dos I'OIDÀI'ENIoS Do coNrIRÀIrc:
Estê coirtrato decofiê da licitaÇâo modalidade Convitê no OOOO-I /201-3, procêssada nos termos da
],êi Federal n" 8.666/93 e suas altêlaÇôês, f,ei conplemêntar no 123r dê 14 de dezeÍtbrô de 2006.

Cü{USUIÀ SES'NDÀ - DO OBi'ETO DO @NIBÀID:
o prêsêntê contrato tem por objeto: Locâção de lu[ veículo tipo motocicleta, dêstinado as
atividâdes da Câ.IIIara Municipal de l,Íâlrlânguape -
Veículo tipo: motocicleta Honda CG 150 Titem - placas; UOI{ 2802 pB
ttinerário: sede do mulriclpio de segunda a se>.ta no horário da manhã.
os sêrviços deverão ser prestados de acordo com as condiÇõês êxplessas nêstê instnnnento,
proposta, instruçóes do Contratante e do instrumênto cônvocatório Convite a" OOOOT/2013,
partes integrantes do presente contrato, indêpêndente de transcriÇáô-

cü(u$,I,À TERCETRÀ - Do IoR E pREços:
O valor totâf deste contrato, a base do preÇo proposto, é dê Rg 6-000,00 (SEIS MII, REAIS).
Rêpresentado por: 12 x R$ 500,00-
o valor acima indicado está incluldo o custo com combustivel e motorista, que ficará a carçro
do Contratado.

é^qàí3 62
TERr.ro DE coNaRÀTo errE ENTRE sr CELEBRÀií A cÂr,lqxÀt,iruftircÍp-Àt íÊ'
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gt - Efetuar a troca dê ófeo lubr:lflcantê e
instruçôês do fabricarlte do vêiculo.

dos filtros correspondentes dê

63 .\
CI,IíÜ$IIÀ I{oNÀ - DAII oBRIGÀçõES Do coTTTRÀTàDo:
a - Executar dêvidamêntê o fornecimento ou serviÇos descritos na Cláusula co!

'o

dente

C{,TO

do,
dá'prêsênte contrato, dentro dos me_lhores parâ&etros de qualidadê estabelecidos pa

atividade .relâcionada ao ôbjeto contratua
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus

1, com obsêrvância aos prazos êstipulados,.
ê obriqações concernentes à leqislação fiscal, civil,

tributária e trabafhista, bem como por todas as despesas ê compronlissos assumidosr a qualquêr
titulo, pe.rante seus fornecedores ou têrceiros êm razão da execuÇão do objeto contratado,,
c - MáIter prepostô capacitado e idôneo, âcêito pêlo Contrâtante, quando da êxêcuÇão do
contrato, quê o Iepresêt1tê integrafmêntê em todos os seus atos,-
d - Pêrmitir e facilltar a fiscalizaÇáo do Contratante dêvêndo prestar os informês e
esclarecrmentos sol i ci Lados,.
e - será responsáve1 pêlos danos causados diretamentê ao Contratante ou a terceiros,
dêco-rrêntes de sua culpa ou dolo nâ êxêcuçào do cont-rato, não êxcluindo ou rêduzindo êssa
rêsponsâbilidade a fiscalização ou o acompânl.amento pêlo órgão interêssado,-
f - Não cedêr, tiansferir ou slü-contratar, no tôdo ou ern partê, o objêto deste instnmento,
sem ô conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante,.
g - Mantê.r o vêiculo equipâdo de acordo com as exigências do Códj-qo Nacional de frânsito,
h - Efetuar os sêrviços de manutênÇão corretiva e prêventiva do veícufo. No caso dê ser
coÍlprovada, mediante laudo técnico ou equivalêntê, a utilizaÇão irregular do vêiculo, sêja por
impêricia, excesso dê passageiros, conduÇâô em estradas inpróprias, êrrtre outrôs quê
caractelizem o seu uso indevldo, todos os custos decorrêntês dessas ocortênc1as, ficarão a
cargo do Contratante/ cujos serviÇos dêvêrâo ser executados em oficina espêcializada,.
i - Substituir imediàtâmêntê o veícu.Io por outro êquivalente, câso rlào tenhâ condjções dê sê-r
utilizado no serviço,'
i - Mantêr, durante a \rigência do contrato, em corq)atlbilidade côE as obrigaÇôes assuÍLidas,
todas as condiÇões dê habilltaÇão e quâlificaçâo exlgidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Côntratante os docuEentos necessários, seúpre que solicitado.

cráu$[À DÉrDrÀ - DÀ Àr1BÀçÃo E RBscrsÃo Do coNtnÀlo:
Estê contlato poderá sêr alterado, unilatêrâlmente pelo ContrataDte ou por acordo êntrê as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito. conforme o
dlsposto nos Àrtiqos -71 , '78 e 79 da Iêi Federal 8.666193-
o Contratado fica obriqado â aceitar nas mêsmas condições contratuais, os actescimos ou
supressõês quê se fizerêm nêcessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CTÀUSUIÀ DECII{A PRI}'EIRÀ _ DÀS PENàIü)ÀDES:
A recusa injusta êm deixar de cunprir as obrlgações assurtridas ê preceitos Iêgais, suleitará o
CoÍltratado. garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos A-rts. 86 e 8? da
Lei 8.666/93r a - adveltência; b - mlttâ de mora de 0,53 (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso nâ êntiêga, no ínicio ou na execuÇão do
objeto oxa contratado,' c mul-ta de 108 (dêz por cento) sobrê o vâ1or contrâtado pela
anêxecuÇão total ou parclal- do contrato,' d - suspênsão teúporária dê pâiticipar em licitaÇão e
impedlmento de contratar com a AdninistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos,. ê declaraÇão
de inidonêidade para licitar ou contratar com a ÀdninistraÇão Púb1ica enquanto pêrdurarem os
motj-vos dete.rrlinantes da punj-Ção ou atê que seja promovida sua reâbilitaÇão perantê a própria
autoxidâde que aplicou a penalidade; f - simultaneâmênte, qualquer das penalidadês cêbiveis
fundamentadas na lei 8. 666193.

cu(usulÀ DÍ}CIt{l, sEq,IDÀ _ Do E!Ro:
Para diriln-ir as questões dêco-rientes deste contrato, as pârtes efegem o Eo-ro da Comarca dê
l,1a$anguape, Estado da Paraiba-

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato êm 02(duas) vias, o qual
êssinado pê1as partês e poI duas testemurüas.

va1

TESTEMUNIIAS
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Mêmanquape

PEIO CONTRÀTANTE

PB, 02 dê Agosto dê 2013-
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I.XRREIRA

Prêsidente da Câmara
039-842.414-45
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PELO CONTRÀTÀDO
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

ciilrÀRÀ t{uNrcrpÀr DE }rAlrANcuÀpE
col.fissào PERM{NENTE DE LrcrrÀçÀo

colrvrTE Irô oooo? /201.3

DECrÀxÀÇÀo - PuBLrcAÇÃo

DECLARÀÇÃO

Declaro pala os devidos fins de direito, qlre uma cópia dos termos dê HomolôgaÇão ê ÀdjudicaÇão
correspondentes âo processo licitatório modalidade Convite n" OOO01/2013, forâm devidêmêntê
afixâdas no Ouadro dê Divu.lgaçáo deste órgÍão, nesta data, êft observância as disposiÇõês dâ Le1
fêderal n" 8.666/93 e suas altêraçôes posteriores.

Mananguapê - PB, 02 de Agosto dê 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂIÂRÀ uuNrcrPÀr DE lrAlrAr{clrÀpE

coMr ssÀo pERlrÀNElrrE DE LrcrrÀÇÀo

coNrzrrE N" 00007/2013

DEcr,ÀnÀÇÂo - PuBrrcÀÇÃo

DECLARAÇÃO

Declaro para os dêvidos fins de direito, çFre uma côpia dos termos dê Homôlogação e ÀdjudicaÇão
correspondentes âo processo licitatório modalidade CoNrite n" OOOO-1/2013, foram dêvidamente
afi).adas no Quadlo de Diwu.Igação deste Órgão. nesta data, em obsêrvância as disposiÇõês da T.ei
Federal n" 8.666/93 e suas a1têraÇôês posteriorês-

Mamanquape - PB, 02 de Agosto dê 2013.
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ESTADO DA PARAIBÁ
CÂMÂRA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

HoMoLocAÇÃo E ADJUDIcaçÃo - coNvlrE No 00007/20í3
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitaçâo e
obseryado o parecs dâ AsÊessoria Juridica, rêferêntê ao CoDvitê no 00007/2013, que
objetiva: Locação de um veiculo tipo motocicleta; HOMOLOGO o conespondente
procedimênto licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:Júlio César de Uma - R$ 6.000,m.

Mamanguape - PB, m de Agosto de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presiderúê da Câmara

I - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - 02.08.í3
PUBLICAR:
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ESTADO DA PARA|BA
CÁMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo motocicletâ.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite no 00007120í 3.
DOTAÇÃO| Recursos PrópÍi6 da Câmara Municipal de Mamanguape
01.031.m01.2001 3330.36.00
vlcÊNclA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: CâmaÍa Municipal de Mamanguape e:
CT No 000í 0/20í 3 - 02.08.í 3 - Júlio Cesar de Lima - R$ 6.000.00

01.01

PUBLICAR

I - Quadro de DivulgeÇão do Orgão Realizador do certame - 02.08.13
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ESTADO DA PARA'IBA
PREFE'TUF'A MU N'CIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do NIunicípio
FIINDADO PELA LEI N' dJ DE 16 de JITLHO 1974

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MUNEIPAL oE MAMANGUAPE

HoMoLocAÇÃo E ADJUDTcaçÃo - comrlÍE Í!r 0000212013
Nos termos do relatorio final apreseÍtado pela Comissâo Permanente de Li(Íação e observado o parêcer da
Assessoria Juridica, referente ao Convite no mm7/2013, que obietiva: Locagào de um veículo tipo
motocicleta; HOMOLOGO o conespondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Júlio César
de Lima - R$ 6.000,00.

Mamanguapê - PB, 02 de Agosto de 20í3
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARÂ MUNEIPAL DE MAMANGUAPE

EXÍRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locaçáo de um veículo tipo motocileta. FUNDAMENTo LEGAL: convite n" 00007/2013.
DOTÁÇAO: Recursc Próprios da CãmaÍa Muniipal de lifiamanguape: 01.01 0í o31 mOí znt 33«l 36 m
VIGENCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguêpe e: CT No

0001012013 - 02.08.í 3 - Júlio César de Lima - R$ 6.()00,00.

ANO: 2013 §IES: AGOSTO





PRI}.'EIRO ÍERI,O ÀDITIVO ÀO COTITRÀTO NO OOO1O,/2013-CPL - 02.08.13

PRII'íEIRO TERMO À'ITIVO AO CONTRAIO DE EXECUçÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE ST CEIEBRÀM A CÁIARÀ MUNICI PÃI DE }GMÀNGUÀPE E JÚI,TO
CÉSÃR DE L]I{A, pÀ.RÀ PRoMoVER ÀITERÀÇÕES Ao CoNTRÀTo
CORRESPONDENTE, DISCRI},,IINADAS NESTE INSTRUMEMIO NA EORMA
ABÀ.IXO:

Aditivo contratual quê entre si firmam a Cânara l,Íunicipal de Mamanguapê Rua Duque de
Caxaas, 123 - Centro - Mâmanguape - PB, CNPJ n" 1,2."72O.256/ 0001-52, neste ato representada
pêlo Pr:esldente da Câmàra ErBerson Ferreira Viana da Silvâ, Brasileiro, Solteiro, Professor,
residente ê doniciliado na Rua Marquês de Herval, 329 - Centro - Mêrangmape PB? CPF n"
439.842.4L4-45, Cartêira de Identidade no 2.269-'122 SSP-PB, doravante simplesmente
CONTRATÀNTE, e Jú1ro César dê Lina - Gurguri, s/\" - Centro - Mamanguape PB, CPF nô
885.845.504-53, dôrâvante simplesmente CoNTRÀTÀ-Do, objêtivando promovêr alteraÇóes âo
contrato original/ decorrente da 11citaÇão modalidadê Convite n" 0000-7/2A13, observado o
disposto no iêferido instrumento, por nêcessidade dê dar continuidadê aos sêrviÇos prestados/
conforme as cláusulas e condiçõês sêguintês:

CLÀU$[À PRTUEIRÀ - DÀ 
'IUSTIFICÀTI\A:À altêraçâo contratual acima descrita, que será processada nos têrmos destê termo aditivo,

justafica-se pela necessidadê do desênvol\rimênto de aÇôês continuadas pa.ra a promoção de
ativadadês pêrtinentes, visando à Baximização dos recursos em relaÇão aos obj etivos
programados, conside!âdâs as diretrizes e mêtas deíinidas nas ferramentas de pfanejamento
aprovâdâs .

CI,ÁUSUIÀ SEGI'NDÀ - DOS PRAZOS:
o prazo de viqência do contrato será prorrogado por
c1áusula sétima do referido instrumento, passando

(doze) meses, cônforme facultâ a
total para 24 (vinte e quartô)

mais 12
o prazo

Mamanguape

PEI,À CONTRÀTÀNTE

Cü(USUIÂ ÍERCEIRÀ - DA§ DISPOSIçOES GERAIS:
subsistem íirmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demai s cláusulas e condiÇões
estabelecidas no contrato original.

E, por estarêm de p1êno acordo, foi lavrado o presente aditlvo em 02 (duas) vlas, o qual
âssinado pêlâs partês ê por duas têstêtrunhas.

va1

e 2414.PB, 01 dê Àgosto
,,.4

TESTEMUN}IAS
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Prêsidente da Câmara
039.442.4L4 45
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PELO CONTRÀTÀDO
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Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARAÍBA
CÂMARÂ MUNtctPAL DE MAMANGiUaPE

EXTRÂTO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRÂTO NO O1O/13 DE 02.08.í3
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Municipal de Mamanguape e Júho César de Lima. OBJETO: Locaçáo de
um veículo tipo motociclêta. FUNDAMENTO LEGAL: Convite n" 00007/2013. ADITIVO: Prorroga prazo por
mais 12 (doze) meses - 02.08.í 3 até 02.08.í 5. ASSINATURA: 01.08.í 4.

uÊs: acosroANO:2014

ESTADo DA PARAÍBA
PREFE'TUF'A MUNICIPAL DE TUATWANGUAPE



TERMO DE RESCTSÁO DO CO IIIÀÍO N" O0010,/2013-Cpr - 02.08.13

TER}íO DE RESCISÃO DE CONTRATO OUE ENTRX SI CELEBRÀM A CÀ}ARA
I,ÍUNICI PÀI DE I,ÍAI'BNGJÀPE E JÚLIO CÉSAR DE LII'A, PAXA RNSCÍNDIR
O CONTBÀTO CORRESPONDENIE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUI,ÍENTO NA
FORMÀ ÀB-LTXO:

Termo de rescisâo dê cont.rato que entre si fi rmam a Câmara Municrpât dê Mêmânguape - Rua
Duquê dê Caxiâs, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ nô 12-'l20-256/OOOT-52, neste ato
representada pelo Prêsidêntê da Câ$ara Joâo Ferleira da Silva Eilho. Brasileiro/ DivorciadoT
Comerciantê, rêsidente e don:iciliado na Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,
CPF n' 031.463,444-40, Cârtêira de Idêntidadê n" 2-288.944 ssP-PB/ dorâvântê slmplêsmênte
CONTRATÀNTE, ê Júlio César de tima - Gur:guri, s/D" - Cêntlo - Mâmânguapê - PB, CPE n"
885.845.504-53, doravantê sirplêsmentê CoNfRÀIÀDo, objêtivando promover a rescisào do
respêctlvo contrato, decorrente da Iicitação oodalidade Convite n" 000A'1/2013, obsêrvado o
dlsposto no rêferido anstnmento, conforme as cláusulas e côndiçôês sêqiuintês:

CüíUSUI,À PRII.'EIRÀ . DOS II'NDÀ}IBN1!OS.
Este termo de rescisão corresponde ao Contrato n" 00010/2013. firmado entre as partes
02.08-13, dêcoüênte da lr-citaÇão môdalidade Convite n" OOOO'7 /201,3, processada de acordo
a Lêi Federal \" B-666, de 21.06-93. suas altêraÇões posteriores e legislação per:tinente,
ficam fazêndo parte inteqrante do prêsente termo, lndêpendentê dê tianscriÇão.

B, por estarem de pleno acoxdo, foi lavrado o presente aditivo êm 02 (duas) vias, o qual
assinado pêlas partes ê por duas testeÍurüas -

em
com
quê

C],iíUSUI,À SEGUND]I - DOS TER!trOS DÀ RESCISÀO.
Com base na cIáusula décima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rêscindido dê
formê amigáveI, por sotiqitação do coDtratâdo, ficando acordado que lrâo haverá quâlquêr tipo
de rêssarcimênto ou penalidades aplicadas às partês contratantes.

va1

!Íananguape

PEI,A CONTRATÀNTE

PB, 30 de Janeiro de 2015.

DE
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da Cánrâra
031.463.444-44

PELO CONTRÀTÀDO
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TUF'A II/I U N'CIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESÍADO DÂ PARAiBA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MAMAiIGUAPE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO N" O1OII3 DE 02.08.í3
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Municipal de Mamanguape e Julio César de Lima OBJETO: Locação de
um veículo tipo motocicleta. FUNDAMENTO LEGAL: Convite no mm7/20í3. DOTAÇAO: Recursos Próprios
da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.01 01 .03'l .0001.2001 3390.36.00. VALOR: R$ 6.000,00. VIGENCIA
lNlClAL: 12 (doze) meses. RESCISÃO: De comum acordo edre as paÍte - por solicitação do contratado.
DATA:30.0r.í5.

MES: JANEIROANO: 2015

Diário Oficial do Município
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