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EsaÀDo DÀ pÀrÀÍBÀ
cáriÀRÀ uuNrcrpÀr DE lqraÀcuApE

corcssão PERTGNErITE DE LrcrrÀçÃo

PROCESSO LICITÀTóRIO DISPENSÀ

DTSPENSÀ lrô DV00001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 16O3O2DVO OO 01

óRGÃo REÀrrzADoR Do cERrÀME:
Câmara l,Íunicipal de Mamangtrape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - }Íamanguape - pB
cEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2786.

OBi'ETO:
Í,ocação de r.lm veÍcuIo tipo motoclcleta, destinado as atividades da Câmara I'Íunicipal- de
Mamanguape

Er,EMEtftos Básrcos Do pRocEsso:
soLTCrrAÇÀo E JUSTTFTCATIVÀ DÀ coNTRATAÇÀo
ATo DE DESTGNÀÇÃo DA coMrssÀo rurGÀDoRA
DEcrÀxÀÇÃo DE DrspoNrBrrÍDADÊ oRÇÀtdNTÁR rÀ
AUToRI ZAÇÃo PÀxÀ REÀII zAçÀo Do CERIAME
PRorocolo E AUTUAÇÃo Do PRocEsso
coNsrDERÀÇôEs DÀ coMTssÃo JULGÀDoRÀ
ExPosrÇÃo DE Morrvos
ÀPRoVÀÇÃo DA AUToRIDÀDE SUPERIoR
PA-RECER JURÍDrco
ÀTos DE RÀTr FrcÀÇÀo E A,DJuDrcAÇÀo
CO}IIBÀTO CORRESPONDENTE
PUBIÍcAÇÕEs
DoCUI.ENTAÇÃo Do coNrRATÀDo
ANEXOS
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EstàDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂr4rÀ !«nÍrcrPÀr DE r.qrolscrrÀPE
sEcRETÀR.rÀ DÀ cÂronÀ r rxrcrpÀt DE uAÀnNGlrApE

Mamanguape - PB, 25 dê Feve.rej-ro de 201-6.

Serüor Presidente da Câmala,

solicita]nos que seja autorizada à coBissão Pereanente dê LicitaÇão
procêdimento de Dispensa dê LicitaÇão, nos termos do Art. 24, inciso
8.666/93 ê suas alteraÇões posterioreg, dêstinado a:

deste órgão, realj-zar
II, da Lei I'ederal n"

Locação de Lm veículo tipo eotocicleta, destinado as ati\.idades da cã[arâ ]tunicipal de
Mamanguape .

Justificativa para a necessidade da solicitaÇão:

À contrataÇão aciDa descrita está gendo solici.tada, nos teroos das esp€cificaçôes téqticas e

informações cc,mplementares que â acoEpanharo, quando for o caso, Botivada: Pela necessidade de
dêsenvolvimento de aÇões continuadas para a proEoção de ati\ridades pertj-nentes, \rigaldo à

maxinizaqão dos lecursos eE refação aos objetivos progralDadog, consideradas as diretrizes e

metas definidas nas ferra.Eentas de planejaE€nto aprovadas.

lnformamos que existe disponibilidade de dotaÇão especÍfica no orç.unento vigente para a

execuÇáo do objeto a ser lj-citado, consoante consuLta efetuada ao setor contábil. Certos de

contarmos com imêdiata aprovação desta solicitaÇão, indispensável à continuidade dos tra.balhos
dêsenvoluidos, ficamos a lnteira disposiÇáo para maiores esclareciEentos que folem julgados
necessários.

Atenciosamente,

t
ELIENE NI'NBS DO SÀNTOS

Secretária
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oPESQUISA DE PREÇOS. PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Locação de um veículo tipo motocicleta, desünado as atividades da Câmara Municipal de Mâmânguape
PgRíooo: FeveÍeiro de 20í6.

I - DA PESOUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente IVONALDO PÉDRO BARBOSA, a seguir qualitcado, que informasse o seu melhor preço para

execução do objeto em epígrafe. Os dados obtidos foram devidamênte transcritos eín planilha específica - üde quadro abaixo -

dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assanou a preseúe Pêsquisa de preços -
proposta, concordando plenamente com o lor declarado paÍa a reÍeida contratação, compromdêndo-se, inclusive, â

exêcutar o seu objeto rigorosamente nas condiçóes oÍertadas.

-tilrr,w niuaru, \o, So*E
ELIENE NUNES DO SANTOS
Secretária

II - DA PROPOSTA:

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pêsquisa de preço realzada para execuçâo do objeto da contÍatação em tela, relacionamos abaixo o menor

preço prôposto pelo reÍerido pÍoPonente:

OUANT. VALOR - RI
10 570,00

VALOR ToTAL: R$ 5.700,00
PROPOSTA VÁLID A AÍÉ: 3OIO4DO16

Mamanguape - PB, Fevereiro de 2016

cóDtGo DlscRlMlNAÇÃo
I Veículo tipo Motocicleta com âs seguintes características mínimas: ano e

modelo 20í0; motorização í20 Cl. O itinerário a ser PercoÍfdo seÍá na sede

do município, de segunda a sexta, no horário da manhá.
ObseNâÉo: ne coluna VÂLOÍ| - RÍ 6lá iÍíqÍnedo o pÍeço tmiláÍio do respc6{ivo têm'

UND.
mês

,/
hr--,-ty'a Pt'í"c

ríorueloo peono BARBoSA
cPF 978.612.19+53

GzrAB>ú

<)

PROPONENTE:
lvonaldo Pedro Barbosa
Trav. Santina de Brito Barbosa, 79 - Areial - Mamanguape - PB.

cPF 978.612.19453
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PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

%\"*, oíuu^oc Àr" S"r-,tr-
ELIENE NUNES DO SANTOS
Secrêtária

cÓDIGo DISCRIMINAçÃO
'l Veículo tipo Motocicleta com as seguintes características mÍnimas: ano e

modelo 2O1O; motoÍzação 120 Cl. O itinerário a ser percoÍrido será na sêde

do município, de segunda a sexta, no hoÉrio da manhã.
Observeçáo: na colum VALOR - RS edá itÚomado o p.eço uniláÍi'o do respectivo ilem'

D
. CPL

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: Locação de um veículo tipo motocicleta, destinado as âtúidades da Câmara Municipâl de Mamanguape
PERíoDo: Fevereiro de 2016.

I - DA PESOUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente JOSÉ SEVERINO DO RAMO, a seguir qualificado, que inÍormasse o seu melhor preço para

execuçáo do objeto êm epígrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em Planilha específica - üde quadro abaixo -
dando-se total conhecimento ao interessado, que depois dê achado conÍoÍme, assinou a Presente pesquisa de Preços -
proposta, concordando plenamente com o valor dêclarado paÍa a referilra contratação, comprometendo-se, inclusive, a

executar o seu objeto rigorosamente nas condiçtes ofertadas.

PROPONENTE:
José Severino do Ramo
Rua Leogino Silva, íno - Areial - Mamanguape - PB
cPF 026.409.524-39

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuÉo do ob.ieto da contrataÉo em tela, relacionamos abaixo o mênor

preço proposto pelo refeÍido proponentêl

AUANT. VALOR. R$
'10 500,00

VALOR TOTAL: RS 5.000.00
PROPOSTA VALID A ATÉ: 3OIO4DO16

Mamãnguape - PB, Fevereiro de 2016

7§si §'\yilrr,.rc ,li\ o"^
.losÉ seventruo Do RAMo
cPF 026.409.524-39

UND.
mês

II - OA PROPOSTA:
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oPESQUISA DE PREÇOS - PROPOSTA

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
OBJETO: LocaÇão de um veículo tipo motocicleta, deíinado as atúidades da câmara Münicipal de Mamanguâpe.
PERíoDo; Fevereiro de 20í6.

Foi solicitado ao pÍoponente MARCELO TIAGO SILVA a seguir qualiÍcado, que inÍormasse o sêu melhor preço para execução
do objeto êrn epígrafe. Os dados obtidos foram deüdamente transcritos eín planilha específica - vide quadro abaixo - dando-se
total conhecimento ao interêssado, que depois de achado conforme, assinou a presente pêsquisa de preços - ProPosta,
concordando plenamente com o valor declarado para a refeÍida corúÍataçáo, comprometendo-se, inclusive, a executar o seu

objeto rigorosamente nas condições oÍertadas.

)

PROPONENTE:
Marcelo Tiago Silva
Rua Frederico Ozanan, 125 - Centro - Mamanguape - PB
cPF 051.527.67+06

QUADRO PROPOSTA
Nos teÍmos da pesquisa de preço realizada para execução do objêto da contrdação eÍn tela, relacionamos abaixo o menor

preço proposto pelo referido proponente:

É,Sm:. ily*ma. À-.o." Ê-,'.E'

VALOR TOTAL: R$ 6.000,00
PRoPosrA vÁLtDA AÍÉ. 3oto4zo16

Secretária

cóDtoo DlscRlMlNAçÀo
'l Veículo tipo Motocicleta com as seguintes características mínimas: ano e

modelo 2010; motoÍzaçáo 120 Cl. O itinerário â ser percorÍido será na sede

do município, de segunda a sexta, no horário da manhá.
Ob6erva(5o: na colúna VALOR - RS e§üi iÍÍo.Ínado o pÍêço uniiário do Íespecliw ilem'

UND.
mês

QUANT. VALOR - R$

10 600,00

IúARC
Wh .ffi7' S,UJ\
ELO TIAGO

cPF 051 .527 .67 4-06

p,

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

II - DA PROPOSTA:

lvlamanguape - PB, Fevereiro de 2016.
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TERMo DE RBEERÊNCIA

1.0.DO O&,ETO
1.1.Constitui objeto da p.rêsentê contrataÇâo: Locaçâo de r.m veiculo tipo rnotocicleta/
dêstinado as ati\ridades da Câmala l,lunicipal de Mamanguape.

2 . O. üU§IIFTCÀÍIVA
2 . 1.4 contrataçâo acimâ descrita, que será prôcêssada nos termos deste instnmento,
êspecificações técnicas e informações complementa.res que o acoÍpanham, quando for o caso,
justifica-se: Pêla necessidadê de dêsenvolvimento de aÇõês continuadas parâ a promoÇáo de
atividades peltinentes, visando à naximizaÇão dos rêcuxsos em relação aos objetavos
progranãdo9, considexadas as dixêtrizes e metas definidas nas fêffamentas de planêjamênto
aprovadas. Às características e especificaÇões do objeto da referida contrataÇào sào:

EsrÀDo DÀ plnrÍra
cÂranÀ lnlNrcrpÀr DE rata:tcllApE

DrscRrxrNÀqÀo
Veículo tipo Motociclêta com as sêguintes características nlnimas: ano e
firodelo 2010; motôrizaÇão 120 CI. o itinerário a ser percorrido será na sede
do municipio, de segunda a sexta, no horáirio da manhâ.

COIDIGO

1

T'NID,ÀDB 9IIÀ§IIDàDE

3. O. DO TRÀTAI.IE}IIIo DTFENENCTÀDO PÀBÀ T'GIEPP
3.1.Safiênta-se que na rêfêrida contrataÇâo, não será concedido o tratamento diferenciado e
sirplificado para as Microempresas e Enprêsâs de Pequeno Porte, nos termos das disposiçôes
contidas nos Ar.ts- 41 e 48, da Í,ei colrltr)lemet:tat n" 723/2A06, por estarem presentes, isolada ou
simrltanêamente, as 3ituaçôes p.revistas nos incisos II e III, do À-rt. 49, do mesmo dj"ploma
1egal,
3.2.4 participaÇão no certaÍle/ poltanto, deverá ser abêxta a quaisquêr interessados, inclusive
as Microempresas, Empxesas dê Pêqueno Portê e Equiparados, nos termos da lêgislaÇão vigênte.

4.o.DÀs GFJGÀçÕES Do colrrRÀraNTE
4.1,Efetuar o pagamento rêlativo ao objêto contratado efetivanente realizado, de
cfáusulas do .rêspectivo contrato ou equivalêntê.
4 .2 . proporciorlâr ao contratâdo todos os meios nêcessários para a fiê1 execuÇão
presente contrataÇão, nos te.rmos do correspondênte instrumento dê âjuste.
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer 1rregularidade encontradâ quanto à
produtos ou serviÇos, exercendo â mals anpla ê completa fiscafizaÇão, o que
Contratado dê suas responsâbilidades pactuadas e precêitos legais.

do objêto da

qualidade dos
náo exime o

nos

5.0.DÀs oBRrcÀçõEs Do coNTRÀTADo
5 . 1. Rêsponsabitiza-r-se por todos os ônu5 ê obrigaÇões concêrnêntes à legi§laÇâo fiscal, civil,
txibutária e tralralltista, bem como por todas as despesas e compromissos a§sulnidoS, a qualquer
t1tulo, perantê sêus fornecedores ou terceiros êm razão da êxêcução do obieto contrâtado-
5.2.Substltuir, arcando com as despesas decolrentês/ os materiais ou servj-Ços cl'oê âpresêntaren
alteraçôes, deterioraÇõês, iÍperfeiçôes ou quaisquer irregularidades disclepantes às
exiqências do instrumento de ajuste pactuado, aanda quê constatados após o recebimento ê/ou
pagamento.
5-3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contlataÇão, salvo mêdlantê
préviâ ê êxpressa autorizaçâo do Contratante '
5.4.l,tanter, durante a viqência do cont-rato ou instruaêntos equivâ1entê, em compatibilidade com

as obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitaÇão ê qualiflcaçâo exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso. apresentando ao Cont.ratante ôs documentos
necessários, sêmpre que solicitado '
5 . 5 . EÍlitir Nota. Eiscal corrêspondente à sede ou filiâI da erq)resa çr-rê apresentou a
documentaÇão na fase de habifitaÇào-
5.6.Bxecutar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigênte,
ênquadrando-sê, rigolosamênte, dentro dos preceitos fêgais, nomas e êspecificaÇões têcnicas
correspondentês.

6.0.DOS PB.AZOS

5.L.o prazo Irtáximo para a execuçâo do objeto dêsta contrataÇão ê que adrÊitê prorrogaÇào
casos previstos na legislação lrigente, eStá abalxo indi-cado e será consj.derado a partlr
assinâtura do Contrato:

Início: 3 (três) dias
Conclusão: 10 (dez) meses

6.2.o pIazd de vigência do conErato será deterrLinado: até o final do exercicio financei"ro
2016, considêrado da data de sua assinatura.

de
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7.1.Os preços contratados são fixos pelo periodo de Lm ano, exceto para os
Art. 65, §§ 5" e 6o, da tei 8.656193.

casos prevls

7-2-Ocorrendo o desequilíbrio econôaico-f inancêiro do contrato, poderá ser res
relaÇào que as partes pactuaram inicialmente. nos termos do Àrt. 65, Inciso II,
Lei 8.666/93, mediante conprovação docr-mental e requerimênto êxprêsso do l,ocador.

.DO PÀGÀüENIO
-o pagâmento será reali.zado mediartte processo regular e em observânci.a às normas ê

ocolrêr nopxocedimentos adotados pelo Contratante, da sequinte Eaneira: tÍensal.mente, para
prazo de trinta dias, contados do período de adi-q)lenento de cada parcela.

9. o.DÀs slrcçÕEs ÀDlrnÍrsrBATrvãIr
9.1.4 recusa lnjusta em dêixar dê crmprir as obrlgaçôes assunidas e preceitos Iegaig,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às segr.rintes penalidadês previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lêi 8.666/93. a - advertência; b - Erlta de Bora de 0,5* (zero vlrgula cinco
por cento) aplicada soble o valor do contrato po.r dia de atraso na entrega, no início ou na
êxecuÇão do objeto ora contratadoi c - multa de 108 {dez por cento) sobre o valor contratâdo
pela j-nexecução total ou parcial do contrato,' d - suspensão teDporária de particj-par em
licitaÇão e impedimento de contratar ccm a Àd[irlistração, por Prazo de até 02 (dois] .mos; e -
declaração de inldoneidadê para licita! ou contratar coe a Meinistração Pública ênquanto
perdurarem os motivos deterBinantes da punição ou até que seja prouovida sua reabil-itaÇão
pêrante a próprla autoridade que apli-cou a penalldadê; f - sierltanêamente, qualquêr das
pênalidades cablvels fi.mdamentadas ra Leí 8.666/93.
9.2.Se o valor da multa ou indenizaçào dq.ida não for rêcolhido no prâzo de 15 dj-a9 após a
ÇomunicaÇão ao Contratado. será autoDaticarentê descontado da priEeira parcela do pagamento a

que o contlatado vier a íazex jus, acrescido de juros moratórios dê 18 (um por cento) ao mês,
ou/ quando fo! o caso, cobrado j udicialEente.
9.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês pre\.istas, realizar-se-á coÍuni.caÇão escrita
ao Contratado, e publicado na iÍprensa oficj-a1, excluídas as penalidades de advertência ê

muLta de mo.ra quândo for o caso, constando o fundaDento lêgal da punição, informãndo ainda gue

o fato sêrá registrado no cadastro correspondente.

Mamanguapê PB, 25 de Feve.rêiro de 2016.

&J,"
[g-r."ia" q]*§iú9/

8.0
8.1

EIIENE NUNES DO SANTOS

secretária

,í(ÁÍEE;\
e;



ESIÀDO DÀ PÀRAIBÀ
ciTORA UINICTPÀIJ DE }.anat{GT,APE

REEERENTE: PESOUISA DB MERCÀDO

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da rêspectiva solicitação: Locação de r.m veiculo tipo Inotociclêtâ,
destinado as atividades da Câmara l{l.micipal de UaDanguape.

ó
(
o

oPC)

2.0 _ DA PESQUISÀ DE MERCÀDO
2.1 - Com base nos custos para êxêcuÇão do objeto da contratação e& tela, obtidos
pesqulsa de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos
vigentes/ relacionamos abaixo o menor preço êncontlado.
2,2 - l4ês gue serviu de base para ela.boração da referj-da pesquisa: Fevereilo dê 2016.

UI{IDÀI'E

medrante
e normas

TOrÀt
5.000,00

cq)rGo
1

Ms*-Fo.
E],ÍENE NI'NÉS DO SAI{IOS
Secrêtária

Drse$cxÀ@
Veículo tipo Motocicletâ seguintes
características rínims: e modêlo 2O1O,
motorização 120 CI- o itinerário a ser percorrido
será na sede do munictpio, de segunda a sexta, no
horário da manhã -

e(DlrrrDàDB p-uxrtiÁnro
10 500,00

P

3.0 -

TotsaI 5.000,00

DO \rÀIOR
o valor total é equivalente a R$ 5.000,00.

4.0 - DÀs coNDrÇóEs DA coNrRÀfÀÇÃo
4-1.O prazo máximo para a êxêcuÇão do objetô desta contratação e que adeite prorrogaÇâo nos
casos previstos na legislação vigente, está abaixo indlcado e se!á considerado a partir da
âssinetura dô Côntiato:

Illcio:3 (três) dias
Concfusão:10 (dez ) meses

4,2,Os preÇos contratados são fixos pelo periodo de tm áno, exceto para os casos previstos no
Art. 65, SS 5" e 6Ô, da Í,ei 8.665193.
4.3.Ocorrendo o desequilibrio econôEico-f inanceiro do contrato, poderá 9êr restabelecida a
relaÇão que as partes pactuaram inicialnente, nos tê-rlDos do ÀIt. 65. Inciso rI, ÀI1nea d, da

Leí 8.666/93, mediante corprovação docr-mental e requerinênto expresso do Locador.
4.4.O pagamento será realizado mediênte procêsso regul-ar e em observârtciâ às noltnas e

procedimêntos adotados, da sequinte maneira: l,ÍensalEênte, para ocoffer no prazo de trinta
dias, contados do perlodo de adiryleloento de cada parcela-

S't.-, og
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oESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA, MUN'CIPAL DE IWAMANGUAPE

tarn Oficial do lvlunicípio

c,

Portaria n" 3/2016

FITNDADO PELA LEI N" rl3 DE 16 de JIILHO t97{

ESTADo DA PARA|BA
GÂMARA MuNrctpAL IIE MAMANGUAPE

CÂSÂ SENADOR RT.II CARNEIRO

Mamanguape/PB. 05 de Janeiro de 2016

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAíBA.
no uso das atÍibuiçôes que lhe sáo conÍeÍidas pela consituição Federat, pela constituiçáo Estaduat e pela Lei
Orgânica do Municítio de Mamanguape e demais leis aplicáveis à especie, RESOLVE:

Art. 1" NOMEAR, a paÍtir de§.ta data, os servidores Ctáudio Leite Fitho, Maria José Gomes
e Mada Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a pÍesidência do primeiro, a Comissâo permanêrie de
Licitaçâo, tendo os demais como memb(os, nos termos da Lei Federal no 8.666/93.

Art. 20 Esta Portaía ertra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contráío.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 05 de janeiro de 2016.

Joáo Feneira da Silva Filho
Presidente

NIES: 06 DE .IANEIROANO: 2016

(
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ESTADO DÀ PÀRÀIBÀ
câr,ann uunrcrpar, DE lGrdÀNcuAPE

REE. : PROCESSO IICITATÓRIO
OB,IETOi Locação de um veículo tipo motocicfeta, destinado as atividadee da Câmara Municipal de
Mamânguape .

DEcr,ÀÀÀçÃo

Conforme solicitado, declaranos haver disponibilidade orÇamentária parâ êxêcuÇâo do objeto
aelativo à contrataÇão em tela:

Recursos Próprios da Câmara Munrcipal de llamangÍuapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390'35.00
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ÀuroRrzAçÃo

Autorizo a Comissão Permanente
nos Eermos do A-rt. 24, inciso
dêstinado a:

Esr,ADo DÀ pÀrÀÍBÀ
cÂlnxÀ MIrNrcrPÀr DE raraÀslrApE

GÀBrltErE Do pRESTDEFTE DÀ cÂraRA

de LicitaÇâo, realizar procedimênto de Dispensa de ],icitação/
If, da Í,êi Federal n" 8.666/93 e suas alteraçõês postêriores,

l,ocaÇão dê um
Mamanguape.

veiculo tipo motocicleta, destinado as atividades da câmara Municlpal de

Conforme informaçôes do setor contábi], existe disponibilidade de dotação êspêcifica
orÇamênto viqêntê para execuÇão do objêto a ser licitado,

no

Mamanguape - PB, 2 de MarÇo de 2016.
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JoÀo FgíánrRA DA srLVA FrLHo
Prêsrtsnte da Câmara
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EsTN)o DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂlaRA líIrNrcrPÀr DE laraÀetrApE
cotcssÃo pERraNEtrtt DE r,rcrrÃçÀo

mofocoro
PRocEsso LrcrrATóRro

Objeto: l,ocação de um veícu1o tipo motociclêta,
Mananguape.

destinado as atividades da Cârnara MuniciDal de

Observado o disposto na LeqislaÇào pert-inêntê e nos elementos que instruem o p-rocedimento.
especialmentê a autorizaÇão para sua realizaÇâo, estâ Comissão protocolôu o processo êm tela:

oL/2OL6 - 02/03/2016

IO LEI FI
Presidente da Corli ssão
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EsrÀ.Do DÀ PÀxÀÍBÀ

cÂrÂBÀ MUNrcrPÀr DE ltoInIGrrApE
corGssÀo PERIGNENE DE LrcrrÀçÃo

TERMo DE ÀIrruÀçÃo DE pRocEsso r,rcrtltónro
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 16O3O2DVO OO 01

Objeto: Locaçáo de um veícu1o tipo notocicleta, destinado as atividades da Cânaxa Municipal de
Mamanguape .

I _ BEC:I: TUE}ITO
Nêsta data recebemos a documentaÇão inêrênte à execuÇâo do ôbleto acima indicado, conposto
pelos seguintes elementos: solicitaÇâo para realizar procedimento de Dispensa de LicitaÇáo,
nos termos do À-rt. 24, inciso II, da Lei Fêdexal n" B-666,/93 e suas altêraçõês posteriores,
com justificativa pâla a necessldade da cont!âtação, pesquisa de preços co-rrespondente, a
autorizaÇão dêvida ê dêclaraÇão dê êxistir a rêspêctiva dispônibilidade orçàmentária.

II - PROTOCOIO
observado o disposto na legislaçâo pêrtinente e nos êlementos quê instruêm o procedimento,
especialmente a autorizaÇão para sua realização. esta co&issão protocolou o procêsso em tê1a:
DislrêDsa u" DV00001,/2015 - O2/O3/20].6.

Prêzados Senhores,

Elementos do processo ora
Cons eraçõe da Comi s sâo

de MarÇo de 2016.

C DÍO LE]TE FII,HO
Presidente da CoÀri ssão

autuado.
Julqado.ra.

ManarqTuape

Á-\

o

IIT - EIiEMENIDS DO PROCESSO
Após dewJ,damente autuador protocolado e numerado, contendo a autorização rêspêctj-va, a
indicação sucinta de seu objeto e do -recurso próprio para a despesa, nos têrmos do Àxt, 38 da
Lei 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores, serão juntados posteriormênte as conslderaÇóes da
CorLissão Julgadora, a devrda ExposiÇão de Motivos com seus elemêntos constrtutivos, inclusive
a correspondente rlinuta do contrato, os guais serão submetidos à apreciaÇão da Autoridade
supê-r1or bem como a anáIisê da Assessoria Juridica.

IV - PROCEDT}'ENTO
Remetâ-se a sêcrêta.rj.a da Câmê.â Mulicipal dê Mamanguape.

Enca&inhamos, nesta data, o5 elementos do processo ora autuados para a devida instruÇão,
dêvêndo ser luntada a respectiva Exposiçãô dê Motivos ê1abo-rada por êsta sêcretaria da Câmara
Munlcipal de Mamanguape. a qual indicará necessariamente, dent.re outras informaçÕes, a razão
da escolha do fornecedor ou êxêcutalte e a justificativa do preÇo. O p.ocesso, em seguida,
deverá ser submetidô à aprêciaÇâo da Àutoridade superror para ratificaÇào e publicaÇào na
imprensa oflcial, consoante Art, 26 da Lêi I'êdêra1 8.666/93 e suas aftêraÇões posteri-oles:
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1.0 - oBirEFo
Locaçáo de lm veÍculo tipo motocj-cleta, destinado as ati\,"idadês da Câmara Municipal de
lÍananguape .

EsEÀDo DÀ PÀnÀÍBÀ
cÂraaaÀ MlrNrcrpÀrJ DE louAlrcrrÀ:,E

colcssÀo PERIaNENTE DE J,rcrrÀçÃo

DrspENsÀ DE LrcrrÀÇÀo No DVo0001/2016

2.0 - ,fusTrrrcÀarsa
A unidade demandantê - Secretaria da Câmara lfuni-cipal de Mamànguâpê - após considerar os
aspectos ê a singulâridade da p!êsêntê contlatação, bem como as disposições contidas na
legisl-aÇão vigentê, êntêndêu ser dispensável a licitaÇão-

"ff - pata oütros serviços e co\ç)Ías de vafoz de até 10+ (dez por cento) do fimite previsto na
a.77nea a, do inciso II do attigo antetiot, e pata aifenaçôês, nos casos preylstos ,esta -Lei,
desdê quê não sê teÍiran a parae]as de u& meslno serviÇo, campra ou afienaÇão de maj-or vuito
que possa ser Íea.Tizada de ]-ldna só vez."

4.0 - I!{slRuçÃo Do PRo(Esso
Deverá ser observado o disposto no À-rt. 26, êspêclalmente os incisos
único, bem como no Art. 61, todos do leferido diploma tegal. É o que
salvo melhor juizo à considêraÇáo superlor-

II ê 11I do seu parágrafo
recomenda esta CorLis sào,

Mamanquape de MarÇo de 2 016.

-t{o,r.rct. :Sr] 9§'.f-/.r-r-=
llarra .losí eol.ra6J \

_ PB, O

e_
MARIA MRETE LE

b-\

3.0 - TONDÀUENÍO I,EGÀ!
Conformê o entêndimento e as informaÇões aprêsentadas pela rêfêrida ud-dade dêmandante, a
contrataÇáo em tela será acobextada por Dispensa de LicitâÇão - dispensa por valor -, nos
termos do }.rt. 24t inci.so Í1, da Í,ei federal no A.666/93 e suas altêrações pogteriorês:

"A.rt. 24. É dispensát/el a licitação:"

,N\
clÁuDro LErrE nrr,go \.)
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'aggEsItr)o DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrosÀ xumcrPÀrr DE tarqlrclÍÀgE

sE(aEranLÀ ol cârqm MrlrrcrpÀrJ DE totllr«ruÀpE

EXPOSIÇÀO DE t4OrrvOS No DVoO0O1/2016

Março de 2016.Marnanguape * PB, 03 dê

1.0 - DO OI}irETnrO
tem a presentê exposição de motivos o obj etivo de esclarêcer, em consonância com a legi-slaÇão
vigente, as razões da singularidade da segnlinte despesa: LocaÇâo de lnlr velculo tipo
motocicleta, destlnado as atividades da Cãaara !fr.micipal de l.íãDanguape -

2.0 - DÀ l{EcEssrDÀDE DÀ co}úrRÀrãçáo
A contratação do objeto acimã dêscrito será êfetuada, nos telmo das especificações técnicas e
infonnaçÕes coEplementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada
pela necessidade do de3envolviEento de açôes continuadas para a promoção de ati\ridades
pertinêntes, rr-isando à maxltrLizaÇão dos lecursos eD relação aos objêtivos programáticos,
consideradas as diretrizes e Detas definidas rras ferraDentâs dê planejamento aprovadas.

i!.0 - DÀ aTUSTIEICÀTrSA DO mEço
O valor da refêrlda contratação está satlsfatórj-o e coryatlvel com os prêÇos pratj.cados no
mercado, conforme a corrêspondênte proposta aprêsêntada ê lêvarttarênto efetuado, mediante
pêsqui5â apxopriada, em anexo.

5.O - DO EI'NDÀütsNTO IIE@I'
Entende-se que a regira da obrigatoriedade da licitação r!ão é abgoluta, contemplando exceÇóes,
que a própria legislaÇão enumera. Portanto a conLratação em comento poderá ser acobertada por
Dispensa de Licitaçâo - dispensa por valor -, nos termos do Àrt. 24, inciso II. da Lei Eederal
n" 8.666/93 e suas alterações posteriores:

nAÍt. 24. É dispensável a 7icítaÇão:'

"fÍ - para outros serviÇos e cowras de vafor de até 10* (dez por cento) do ]inite previsto na
afinêa a, do inciso ÍÍ do artigo anteÍior, e para afienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se Íefiram a parce-las de un nllêsmo serviço, corry)Ía oú afienaÇão de naior vü.lto
que possa ser reafizada de ura só vez."

6.0 - DÀ ccNGUsÃo
A concretizaÇão da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de vossa Bxcelência do
plocesso en aprêÇo, o qual está de\ridaEente instruído coE a docurentaçâo pertinente, inclusive
a ÍLinuta do regpectivo contrato.

Atenciosamente,

1}o-
1A JAIANY E SOUZA

Chefe dê Gabinête

-i-

3 . o - DÀll RAzõEs DÀ Es@úEÀ Do Ilqt E(EDoR q, ErEcllxNrrts
Em decorrência das carâcteristicas e particularidadês do objeto da contrataÇâo êin tê1a, â
mesma poderá 5e! efetuada jrmto a: José Severino do Ramo - R9 5.000,00. - Entidade ou
profissional m.rito beo concei-tuado no desempentro das atividades inerentes ao ramo pertinente a
sua especialidade, aplesentando ótinâ qualidade e prêços dos seus produtos ofertados ê/ou
serviÇos prestados, já comprovados anteriormente, justlficando, dêsta forma, a sua escolha.
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ESTAIX) DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂIARà üI'TÍICIPÀI DE IGTiÀNGIIA?E

AECBTTARIÀ DÀ CâIGÀÀ UI'NICIPÀT DE T4TOTreUAPE

QInDRO DBLOTSTXÀÍÍVO DB PRE@S - IAPÀ DE ÀprnàçÍ) - BXEOSTÉO DE rOtrVOS Xo rvTOOOOl/2O16

partl.ctt entês lrnid- Qoà.Dt- \ZI- IrnLt- IrI- TotàI C].âss. Obs

José Sêverino do Ramo 10 500, oo 5- 0o0, oo 1

Mamãngiuape - PB, 03 de líarço de 2016

RESI'LIADO ENSI,:

- .fosé Sevêrino do Rêmo.
Item(s): 1.
Valor: R§ 5.000, 00

DE
Chêfê dê Ga-binete

PÀIVA

ru: 16
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EgIADo DÀ PÀRÀÍ:BÀ

cÂmrÀ urrxrcrPtú DE rarorEmpE
cocs8Ão PnrGnEl+rB r r,rcrIÀçÃo

MINUTÀ DO CONTRÀTO

@NTRÀ,O No: ..../2016-CPL

TERMo DE coNTBÃTo QUE ENTRE sI CELEBRÀM A CÂI,nRÀ M,N]CIPAI DE
}fl}SNGUAPE E , PARÀ TORNECIT.4ENTO E/OU PRESTAQq.O DÊ SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ÂBÂÍXO:

Pê1o presente instrumento particular de contrato, de um lêdo Câmara Municipal dê Mamanguape - Rua
Duquê de Caxias. 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNP,I h" 12.'720.256/0001-52. nêste ato representada
pê]o P!êsidente da Câmara João Ferreira da Silva Eilho, Bra6ileiro, Divorciado, Comerciaúte,
residente ê doniciliado na Rua Sevêrino Victor, 45 - P.lanafto - Mamanguâpe - PB, CPr. n' 031.463.444-
40, Cartêira de Idêntidade n" 2.2A8.944 ssP-PB,, doravântê simplêsmente CONTRATÃNTE, e do outro lado

- ..., Cl{P.l n" nêste ato representado por
.... residente e domiciliado nâ ....r ., ..., CPE no

Carteira de ldentidadê o" .,,., doravaDte simp.Iêsmente CONTRAT,qDO, dêcidiram as partês

Rêpresentado por! .... x Rs
motorista, que ficará a cargo do

contratantes assinar o presênte cootrato, o qual se regerá pêfas cl.áusu.Ias ê condiçÕes sêguintes:

(IÁusI,IÀ pRIrGrRt - Dos Et NDàt,GN,os Do coNtRÀIo:
Este contrato decore da licitaÇào modalidadê Dispensa n' DVo0001/2016, processada nos terrnos da l,ei
Federal no 8.666/93 e suôs aLtêraçôês,

cÍÁrrsrrrÀ EEqTNDÀ - Dô oBarrÍo Do coNtRAto:
O pxesentê contrato tem por objeto: Locação de um vê1cu1o tipo motocic.Ieta, destinado as atividadês
da Câmara Municipa.l dê ManaDguape.
Velculo tipo: Pfacas: .....,

Os serviços dêvêrão ser prestados de acordo com as condaçÕes expressas nestê instru$ento, proposta,
instruções do Contratantê e do instrumêoto convocatório Dispênsa nÔ DVo0001/2016, partes intêgrantes
do presentê contrato, indêpendente dê transcriÇão.

(ÍÁrsulÀ ERCETRA - Do \raroR E PREç!g:
0 vâlor total destê contrato, a base do preço proposto, é de RS ..

o custo coú co![bustlvêl eO valor acima iídicado êstá incluÍdo
Cont ratado.

cÍ.fir$nÀ ouÀBÍl - Do BEÀnxrràüNTo.
Os preços contratados são fixos pelo perlodo dê um ano, êxceto para os casos prêvistos no Ãrt. 65,
§§ 5" e 6". da Lêl 8.666193.
Ocorrendo o desequillbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabêIêcidâ a rêlaçào que
as partes pactuaram inicialmente, nos terno§ do Àrt. 65, lociso II, À1lnea d, da Lêi 8.666l93,
mediante comprovação documêntaI ê requerihento expresso do l,ocador.

qÁrsÍnÂ outNrÀ - DÀ DoràçÁo:
Às despesês correrão por conta da sêguinte dotaçáo, constânte do orçaxnento vigênte:
Rêcursos Próprj.os dâ Câmara Municipal de Mamanguape: 01.01 0 1 . 0 31 . 0 0 0 1 ' 2 0 01 3390.36.00

GÁrrst rÀ sExrÀ - Do PlctüENro:
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do Cootrataotê, d!êdiante processo regular, da sêguinte
*.n"ira: Mensalloentê, parê ocorrer no prazo de trintâ dias, contados do perlodo dê adinplemênto de

cada parcela,

cÍ.Íu$rlÀ sÉrtliÀ - Dos PRÀzos:
O prazo de vigêocia do prêsênte contrato será dêterninado: até o final do exercÍciô finânceiro dê

2016, considêrado da dâta dê sua assinatura.

qÁrrsurÀ orrÀ\a - Dâs oBrcàçtEs Do cúNtRÀlàtftt:
a - Efetuar o pagamênto rêlativo ao fornecimento ou prestaÇão dos serv.iços efetivanente realizados,
de acordo com as respectiva6 cláusu.las do presente coltratoi
b - proporcionar ao Contratado todos 06 loeios nêcêssários para o fie.L forneciroento ou prestaçâo dos
serv.iços cont ratados i
c - Notj.ficar o Contratado sobre qualguer irrêgularidade encontrada quanto à gua.Iidade dos produtos
ou sêrviÇos, exercendo a nais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exieê o Contratado dê suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidade dê manutenÇão ê/ou reparo corrêtivo do velcu1o, observadas
as nornas do rêspectivo fabricaartê constantes do manual de naoutenção correspondente, o qual náo
devsrá ser utilizado caso haja irregularidadei



e - Rêssêrcir o Contratado dê todas as multas de trâísito ocorrÍdas durantê a vigênci
contrato;

danos causados a terceiros e, se for o cáso, pelo paganên
ocorrência dê sinistros, quando comprovada a sua culpa,

lubrificantê ê dos fiftros correspondeDtes dê acordo coÍ[

f - Responsabi.Iizar-se pelos
a respêctiva Seguradora na
técnico ou equivalente;
g - Efetuar a troca de ó1eo
do fabricante do velculo.

TE S TEMUN}IAS

Mamanguapê - PB,

PÉLO CONTRATÀNTE

ctÁusul.À xoNÀ - DÀtt omrclçÕEs m @NrR,ltÀDo:
a - Executar dêvidamênte o fornecimênto ou serviços descritos na C1áusula correspondentê do presêntê
contrato, deôtro dos llrêlhores parâmetros de gualidadê estabelêcidos para o ramo de atj-vidade
rêlacionada ao objeto contrêtual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rêspo[sabi]-izar-sê por todos os ônus e obr.igaçôes conêernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bent como por todas as despesas e comprorissos âssurBidos, a qualquer
tltulo, perante seus folnêcedorês ou têrcêiros em razão da exêcução do objêto contratadoi
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, qua[do da êxecução do contrato,
quê o reprêsênte integralnênte êm todos o§ sêus ato6;
d - Pêrttritir e facilitar a fiscalização do Contratante dêvêndo prestar os informes e esclareci-nento§
sol-icitados;
e - Sêrá rêsponsáveI pelos danos causados dlretamêntê ao Contrata[te ou a terceiros. decorrêntes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, oão êxcluindo ou rêduzindo essa responsabilidade a
fiscal.ização ou o acompanharnênto pelo órgão intêressado;
f - Não ceder, transfêrir ou sub-contratar, no todo ou em partê, o obieto dêstê lnstrumento, sêm o
conhecimênto e a dêvida autorizaÇão êxpressa do Contratante;
g - Mantêr o veÍculo eguipado dê acordo co:n as êxiqências do Código Naciorlal de Trânsito;
h - Efetuar os serviços dê hanutênção corrêtiva ê preventiva do velculo. No caso dê sêr comprovada.
mediante laudo técnico ou eguivalentê, a utifização irregular do veÍculo, seja por imperlcia,
excesso de passageiros, condução em estradas j,ürpróprias. êntrê outros que caracterizem o seu uso
indevido, todos os custos decorrentes dêssas ocorrências, ficarâo a cargo do Contratantê, cujos
sêrviÇos deverão sêr êxecutados em oficina especia.l.izadai
i - Substituir inediatamênte o vêÍcufo por outro êqdivalentê, caso não tênha condiçÕes dê ser
utilizado no serviÇoi
j - Manter, durante a vigência do co[taato, ern conpatibilidade com as obrlgaçôes assumidas, todas as
condiçôês dê habilitação e qualificação exigidas no respêctivo processo .Iicitatório, apresentando ao
Contratantê os docünentos nêcessários, senprê que solicitado,

GÁrstÍÀ úcD'tÀ - DÀ àrltsRrçÍro E BEgctsÂo Do @uB,Àso:
Este cootrato poderá ser alterado, unilateralmêntê pê.Io Contratantê ou por acordo êntre as partes,
ôos casos previstos oo Àrtigo 65 e será rêscindido, de pfêno dirêj-to, coôforme o disposto nos
Àrtlgos 7?, 78 ê ?9 da Lêi Eedêral 4.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas meshas condiçôês contratuais, os acréscjlllos orl suprêssÕês
quê se fizererR necessários, até 25t (vinte 6 cinco por cento) do valor j.nicia] atualizado do
contrato,

CXáUSI,IÀ DÉCIll TAITíEBÀ - DÀS PENÀUDÀDES:
À recusa injusta en deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujêitará o
Contratado, gêrantida a prévia defesa, às sêguintês pênalidades previstas nos Arts. 86 e B7 da Lêi
8.666/93: a - advêrtência; b - nulta de mora dê 0,5* (zero vlrgula cinco por cento) aplicadâ sobre o
valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inlcio ou na êxêcuÇão do objeto ora contratado; c
- nulta de 109 (dez por cê[to) sobre o valor contratado pela inêxecução tota-I ou parcial do
contrato; d - suspensão têmporária de participar ên Iicitação e impedimento de contratar coÍe a
ÃdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) aoosi ê - declaração de inidoneidade para ]icitar ou
contratar com a Àdmin.istração Púb1ica enquanto pêrdurarem os motivos dêterminantes da puniÇão ou até
que seja pronovida sua rêabilitaÇâo perante a própria autoridade que ap-Licou a penalidadê; f -
sinu.ltaneamente. qualquer das penalidadês cablveis fundame[tadas na Lei 8.666/93.

CTÁI'SULÀ DÉCD'T SEGTI{DÀ - DO TORO !

Para dirinir âs quêstÕes decorrentes deste contrato, as partes elegêm o Foro da Comarca de
Mahanguape, Estado da Patalba.

E, por estaren de pIêno acordo, foi lavrado o prêsentê contrâto ên 02(duas) vias. o guê.I vai
a§sinado pelas partês e por duas testênunhâs.

de dê 2 016

JOÁb ITFREIRÀ DÀ SILTTÂ FII.EO
Presidentê da Câmâra
031,463.444-40

PEI,O CONTRÃTADO

..=l
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EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ
cN{â.N,À MT'NICIPÀI DE iGI,G!IGI,ÀPE

eÀBrNElE Do PRESTDENEE DÀ cÂrGRÀ

ExpedieDte I ExPosIÇÃo DE MOTMS N." DVO0001/2016
SECRETÀRIA DÀ CÂMARÀ MUNICIPÀI DE MAMÀNGUÀPE

Àssunto; LocaÇão de um veículo tipo motocicleta,
destinado as atividades da Câma.ra Municipal de
Mamaaguape .

Legi8j.ação: Atl. 24, inciso II, da Lei Federaf n" 8.666/93 e
suas alteraÇões.

ÀÍrexo i ExposiÇão de motivos correspondente e seus
e-Iementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

DESPÀCIIO

APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supra mencionado. Acolho a situaçáo
dê Dispênsa dê LiÇitaÇâo, por estar êm consonância com as disposições contidas na legislaÇão
pêrtinêntê.

Remeta-se o procesgo, devj.damente instruldo de todos os seus ê1emêntos consti"tutivos, à
apreciação da Assêssoria Juridicâ, para os fins e efêitos legai,s.

Mamangmape - PBr 04 de MaxÇo de 2016.

FERREIRÀ DÃ. SILVÀ FILHO
Pxesi.dênte dâ câmârâ

. CPL .oo
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ESTÀDO DÀ PÀPÀÍBÀ

CÀIARÀ !{I'NICIPÀI DE I{A}qNGI'À.PE
AssEssoRrÀ ,rurÍnrca

PÀRECER

Analisada a matéria, nos termos da ],ei Eederal n" A.666/93 e suas alteraçóês, ê considêrando o
têor dos documentos ê inforrúações aplesêntados, êsta Àssessoria Jurldica é dê pârecer
favoráve1 aô recorüêcimênto da situaÇão de Disperrsa dê LicitaÇâo, como se contém rlo dêspacho
de acolhimento exaradô pê1o Sêrüor Prêsidente da CâEara, o qual êstá de acordo coEt o Art. 24,
incaso II, do referido diplorna 1êqâI.

Esta Àssêssoria Juridica sugere a publicaÇão dos extratos de ratificaÇào, de dispênsa de
licitaÇão ê do contrato correspondente na IÍU)rênsa oficial, para os fins previstos nos Arts.
26 e 61 da Lêi Fêdêra1 ^" 8.666/93 e alteraÇôês.

Mamangi\rapê - PB, 07 de Ma.rço de 2016.

origeú:

ÀssuÍrto:

Intêrêssados :

ÀItexo:

BxposrÇÃo DE MoTrvos N." Dv00001/2016
SECRETÀRIA DA CÂ!G.RÀ MI,NICIPÀI DE IffIGNGUÀPE
LocaÇão de um veículo tipo motocicleta,
destinado as atividades da Câmara Municipaf de
Ma&anguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Josê
severino do Ramo.
Exposição de motivos correspondente e seus
elemenLos, inclusive a m1nuta do respectivo
contrato.

DE UEIO
sessÔ
oÀB-

Jurídico
15. 685
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EstADo DÀ pÀRlÍsa

cÂtÀRÀ ut NrcrPÀr DE lo!ÂlIGIrÀpE
eÀBÍlrErE Do pREsrDElrrE o.e. cÂroRÀ

Mamanguape - PB, 0? dê líarço de 2016,
PORTÀRLA lr" DV 00001/2016

o PRESTDENTE DÀ CÂIARÀ DA cÂl(AxA MuNrcrpÃr DE na,NGUÀpa, EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

- José severino do Ramo.
o26409524-39
Vafor: RS 5.000, 00
Publiquê-sê e cunq)ra-sê.

J Í DAS F T T,HO

Presidênte de Câmâra

ÀÀ

/§
o
róv

FL 2l
'rl

( ,L'

RÀTIFICÀR a Dispênsa de licitaÇão, guê objetiva: locaçáo de um veÍcu1o tipo
motôciclêta, destinado as atividades da Câmara I'nrnicipal de Mananguape; com base nos êlementos
constantes da Exposição de !Íotivos n" DV00001/2016, a qual sugere a contrataÇão de:
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ESTADO DÀ PÀRAIBÀ

C.âI'GRÀ UUNICIPÀ! DE }.G!a]IGUA?E
cÀBrNErts Do PRESTDENTE ol cÀr,nae

Ua&anguapê - PB, 07 de MarÇo dê 2016.
PORTÀRIA lr" DII 00001,/2016,01

O PRESIDENTE DA CÂ}{ÀXA DÀ CÂ],ÍARA MI'NICIPÃL DE I{A}'ANGIIÀPE, ESTÃDO DA PÀRAÍ BA, NO 1rSO dê
suas atribuições legai s,

R E S O L V E:

ÀD,IUDICÃR o objeto da Dispênsa dê licitaÇão no Dv00001/2016: locação de um veiculo tipo
motocicleta, destinado as atividades da Câmara }iullicipal de Mamênguape,' com base nos êlêmêntos
constantês do processo correspondente, a:

- José Severino do Ramo.
026409524-39
Valor: R§ 5 - 000,00
Publaque-se e curlpra-se.

EERRETRÀ DÀ S LVÀ FI
Presidente da Cârnara

ar.,o
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SE\/iFINO LO RAMOIUZTÀ DA SILVA RAMo

7.994.077 _ 2

LIV,Fl,s:

"]CSE §rvrntllo Do RAMoi

DrTÀ DE IrSo,r.lEN-Ía

22/10i79'/4
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE SEVERTNO DO ROMO
CPF: 026.409.52439

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão reÍere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e
abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11

da Lei ne 8.212, de 24 de jutho de i 991 .

A aceitação desta certidão está condjcionada à veriíicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.7S1, de OZ1O]2O14.
Emitida às 12:29:56 do dia 171022016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1510812016.

Código de controle da certidão: E379.BFF().406A.3S4C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

cóDtGo: BD61.o6sc.EFAg.EAD4 Emitida no dia 171Q212016 às '1 1:37:15

ldentificação do requerente

cNPJ/cPF: 026.409.524.39
R.G. i

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

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

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

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

válidâ com a aoresentacão coniunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da-' 
Se'cretaria da Receíta Federal do Ministério da Fazenda.

Cêrtidão de Débito emitida via 'lntêrnêt'.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ: 08.898.1 24i0001 -48

RUA DO IMPERADOR, 78 CENTRO t\,4At\,4ANGUApE-pB CEp:s82eo-ooo
FONE: (83) 3292-2778

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DE BITOS

certiíicamos, a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas
pelo setor tributário que,

Inscrição Municipal

NOME: JOSÉ SEVERINO DO RAMO

Endereço: RUA LEOGIN SILVA
Complemento:

BairÍo: AREIAL

Cidade: MAIVIANGUAPE

CPF/CNPJ: 026.409.524-39

está quites com os tributos municipais.

F inalid ade:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Numero: S/lVl

UF: PB

ANGUAPE 24 de fevereiro de 2016í)

No ooo243

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda lVlunicipal de cobrar quaisquer dóbitos
que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para
fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ORGAOS.

ESTA CE TIDÃO REFERE.SE EXCLUSIVAI\4ENTE A SITU AÇAO DO CONTRIBUINTE NO AÍV]BITO DESTA
DA FAZENDA MUNICIPAL

t\,,|E 1

OR DE TRIBUTOS

VÁLIDA PoR 90 (NoVENTA ) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃo,

NOTA II\4PORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO

Emitida por: clecio
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PODER Ji]DICIÀRIO
JUST]ÇÀ DO TRÀBALHO

Nome : '.]OSE SEVERINO DO ROMO

CPF: 026 .409 .524-39
Certidão n"t 20969540 / 2016
Expedição : 22 / 02 / 201,6 , às 07:30:04
Validade: L9/08/20L6 - 180 (cenLo e oitenta)
de sua expediÇão.

CERTIDÂO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

dias, contados da data

INFORMÀÇÂO IMPORTÀI{TE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabathistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quânto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
d.e execução de acordos firmados perante o Ministério Púbfico do

Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

I)::i]ir,r .: ri:i.:,(:,r':.1.r',:: ,r':'.i-. t:. Iir: ir:

Certifica-se que JosE SEVERTNo Do RoMo, inscrito (a) no CpF sob o n"
026.409 .524-39 , NÃO CONSTA do Banco NaciÕna1 de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇãô das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução Administratíva n' L47o/20LL do Tribunal Superior do
Trabal,ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consLantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos . agências ou f il-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.
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corfrRATo N": 00003/2016-cPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE sI CELEBRÀM A CÂ},\RÀ
I.IA!{ÀNGUÀPE E JOSÉ SEVERINO DO RÀMO, PÀXÀ !'O
PRESTÀÇÀO DE SER\rIÇOS COIIFORIiÍE DTSCRII,ÍrIADO MESTE I
FOR}&. ÀBÀIXO:

Os serviços dêverão ser prestados dê acordo cou as condiÇôes explessas neste instrumênto,
proposta/ instruções do Contlatante e do instrumênto convocatório Dispensa n" DV0O0O1/2016,
partes integrantes do presente contrato, indepêndente de transcriÇâo.

cIÀu$EÀ TER(EIRÀ - m VãroR E PnEçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ 5.000,00 (CINCO MI], REAIS),
Representado por: L0 x R9 500,00.

rêIação
da l,ê i

da seguinte
período de

o
do

valor acima indicado está incluldo o
Contratado.

custo co& combustível e motorista, guê fi-cará a carg:o

CTi(U3UIÀ QIIÀRTÀ - DO REAi'USTãüE'TO:
os preÇos contratados são fixos pelo período de Lúr ano, excêto para os casos plevistos
65, §S 5" e 6", da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o dêsequilibrio econômico-financeilo do coltrato, poderá ser restabelecidâ a
que as partes pactuaran i[icialeeDte, no9 termos do Àrt. 65, Inciso II, Àl.inea d,
8.666/93, mêdiantê comprovaÇão docrnnental e requerimento expresso do Locador.

cLÁUsUIÀ QIIIT*TÀ . DÀ DoEÀÇão:
As despesas correrão por conta da seguintê dotaÇão, conatantê do orÇamento vigente;
Recursos Próprios da Câmãra l.tunicipal dê Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.36.00

no Art.

cu{ust,IÀ sErf,a - Do PÀGàgElüTo:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regtular,
maneira: Mensalmente, para ocorrêr no prazo de trinta dias, contados do
adimplemento de cada parcela.

CIÀI'$'!À SETD . - DOS PB.AZOS:
o prazo de viqência do presente contrato sêrá dête&inado: até o final do exercício finânceiro
de 2016, considerado da data de sua assinatura.

cÍ,ÁusurÀ orrÀvÀ - DAs oBRtcÀFEs Do @*axÀrãrc'TE:
a - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestaÇão dos serviÇos efetivamente
lealizados, de acordo com as respêctivas cIáusulas do presente colrtrato;
b - Proporcionar ao contratadô todos os meios necessários para ô fiel fornêcimento ou
prêstâÇâo dos sêrviÇos contratados,'
c - Notificar o Contratado sobrê qualquer irregularidade encontrâda quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, êxercêndo a rtai-s aq)la ê cc{q)leta fisealização, o quê nãô êxime o
Contratado dê suas rêsponsabilidadês contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessj.dade de manutenção e/ou reparo corletivo do velculo,
observadas as norlras do respectivo fabricante constantes do lEanual- de manutênÇâo
correspondente, o qual não deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
e - Ressarcir o Contrâtado dê todas as mrltas de trânsito ocorridas durante a vigência do
presente cont!ato;
f - Responsablliza!-sê pêlos danos causados a terceiros e, se fôx o caso, pêlo pagamento da
franquia a rêspêctiva Sêguradora na ocorrência de sinistros, quândo coÍprovada a sua cufpa,
mêdiantê laudo técnico ou equivalentei
g - Efêtuar a troca de ó1eo lubrificante ê dos filtros correspondentes de acordo com as

,-m outô

N

o
MUNT

oPc t

Eo

j.nstr:uÇóês do fabricante do veículo.

Pelo prêsente instrumento particula! de contrato, de r]m lado Câmara Municipal dê líaeanguape -Rua Duque de caxias, 123 - centro - !íanEnguape - pB, cNpJ ^" 12.'120.256/ 0001-5 2, neste ato
rêpresentada pelo Presidente da câmãra .foão feüeira da silva Filho, Brasileiro, Divorciado,
comerciante, residente e doloicltiado na Rua sevêrino victor, 45 planalto - llamanguape - pB,
CpF no 031.463.444'40, carteira de rdênti,dade no 2-288.944 ssP-P8,, dolavantê simplesmente
CoNTRATANTE, e do outro lado .ro9é severiro do Ramo - Rua Leogrino silva, s/n" - Areial -
Mamanguape - PB, CPF n" 026.409-524-39, doravante sirq)fesmente coNTRÀIÀDo, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual sê regierá pê1âs cIáusulas e condiÇõês
seguintes:

CLÁUSUIÀ PRÍT'BIRÀ - DOS II'TOÀ@!1OS DO CC'TIRÀI\c:
Este contràto decorre da flcitação modalidadê Dispênsa n" Dv00001/2016, processada nos têrmos
dâ lei I'ederal n" 8.666/93 e suas alterações.

Cü(USUIÀ SEGI'NDÀ - DO OBi'B!O DO @FIBÀ!Or
O presentê contlato tem por objeto: Locação dê um velculo tipo motocicleta, destinado as
atividades da CâDâra l'ílEici-pa1 dê I'tanang:uape.
Veiculo tipo: motocicleta - Honda CG 125 FÀN KS - placas: OET 6540-pB

b§l



clJiusma NoB. - Dâlr cERÍcàçÕBs Do @trl?À:EADo:
a - Executar derridamente o fo!,'ecieento ou selviços descritos na cláusula corpresente contrato, dentro dos melhores parâEetros de qualidade êstabelecidos p
atividade relacionada ao objeto contratuaf, com observâDcia aos prazos estipulado
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões conceluentes à legi§lação
tributária ê trabalhista, bem como por todas as despesas e coÍq)roÍLi s sos assuÍLido
tltufo, perante seus fornecedores ou
c - lrantêr preposto capacitado e

telceiros em razão da execuçáo do objêto contr
idôneo, aceito pêlo Contratante, quando da êx

contrato, que o reprêsente inteqlalmente em todos os seus atos,-
d Perlllitlr ê facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os informes e
êsclarecimentos solicitados,-
e - sêrá responsável pelos dartos causados diretamente ao Contratante ou a telceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na êxecuçáo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
rêsponsabilidadê a fiscalizaçâo ou o acorryarüamento pelo ôrgão intêressado,.
f - Não cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sêm o conhecimênto e a devida autorizaçáo expressa do Contratante;
q - Manter o veiculo equipado de acordo com as exiqências do Código Nacional de Trânsito;
h - Efetuar os serviços de DanutenÇão corretiva e preventiva do vêiculo. No caso de sêr
comprovada, mediante laudo técnico ou equivalente, a utilização irregula! do veícuIo, seja por
impericia, excesso de passageiros, conduÇão eo estradas i-ryróprias, entre outros que
caracte.rizem o seu uso indevido, todos os custos decorrentes dessas ocorrências, ficarâo a
cargo do ContratâÍrte, cujos serviços devêrão ser êxecutados em oficj.na especializada;
i - Substituj.r imediatamente o vêículo por outro êquivalente, caso náo tenha condições de ser
utilizado no serviÇo,'
j - Manter, durante a \rigência do contrato, em coq)atibilidade com as obrigações assuÍLidas,
todas as condiÇões dê habifitaÇão e qualificâção êxlgidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docrntrentos necessár.ios, seryre que solicitado.

crÁu$IlÀ DÉE À - DÀ ÀLarRâÇão B REscrsÀô Do corraxÀro:
Este côntrato poderá sêr a1têrado, unilâteralnente pelo Contratante ou por acordo êntrê as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e sêrá rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Ã-rtigos 'l'l , '78 e 79 da Lei I'ederal 8.666193-
O Contratado fica obrigado a acêitar nas rDesnas cond.ições contratuais, os ac.réscimos ou
sup.rêssões que se fizerem necessários, até 25* (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

cliÜsulÀ DÍ:cnÂ IRN&IBÀ . DÀS PEÍÀtr,ID!DES:
A xecusa inju5ta em deixar de cuÍprir as obrigaÇões assunidas e preceitos 1êgais, sujêita.rá o
Contratado, garantlda a p!évia defesa, às seguintes penalidades previstas nos A!ts. 86 ê 8? da
Lei 8.666/93:. a - advertência; b - mrlta de Eora de 0,53 (zero vírgu1a cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entreqa, rlo inicio ou na execuÇâo do
objeto ola contratado; c - multa de 108 (dêz por cento) sob!ê o valor contlatado pela
inêxêcução total ou parcial do contrato; d - suspensâo teq)orária de participâr em licitaçeo e
impedlmento de contratar com a Àdmj.nistração, po! prazo de até 02 (dois) anog; e - declaraçáo
de inj-doneidade para licitar ou contratar com a Àd[inigtrâção Púbfica enquanto peldurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida ôua reabilitação pêrante a própria
autoridade que aplicou a penalidade,' f - simultaneamênte, qualquer das penalidades cabivel-s
fundamentadas na I,ei 8. 666193.

cuíusulÀ DÉicrríÀ sEgnoÀ - Do FoRo:
paxa dirimir as questóes dêcorrentes deste contrato, as partes efeg:em o Foro da Comarca dê
Mamanguape, Estado da Paralba.

E, por estarêm de pleno acordo,
assinado pelas partes ê por dua

foi lavrado--tl+re3érrte contrato em 02 (duas) 1ri-as, o qual vai
- testemrrüas .

do

Mananquapê PB, 07 dê Março de 2016.
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031.463.444-40

T

^ftL 5

PELO CONTRÀTÀDO

.ItJ*. V R

de-o r:§nô
FL: 3L

NÀ Eil
dtônden e

ca1 ic 1v1
ququal

t.o

IJ
1.){J

üosé severino do Raeo

i

Kt -t

a



-i-
i;r l. . :' ' . ,: . . ::
':.1:1.^;1.. - r:.,

,t,,../'i -.i'I i'1';:

iÊ*i*-
EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBA

cÂrGRà r{uxÍcrpÀr DE l{ArGIscIIÀpE
co,EssÃo PERTGNETTTE DE LrcrrÀçÃo

DrsPEtrsÀ N" rrvooo0l/2016

DEcrÀRÀÇÀo - PuBLrcAçÃo

DECLÀRÂÇÃO

Declaro para os devidos fins de dileito, que uma cópia dos terEos de Ratificaçào e AdjudicaÇão
bêm como do rêspectivo êxtrato de Dispênsa de l,icitação referentes ao processo acima indicado,
foram devidamentê afixadas no Ouadro dê Divu.I.gação dêste órqão, nesta data. em obsê.rvância as
disposições da Lei I'ederal f 8-666/93 e suas alteraçóes posteriores.

Manangrtape - PB, 07 dê uarço de 2016.

DES ZA PAIVA
Chêfê de cabinêtê
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ESAADO DÀ PÀRÀIBÀ
C.âT'NRÀ UUNTCIPÀ! DE !G .IIGI,A?E

coMlssão PERral.IErfrE DE LrcITÀçÃo

Dr spBlsÀ N' DV00001/2016

DECIÀRÀÇÀO - PIIBLICÀCÃO

Dêclaro para os devidos flns dê direito, que uma cópia dos termos dê Rati.ficação e ÀdjudicaÇão
bem como do rêspectivo extlato de Dispênsa de ticitação lefelertes ao processo acinâ indicâdo/
foram devidamente fixadas no (Àradro dê Divutgação deste Órgão, nesta data, em observância aE

disposiçôês da Le Federal nô 8.666/93 ê suas alteraÇÕês posterioles.

PB, 07 de Ma!Ço de 2016.

IO LEl FI
Presadente da CorLi sao

DECLÀRÀÇÃO
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Mamanquâde
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPÊ

RAT|F|CÂçÃO E AOJUDTCAçÀO - D|SPENSA No DV0O00ín016
Nos termos dos elemêntos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, refererÍê a Oispensa de
Licitaçáo no DV0Oml/20í6, que objetiva: Locação de um veículo tipo motocicteta;
RATIFICO o corespondente procedimento ê ADJUDICO o seu objeto ai José Sevêíno
do Ramo - Rg 5.000.00.

roÁo rEnnerna ff§'ll,T?t rJ?i?lti,,lE:: t"rff#

PUBLICAR

tr - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 07.03.16

\l\"d
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ESTADo DA PARA|BA
CÁMÂRA MUN|CIPAL DE MAMANGUapE

ExrRATo DE DtsPENsa DE LlctraçÃo
PROCESSO: Exposiçâo de Motivos no DVoOm1/20í6.
OBJETO: Loc.çâo de um veículo tipo motociclêta.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso ll, da Lei Fêderal n" 8.666/93 e suas alteraçôes.
AUTORIZAÇÂO: Secretaía da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 07/032016.

PUBLICAR:

tr - Quadro de DivulgaÉo do Órgão Realizador do Certame - 07.03.í8

Á'\



ESTADO DA PÂRAíBA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: L6açáo de um veÍculo tipo motocicleta.
FUNDAMENTO LEGAL: Oispênsa de Licitaçào no DVmml/20'16
DOTAÇÂO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape:
01.031 .0001 .2ml $90.36.00
VIGÊNCn: até o final do exerclcio llnânceiro de 20í6
PARTES CONTRATANTES: Cámara Municipal de Mamanguape e:

CT No m00320í6 - 07.03.16 - J6é Seveino do Ramo - R$ 5.m0,00

01.01

PUBLICAR

n - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certâme - 11.03.16
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ESTADo oR peRaÍeR
PREFE'TUF'A MUN'CIPAL DE IWAII'ANGUAPE

Diário Oficial do Município

ANO: 201ó

ESTADo DA PÂRÁiBA
CÂMARÂ MUNEIPAL oE MAMAM}UÂPE

RATTFEAçÃo E aDJUDrcaçÃo - DtspEÍ{sa it Dv00o0ír20í6
No6 termos dos elêmeúos conslantes da respêcliva Expci(Éo de Motivos que inslÍui o processo e obseryado
o parecer da Assessqia Jurídica, referente a Dispensa de Licitaçáo n'OV00OO1/2016, que otietiva: Locaçáo
de um veículo tipo motocicleta; RATIFICO o coÍresponderÍe procedimento e ADJUOICo o seu objeto a: Jo6é
Severino do Ramo - R$ 5.mO,oO-

_ Mamanguapê - PB, 07 de Março de 2016
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAIBA
CÀMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE DtsPEÍ{sA DE ucnaçÃo
PROCESSO: Exposiçáo de Moaivos n'OVffiO1m16. OBJETO: La3ção de um veículo tipo motocicleta
FUNDAMENTo LEGALj Art. 24, inciso ll, da Lei FedeÍal no 8.666193 e süas ater4óe§ AUToRIZAÇÁo
SecretaÍia da Câmara MuniÇipal de Mamanguape. RATIFICAÇÃO: Presirenle da CãmaE, em 07/032016.

FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

uÊs: ro DE MARÇo
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ESTADO DA PARAIBA
PREFE'TUFA MUN'C'PAL DE NilAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE l6 de JULHO 1974

EsTÂDo DA PARA|BA
CÂMARÁ MUNtc|PAL oE MAMAilcuaPE

EXTRATO DE COI{TRATO
OBJÉTO: Locação de um veiculo tipo motocElda. FUNDAMENTO LEGAL. Dispensa de Licitação no

Dv0oml/2016. DOTAÇÃO Recurs6 Própric da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.01
01 031 m01 2m1 3390 36.00. VIGÊNCIA: até o final do exercicio financeiro de 2016. PARTES
CONTRATANTES: Câmara Muniipal de Mamanguape e: CT N'00082016 - 07.03.16 - J6é Severino do
Ramo - R$ 5.0OO,m.

MARÇOANO: 2016
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba ceíifica que em 1010412016 às 09:23:45 foi protocolizado o documento
sob o No 19338/16 da subcategoria Licitações , exercÍcio 2016, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2016
Órgão de Publicação: Jornal OÍicial do Municipio
Data de Homolog ação: 0710312016
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Dispensa (An.24 - Lei 8.666/93)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor: R$ 5.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Locação de um veÍculo tipo motocicleta.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 5.000,00
Proposta 'l - Proponente Pessoa Física (Nome): Jose Severino do Romo
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (CPF): 026.409.524-39
Proposta 1 - Situação: Vencedora

tlNFOR|\4AÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

IPDF] Termo de RatiÍicação lsi. 158Í1 
65d94c46ee74s2c85bc1 O2ab5f 9d

João Pessoa, 10 de Abril de 2016

Assinado Eletronicamen te
ddm LC 1€/93, álc.ada Dorâ LC 91/2009 6

,.lo ReoilMlo l.l8fu, allsado p6lã
RAÍC r&2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidâo de Rêcibo Protocolo. Doc. 19338/16- lnsêrido por Tramata (gerado automaticamente) em 101C4,12016 09:23.

TRA[.4lTA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos FL:-'13-

Documento llnformado? lAutenticacão
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

REGIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 1010412016 às 09:29:14 foi protocolizado o documento
sob o N" 19339/16 da subcategoria Contratos , exercício 2016, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informaÇões/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000032016
Data da Assinatura: 07 1031201 6
Data Final do Contrato: 3111212016
Valor Contratado: R$ 5.000,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Locação de um veículo tipo motocicleta.
ConÍatado (Nome): Jose Severino do Romo
Contratado (CPF): 026.409.524-39

IINFORMAÇÃo DO slsTEMAl Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 10 de Abril de 20í6

Assinado Eletronicamente
c.nloínê LC 13,43,611.,êda pola Lc 91,2@9 e

,ólo RêOndno h{€ru, ate6do Perà
RÂÍC 18,2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

: CPL.
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1Íal2687 221a9c9a629779 58566d 0d 1
IPDFI Contrato im

cerlidão de Recibo Protocolo. ooc. 19339/í6. lnserido por lramita (gerado aúlomatjcêmente) em 10/0412016 09:29

TRA[,4]ÍA - Sistema de Tramitação de Píocessos e Documentos
4Aflút


