
Casa Francisco Felipe dos Santos

REFER'NTE: PESQU]SA DE MERCÀDO

1.0 DO OBJETO
1.1 - Corstitui obleto da respectiva soficitaÇãoi LocaÇão de 01 lum) veícu1o par.a
suprir as necessidades exclusivas do Gabinete do Presidentê da Cânara Municipal de
Duas Estradas, conforme discriminaÇão no Iôstrumento Convocatório Editaf,
durantê o exercicio financeiro de 2020.

2.0 - DÀ PESQUISÀ DE MERCÀDO
2.1 CoIn base nos custos para execuÇão do objeto da contratâÇão eÍ:l telà, obtidôs
nediante pesquisa de mercado devidamente r.ealizada nos termos da fegislaÇào,
r-âgulamentos e normas vigentes, relacionamcs abaixo o menolr preÇo encontrado.
2.2 Mês que serviu de base para elaboraÇão da referlda pesquisa: Eevereiro de
2424.
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2.600,0c 23.400, 00

aotâr 2 3.4 00,00

cóD. DÍscRrMrNÀÇÀo uNrD.
1 LocaÇão de 01 (urn) veicufo tipo: passeioiMeses

motorizaÇâo 1.0 ou equirralente ou supei:ior;
coÍúustivel: á1coo-I/gasolina ELex, 05 portas;
vidros dianteiro e1étricos, travas êlétricês;
ar condicionado; direÇão hidráuIica e
sólida; capacidaCe para 05 (cinco)
passageiros (as) ;ano/modelo de fabricaÇão nãc
supeaior a 04 (quatro) anos a contar dc
vlgente. Destinaclo ao Gabinete em reglme dê
excfusividade com rotas diversas. racarão por
conta do Contratante: despesas com condutor,
combustlvel, troca de ó]Êo, do fil.ro, pÍleus t
demals nanutenÇões: mecânicas, elétricas €

hldráu1icas.

3.0 - DO VALOR
3.1 - O valor: total é equrvalente a R$ 23.400,00.

4.0 DA-; coNo-ÇôEs DA coN'IRAIAÇÀo
4.1. - O prazo máximo para a êxêcuÇão do objeto desta contrataÇáo ê que ad.alite
prorr:ogaÇão nos cascs previstos na fegislaÇão vigente, está abajxo indicado ê será
considerêdo a partir. da emissão da Ôrdêm de ServiÇo:
Inlcio: 3 (três ) dias
Coaclusão: 09 (novê) mêses
4.2. Os prêÇos contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto pêra os
casos prêvistos nô Art. 65, SS 5'e 6", da Lêi 8.666193-
4.3, - Ocorrendo o dêseguilíbrio econômico-financeiro do contraio, poderá ser
restabêlecida a relaÇão que as partes pactuaram inicialmente, nos tetmos do
Art.65, fnciso 1I, Àfinea d, da Lei A.666/93, mediante comprovaÇáo documental e

requerimento expresso dc Locador.
4.4. o paqamento será rea.Iizado nedien..e processo reguLal e em observância ás
nornas ê procedimentos adotados, da sêguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no
prazo de trlnl-a días, contados do período de adimplemento de cada parcela.

Presidente da CPL

Duas Estradas PB, 03 de MarÇo dê 2020.
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Casa Francisco Felipê dos Santos

EDITÀL - Í.icitação
r,rcrraçÃo N". ooool/2020
MÔDÀLIDADE: TO}LADA DE PREÇOS
T]PÕ: MENOR PREÇO
Órgãc Realizador do Certame:
CÂMAIÀ MUNICIPÀL DE DUAS ESTRÀDAS
RI]À DO COMERCIO, S/N CENTRO DUAS ESTRÀDAS _ PB.
CE?: 58265 000 Tei.: (83) 99117-3865.
O Órgão Rea.Li3ador do Certame acima qualificaCo/ inscrito
45r doravantê denominado simplesmente ORC, torna público paia conhêcimento de
quantôs possam interêssar que fará rêalizar ataavés da Comissão Pefinanênte de
Licitação, dôravante denominada silnpfesmente Comissão, as 16:00 horas do dia 26 dê
Março dê 2020 nô endêreÇo acima indicado, licitaÇáo na modalidadê Tomada dê PrêÇos
n". 0O0A\/2O2A, tipo menor preÇo; tudo de acordo com êste instrumento e em
observâocia a Lei Pederal !', 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas afterações
posteriores, alterada, conformê os critérios ê procêdimentos a sêguir dêfinidos,
objetivando obter a melhor proposta para: Locação de 01 (um) veiculo para suprir as
necessidadês excfusivas do Gabinete do Prêsidentê da Cámara Municipaf de Duas
Estradas, conforme discriminaÇáo 4o Instrumênto Convocatório - Edital, durante o
exercício financêilo de 2A2A .

1. O. DO OBJETO
1.1- Conslitui objeto da presente licitaÇão: LocaÇão de 01 (um) veículo para suprir
as nêcêssidades êxcfuaivas do Gabinete do Presidenle da Câraara Municipal de Duas
Éstradas, conformê discri$inaÇão no lnstrunento Convocatório - Edita], durante o
êxêrcicio financeiro de 2020 .

1.2. Às especificaÇões do objeto oia licitado, encontraEr-se devidêrnente detalhadas
no correspondente Têrmo de Referência - ÀI!êxo I dêstê InstrurBênto,
1.3. À contrataçâo acima descrita, quê sêrá procêssada nos têrmos dêstê instrumênto

'fltil:l W*:r' ffi;"
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no CNPJ 0B - 582.A11/0007

convocatório, espêcificaÇõês técnicas e infonnações complementares que o
acompanham7 quando for o caso, justifica-ser Pela ôecessidade da devída efetuaÇào
de serviÇo para suprir demanda especifica - LocaÇàc de veícu1o para suprir as
necessidades exclusivas do cabinete do Presidente da Câmara Municipal de Duas
Estradas, considerada opor.iuna e imprêscindivê1, bem como relevante medida de
interesse púbLico, e âiÊda, pela necessidêdê de dêsenvoivimento de aÇoês
continuadas para a prômoÇão de atividades pertinenles, visando à maximizaÇão dos
recursos êm relaÇão aos objêtivos programados, obser:vadas as diretrizes e metas
dêfiôidas nas fêrramentas dê planejameoto aprovadas.
1.4. Salrenta-se qüê na -refe-rida conLrataÇãc, não será concedido o tratamento
diferenciado e simplifica.lo pal:a as Microemprêsas e Empresas dê Pequeno Portê, nos
terÍos das disposiÇõês contidas nos Àrts. 41 e 48, da Lêl Complemêntar no 12312006,
por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as sltuaÇões previstas nos
incisos II e III, do Ar.L. 49t do r'esmo diplôma 1egal. Fica/ no entanlo, asseguraoo
a ME e EPP o tratamento diferenciado e simpl:Lficado prêvisLo nos demais Artigos do
Capítulo V, SeÇão única, da LC n". L23/2006.

2.0. Do rôcÀr E DÀTÀ E DÀ rr'ípucNÀÇÀo Do EDrrÀL
2.1. Os ênvefopes contendo a documentaçãô refativa à habilitaÇão e a propôste de
preÇos para execuÇão do objeto desta ficitaÇão, deverão ser entregues à Comissác,
até as 16:00 hor:as do dia 26 de MarÇo de 2o2a, Í\o endêreÇo constante do preâÍürufo
deste instrumentô. h"este mesmo local, dala e horárlo será reafizada a sessào
pública para abertura dos referidos envê1opes.
2.2. InfafiaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitaÇão, sêaão prestadas nos
hôrá:rics normÂis de expedienle: das ú8:00 às 12:00 hôras.

Rua do Comércio, íno - Cento - Duas Estradas-PB
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2.3. Qualguêr cidadão é parte legitima para impugnar o ato convocatório deste
certa&e por irrêguLaridadê nâ aplicaÇão da Lêi 8.666/93 ê lêgislaqão pertinêntê, sê
manifestada por escrito e diÍiqida a Comissão. protocolizandô o ôriqinal até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada pâra realizaÇão da rêspêctiva sêssào
púbIlca para abertura dos envelopês de habilitaÇão, nos horários dê êxpêdiênte
acima indicado, êxclusivamêate no sêguinte elldereÇo: Rua do Comêrcio, S,/N - Centro
- Duas Estradas - PB.
2-4. Caberâ à Comissâo, aú<iliada pêlôs sêtores responsávêis pêla êIaboração dêstê
ato convocatório ê sêus aÉexos, dêcidir sobre a respectiva impuqÍração, rêspondendo
ao cidadão intêressado no prazo de até 03(três) dias útêis/ consídêrados da data êm
que toi protocolizêdê a peLiÇão.
2.5, Dêcairá do díreito de iflpugnar as faLhas ou irregularidades que viciariaÍl o
ato eôEvocatório deste celtame, o licitantê que não o fizer por êscrito ê dirigida
a Comissão. protocolizandô o origiina.L até o 2o (segundo) dia úti1 que arlteceder a
abêrtu.a doa envelopes com as propostas, nos horários dê expediente acima
indicado, exclusivamente no seguintê endereÇo: Rua do Comercio, S/N - Centro - Duas
Estradas - PB,

@@r1rl DUAS ESTRADAS

3. o . Dos ELEMENToS rena. r,rcrrlçã.o
3.1. Àos particípan:es, serão fornecidos os seguintes êlementos:
.. -.1. ANFXO I Ttl-MO DL D- ÇLPL\. A tcD-- l- . A(Ô"S;
. , .. .A,\ r IO 1 I - í,]JDLI O- DE DL'LAPAÇOES'

,... '. ANI-XO T;] - I4ODELO DO TEPMO DE R!NU\Clê;
3,1.4. ÀNEXO IV _ MINUTÀ DO CONTRCTO;

4 - O. DO SUPÔRTE LÊGÀI
4.1. Esla licitaÇào reger-se-á pel"a Lei Fedêra1
suas alteraqões pôsteriores e e Lei Complêmentar
afterada ê LegislaÇão pertinente, que fican
instIrrn1en'!o, independente de transcriÇão.

5.0. DO PRÀZO E DOTÀÇÃO
5.1. a ptaza máximo parê a execuÇào do objeto ora licitado, conforme suas
caracteríslicas e as necessidades do cRC, e que admite prorrogaÇão nos casôs
previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será coosiderado a partir da
emissão da Ordem de ServiÇoi
Inicio:3 (tr:ês ) dla s
Conclusào i C9 (no-/e) mese.s
5.2. O prazo de vigêr1cia do corresponoentê contralo será deteminado: até o final
clo exercício financeÍro de 2A24, coâsideredo da data cie sua assinatura;
5.3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitaÇão, correrão por conta ia
seguintê dotaÇão:

01.00 0 1 . 0 3 1 . 1 0 0 1 . 2 0 0 2 - 0010000.01 - 3.3. 90 - 36.01 3.3.90.39.01

6 . O . DÀS COrrDrÇôES Or e.enrrCrPÀçÀO
6.i. Podêrão participar deste certame, os licltantes devidamente cadastrados no
Núcfeo dê Cadastro de Fornecedores da Câ]nara Municipal dê Duas Estradas, sediada
nesta cidade; or.r que atenderem a todas as condiÇÕês para cadastremênto até o
tercêiro dia antêrior à data prevista para o recebir,ento das propostas, cuja
aeqLr-laridade será observada mediante apresentaÇão do Registro de Eornecedores, ou
eqrrivaiente na foma da iei, êmitiCo pefo referido órgão- os proponentes deverào
e tregar à Comissão dois envefcpes fechados indlcando, respect ivamente,
DOCUMENTAQÀo e PIioPosTA DE PREÇos, devidamente idenl:j.ficados nos termos deflnidos
nesLe insLrL,menLo c:n -ocêt!-i '.

ESTADO OA PARAIEA

GÂMARA MUNICIPÂL DE
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3.2. A obtênÇãô do lrst.rumênto convocatório será feii:a juntc a Cor.issão, e quaüdo
for o caso, mediante o recoLllimentô da q'rantia abâixo indicada, correspondertte ao
custo de rêproduÇão gráfica dos elementos: fornecido g ra t.Lri tamente .

n". 8.666 de 21 de junho de 1993,
n" 123, de 14 Ce dezerüro de 2006,
fazendo partes integrantes dêste

Rua do Comércio. s/no - Centro - Duas Estradas-PB
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6,2. A participação neste certamê é abelta a quaisquer interêssados, incLusivê ss
Microempresas, Empxesas dê Pequeno Porte e Equiparados, oos termos da legislaÇáo
vigênt'ê,
6-3- Não poderão participar os intê!êssados quê se êncôntrem sob o rêglme
falimêntar, êmpresas estrangeiras que neo funcionem no paÍs, nêm aqueles que tênhâm
sido dêclarados inidôneos para licitar ou contratar com a Àdministração Púb1ica ou
quê êstejam curnprindo a sanÇáo de suspensão do dileito dê licitar e contratar com o
ORC.
6,4. Náo sêrão aceitos ênvelopês DocunêntaÇáo e Propostas de PreÇos enviados via
postal. Hipótese en gue os respectivos envelopes náo serão aceitos e o licitante,
portanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no celtame.
6.5. Quando observada a ocôlrência da êntrega apenas dos envelopes junto a
Comissâo, sem a peqnanência de repreaentante credenciado na respectiva sesaão
púbIica, é facultado ao Iicitante, não sendo condiÇão para sua habilitação, a
inclusâo no ênvêfopê DocumêntaÇâo, da declaraçáo êxpressa de rênunciar ao direito
de interpor recurso ê ao prazo correspondentê rêlativo à Fasê de HabilltaÇão,
concordando coln o prosseguimento do certame, previsto no Àrt.43. 1II, da Lei
8.666/93, conforme modelo- Anexo IIÍ.
6.6. É vêdada à participaçâo êm consórcio.

?.0. DÀ RcPRESENTIçÀO r OO

7.1. O licitante devêrá se aprêsentar, para crêdênciamento junto a Comissáo, quando
for o caso, atxavés de um lepresentante, com os documentos quê o credenciam a
participar deste procedimento licitatório- cada Iicitante crêdênciará apênas um
reprêsentantê quê será o único admitido a intervi-r nas fases do certamê na forma
prevista nêste instll]mento, podendo ser substituído posteriormente por outro
devidamentê crêdenciado.
'7.2. Para o credenciamênto deverão sêr aprêsentados os seguintes documentos:
7.2.1. Tratando-sê do representante legal: o instrumêoto constitutlvo da empresa na
forma da Iêi, quando foro caso, devidamentê registrado no órgão competente, no qual
estejam êxprêssos sêus poderes para exercer dirêitôs e assr]mir obriqaÇões em
decorrência de tal invêstidura,
'7.2.2. Tratando-sê de procurador: a procuraçâo por lnstrunênto público ou
particular da qual consten os nêcessários podêres para. firmar dêclaraçôês,
dêsistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os dêmais atos
pertinentes ao certômêi acompanhada cio correspondente inatlumentô dê constituiçào
da êmprêsa, quando for o caso, çFrê comprovê os poderês do mandante para a ôutorga'
caso a procuraÇão seja particular, deverá ter firma reconhêcida por cartôrio
compêtente.
'7.2-3. O representantê 1êgal ê o procurador deverão
docunênto oficia.l que contenha foto-
7.3. Estês documêntos deveráo ser apresentados-antes do inicio da sessão pública -
em original, pôr qualquer procêsso de cópia autenticada por cârtório competente ou
mêmllrô da Comissão:
7.3-1. A autênticaçáo dos documentos, quando realizada pefa Comissão. poderá
acontêcer no dia da abertuxa do certamê, dêsde que apresentados os docunêntos
originais -

7.4. A nâo aplesentaÇão ou ainda a incorrêÇão insanável de qualquêr dos documentos
de credenciamento impedirá â participaçeo ativa do representante do licitante no
presênte certame. Esta ocorrência nâo inabilitará o côncorrente, apenas perdêrá o
direito a manifestar-sê nas corrêspondentês fasês do processo licitatório. Pala
tanto, a CPL leceberá rêgularmente do Íeferido conco!rente seus ênvêIopes,
declaraÇõês ê outros etementos nêcêssários à participação no certame, desdê que
apresentados na forma definida nêstê instrr.rmelto.

a. o. DA sÀBrLrrÀçÃo
B. 1. Os documentos necessário6 à hâbilitação dos Iicitantes, dêverâo ser
apresentados en 01 (tnna) via, dentro de envelope facrado. contendo as sêguintes
indicaÇões no ênverso;

idêntificar-sê exibindo

Rua do Comércio, s/no - Centro - Duas Estradas-PB
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DUAS ESTRÀDAS DocUMENTÀÇÃo _ ToMÀDA DE PREÇos No

DO PROPONENTE

DUAS ESTRADAS

O ENIGLOPE DOCUI4ENTAÇÀO devêná conter os sequintes elementos:

8.2. PEssoÀ osnÍorca:
8.2,1. Pro.ta de InscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ, com emj.ssào
não superioÍ a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista pata abêrtura das
propostas.
I .2.2. Àto Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social êm vigor. devidamentê
registiado, e em se tratando dê sociedade poa aÇões, âcompanhado de documentos de
êlêição de seus administradores, juntamente com documênto oficial que contenha foto
do Proprietários e sêus Sóc-Los.
8.2.3. BalanÇo Patrimonial ê dêmonstraÇôês contábeis do ú1timo êxêrcício soclal
apresentados na fonna da Lel, com indicaÇão das páginas colrespondêntes do livro
diário em que o mesmo sê encontra, ben como apresentaÇão dos competêntês termoa de
abertura e êncerramento, assinados por profissional habi-1itadô ê devidamentê
registrados na junta comercial competentê, vedada a sua substituiÇãô pôr balancetês
ou balanÇos provisórios.
8.2.4- Regularidade para com a Fazênda Eêdera-I - certidão conjunta neqativa de
débitos xelativos a ?ributos Fêderais ê à Divida Àtiva da União.
8.2.5. Certidôês nêgativas das Fazêndâs Estadual e Municipal da sede do licitante
ou outro equivafente na foma da Lêi.
8.2-6- CoftprovaÇáo de Rêgularidade Rêlaiiva ao Fundo de Garaatia por TêÍrpo de
SêrviÇo PGTS-CRF, apreseDtandô a correspondente certidão fornêcida pel-a Caixa
Econômica Federaf , rêspêctivamêntê.
8.2.7. Prova dê inêxistência dê débitos inadimplidos pelrante a JustiÇa do Tr:aba1ho,
mediante a apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos
têrmos do Título VII - A da ConsolidaÇâo das Lêis do Trabalho, aprovada pelo
Dêcrêtô-Lei na 5.452, de 10 de naio de 1943.
9.2.8. DeclalaÇão do licitante: de cumprimênto do disposto o Art. 7ô, Inciso
XXXIÍI, da ConstituiÇão Fêdêna1 - Àr!. 2'7. IDciso V, da Lêj B-666/93; de
superveniência dê fato impeditivo no que diz respeito à participaÇão na licitaçãot
e de submeter_se a todas as c1áusulas e cofldições do presente instlumênto
convocatório, conformê modêIo - Anexo II.
8.2.9. Certidáo Negativa de Falência ou Concordata, êxpedida pêlo distribuidor da
sêdê do licitantê, no máximo 90 (noventa) dias da data prêvista para abertura das
prôpôstas.
8.2.10. ComprovaÇão dê capacidade de desempenho antêrior satisfatório, dê atividade
igual ou assemêfhada âo objeto da licitaÇâo, fêita através dê atestado folnêcido
por pessoa jurídica de direito público ou privado,
8.2-11. Cópia xerográfica autêÍlticada do DUT - Documento Único de Transferência -
do vêículo dentro do prazo dê viqência.
8.2.12. C6pía xerográficê autênticada dê CNH do motoriata,

a-3- PEsgoÀ rÍsrcÀ:
8.3-1. InscriÇâo no Cadastro de Pessoa Física ' CPF e a Cédufa de Identidadê - RG.
8.3.2. Regulalidade para com a Fazênda Eêderal - certidão conjunta nêqativa de
débitos relativos a Tributos Eederais e à DÍvida Ativa da Uniâo.
8.3.3. Certidão Nêgativa da Eazenda Municipal da sede do oRC - Municipio dê Duas
Estradas,
8.3.4. Certidão Negativâ da Eazenda Estadual.
8.3.5. Prova dê inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a aprêsentaÇão de Certidão Neqativa dê Débitos Trabalhi§tas CNDT, nos
termos do Título vII - À da ConsolidaÇãô das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de 10 dê mêio de 1943.

^ 
ESTADO OA PARAIEA

GAMARA MUNIGIPAL DE

CÂMÀRÀ MUNTCTPAT, DR

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ,/CPE

00001,/2020
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ESÍADO DA PARA]BA

CÂMARA MUNICIPAL OE

Documento Único de Transferência - do

motorista,

CÂMAIÃ MUNICIPÀL DE
PROPOSTÀ DE PREÇOS '
NÔME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPE

DUAS ESTRÂDAS
ToMADA DE PREÇOS No- OOOO|/2O2O

DO PROPONENTE

-GiGFe-i-llit1 DUAS ESTRADAS
Felipe dos SantosGasa FÍancisco

8.3.6. DeclaraÇão do licitante: de cümpr:imento do disposto no Àrt. 7", I4ciso
XXXIfl, da ConstituiÇão Eedêra1 - Art- 2'7, Ínciso V, da têi 8.666,/93; dê
supêrvêniência de
fato lRpeditivo no quê diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a
todas as cláusulas ê condiÇôês do prêsentê instxumento convocatório. confoúÂe
modê1o - Anexô IT-
8.3.7. Fotocópiâ autênticâda dê comprovantê dê rêsidência atualizado, com vigÍência
não supêriôr a 90 dias a contar da data prevista para abertura do envelope de

8-3.8. Cópia xerográfica autênticada do DUT -
veícu1o dêntro do prazo dê \rigência,
8.3.9. Cópia xêrográfica autênticada da CNH do

8.4. Os ciocuftentos de HabifltaÇão deverão ser organizados na ordêm descrita nêstê
instrumento, precedidos por um índlce correspcnciente, podendo ser apresentados em
originaL, por qualquer processo de cópia auten!lcada por cartório conpetente,
meÍür:o da Comissão ou publicaÇão em órgão da irnprensa oíiciaf, quendo for o caso.
Es]:enCo perfeii:êrentê legivêis, sem conter borrôes, rasuras, emendas ôu
entr.elinhas, dentro dc prazo de validadê, e eocerraCos em ênvelope devidêmenLe
lacrado e i ndevassável. Por ser apenas rnna lomtaiidacie que visa faciLitar os
trabalhos, a a,.isêocia do indice de que arata este item, não lnabilltara o
licir-ante.
8.5. A falta de qualquer documento exigido, o seu vencrmento, a ausência das cópids
devidêrnente autenticadas ou das vias originais para alrtenlicaÇão pe-Ia Comissão or.1

da pubflcaÇão em órgào na imprensa oflcial, a apresentaÇào de .locrmenaos de
habilitaÇão fora do envelope êspêcifico, tornêrá o .espectivo licitante
inabifitado. Quanclo o documento for obtido via Iúteríet sua lêgaLidade sera
comprovada nos endereÇôs efetrônicos correspondentês. Poderão ser utifizados, a
critério .la Comissãc os documentos cadastrais de forÊecedores, constanles dos
arquivos do oRC, para comprovaÇão dê autenticidade íie êlementos apresêntados
pefos Licitantes, quando for o caso.
8.6. À autênticação dos docutnêntos, quasdo rêa1j.zâda pêla comiasão, poderá
acontecêr no dia da abêrtuaa do cêrtaeê, desdê que apregênfadog os docrrDentos
originais ,

9.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
9.1. À proposta deverá ser apresentada em 01 {uma) via, dentro de envelope lacrado,
.onl-.ldo u5 5ag:i:, - ino,-".oêc no an\'Ât eo:

.:::!.rI. l: :1.. l. l
i.i1,.,...,r. i.j .r ' ..r'.

r.i ir r'::,ii jl,':,..
.::,i r-r"rr rrl r:

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS devêrá contêr os sêquintês êIêmêatos:

9.2. Proposta êIaborada êm consonância com as especificações constantes deste
instrumento e seus elementos - Anêxo I -, êm papel tiÍLbrado da êmpresa quando for. o
caso, devidamente assinada por seu reprêserltante, contêndo no correspondente item
cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras caractêrísticas se necêssário, o
guantitativo ê os valorês unitário e total êxpressos em alqarismos.
9.3. Sêrá cotado um único preÇo, marca, modelo para cada itêm, com a utilizaÇão dê
duas casas dêcllnais. fndicaÇões êm contrário estão sujeitas a correÇôês obsêrvando-
se os segiuintes critérios:
9.3.1. Falta dê díqritos: sereo acrescidos zerosi
9.3.2- Excesso de dígitos: sendo o primeiro digito êxcêdentê mênor quê 5, todo o
excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior
para mais e os dêmais itêns êxcedêntês suprimidos.
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9.4. No caso de aquislÇáo de bens, a quantidadê minlma de unidades a sêr cotada,
por item, nâo devêrá ser infêrior a 100â da estimativa detâlhada no correspondeDte
Terrno de Refêrência - Ànexo I. DisposiÇâo em côntlário não .tescfas-sifa. a
automaticamente a proposta apênas o respecti-ro :Ltem será desconsidêrado.
9.5- À pr:oposta deverá ser redi_oida em linguê portuguesa e eln noeda nacional,
eiaborada com clareza, sem altêrnativas, rasuras, emendas e/ou entrefinhas. Suas
folhas rubricadas ê a úitime datada e assinada pelo responsávef, com indicaÇão: clo
valor total dê prcposta em algarjsmos, dos prazos dê entrega ou execuÇão, alas
condiÇôes de pagamento, da sua validade que não poderá ser lnferior a 60 dias, e
outras inforrnaÇões e cbservaÇôes pertinenLes que o licitante julgar nêcessáiias.
9.6, Existindo discr.epância eítre o preço unitário e o valor tota1, resultadô oa
muLtiplicaÇão do preÇo Dnitário pela quantidacle, o pr.êÇo uni1,ár1ô prevalecerá.
9.7. Eica estabelecido que haveÊdc divergiência de preÇos únitárics paIa um meslno
produto ou serviÇo, prevafecerá o dê mênor vaIor.
9.8. No caso de aLteraÇões necessárias da proposta fettas peLa Comissào,
dêcorrentes excfuslrramente de incorreÇões na unidade de mêdida utilizada, observada
a devida proporc ional idade, bem corno na muftipLicação e/ou soma de vafores,
prievalecerá o vaior co.riqido.
9.9. À não lndicaÇâo na proposta dos prezos de entrega ou execuÇão, das condiÇôes
de pagamento ou de sua vafidade, ficará subentêndido que o lici.tante acei.tou
integralmente as disposiÇÕes do instrumento convocatóric e, portanto, sêrào
consideradas as determinaÇões nefe contidas para as referidas êxigências não sendo
suficiente motivo para a desclassificaÇãc da respectiva proposta.
9.10. É facultado ao Licitante, apresentar a proposta ôo próprio modelo fornecido
pelo ORC, desde que êsteja devldamente preenchido.
9.11. Nês licitações para aquisiçáo de mer.cadorias c particlpanle indicará a origem
dos produtos ofertados. A eventual falta da refer.ida indicaÇão não descfassificara
o Iicitanle,
f.i2- Serão desclassiiicadas as proposlas que deixarem de atênder as disposiÇÕes
desle instraLrmento.

10.0. Do cRrráRro pÀ.RÀ JUreÀIíElrÍo
10.1. Será declaredo vencêdor deste certame o ficitante que, atendidas todas as
exigências do preseni-ê instr'úmento, apresentar proposl,a com menor valor unitârio no
corresponCente item cotado, refacionado no Anexo I - Termo de Rêfetência.
10.2. Ha-rendc igualciadê dê va1ôrês entre duas ou mais proposl,as, e após obedecido o
disposto no Àrt. 3", 52', da l,ei Federal 8.666l93, ê cl.assificêÇão se fará atraves
dê sor:teio.

11.0. DÀ ORDEM DOS TRAB,AIHOS
11.1- Para o rêcebinento dos envelopes e inicio dos trabalhos nãô será obsêrvada
nênhurê toferáncia quânto ao horário fixadô. Encerrado o prazo para recêbilnênto dos
envelopes, nenhrm outro será aceito.
11.2. Dêcfar.eda aberta à sêssão públi.ca pelo Presidente, sêrá efetuacio o de\,ido
credenciamento dos interessados. Somentê par.ticipar.á ativêmente da reunlão uÍ
representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por quafquer
pessoa que se inLeressar.
11.3. O aào comparecimento do representante de guaLquer dos Iicitantes nào impedrra
a efetivaÇão da reunião, sendo quê, a sinrpfes par.ticipaÇão neste certame lmplica na
totê1 aceitação Ce tcdas as ccndiÇões estabelecidas neste Instrünento Convocatório

11.4. Ém nenhuma hipótese será coocedido prazo para a apresentaÇão de documentaçào
e/ou subslituiÇâo dos errvelopes ou dê qualquêr efemento exigido e não apresêotado
na rêunião dêstlnada à habilitaÇão-
i1.5. A Comissão receberá de cada reprêsentanie os envelopes DocumentaÇâo e
?roposla de PreÇos, e rubricará lunLameDle com os participantes os fechos do
segurdo,
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11.6. Postêrior-mênte abrirá os en\,-elopes DocumentaÇão, rubricará o seu conteúciL, e
sollcitar.á dos Licj.tantes que examinem a documentação oeles contidas. euaisqrter:
impuqüaÇóes levantadas devêrão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata
de reunião.
1i.l. Prossequindo os ir:abafhos, a Comissão anaLlsará os clocumentos e .is
impugnaÇões porventura fotmulàdas pe]os licitanl-es, dando-lhes ciênciê, em
seguida, clo resultado
.la Fase de liabilitaÇão. Entretanto, se asslm julgar. necessário. poderá divulgar] o
resuLtado numa nova reunião, registrando-se na Àta, ou mêdiante publicaÇão na
imprensa oficiaf ou alnda er.itindo avlso por escritc, observada, nestes casos, a
devida antecedência necessária - não infêniôr a 4B (quârentê e oito) horas.
11.8. Ocorrendo à .lesistêncÍa expressa dos llcitantes ao direito de recorrêr na
Ease de HabilitaÇão, conforme previsto no Art. 43, IiI, da Lei 8-666/93, na mêsma
sessão poder:á haver a eberlurados envelopes Propostas, caso contrário será matcada
nova data, com observância ao prazo rêcursal estabefecido na IegislaÇão peratinente.
11-9- O envelôpe Froposta de Preços, devldamenLe fechado e lacrado, será devolvido
ao licitante irabilitado, desdê quê não tenha havido aêcurso ou após sua denegaçào.
11.iC. Encerrada a Ease de HabiLitaÇão e obsêrvados os ditamês dêste iastrumento, a
Comissão procedêrá entáo à abertura dos ênvelopes proposta de preÇos dos
proponentes declaradcs habrlatados, rubricará o seu conieúdc e facultatá o examê da
documentaÇão nefes conlidas a todos os participantes, os quais poderão efetuar
impugnações, devidamente consígnadas na Àta de reunião, quando for o caso.
11.11, A Comissão examlnará os elementos apresentados, as observaÇôes eventualmente
apontadas, declarando, em seguida, vencedor o ficj.tante eue, atendidas as
exigências e considerados os critéaios dêfinidos nestê instrumento, apresêntar
propcsta nais vantajosa para o oRC.
11.12. Da reunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual sêrão registradas todas
as ocorrências e que, ao finaf, será assinada pefa Comissão e licitantes presentes.
11.13. Ern decorrência da Lêi Compfêmentar 123/06, a conprovaÇão de reguLaridade
a-sc-l ^ -rêo. Ih*s,- d-. .i-.oê.o.eeês ê ent rêso5 oe I eq_êno por,ê soTe1Lê .etd
exigida para efeitô de âssinaturê do contrato, obselvando-se o seguinte
procêdimento:
11.13.1. As microempresas e empresas de pequêno porte, por ocasião da participaçào
nesta licitaÇão, deverão apl]êsentar i-oda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de
r.egularidaCe fiscal e trabafhista, dentre os documentôs enumerados nestê
instilrmêntô para efeito dc HabilitaÇão e inteqrantes do envelopê DocumentaÇáo,
mesmo que esla apresentê alguma restriÇão;
11 . 13. 2 . Havendo aLguma restriÇào na comprovaÇão da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 05(cínco) dias útêi6, cujo têrmo iniciêf
corrêsponderá ao momento em que o ]icitante for decfarado vencedor, prôrrogáve1s
por igual período, a critér.io dó ORC, para a rêgu]arizaÇão da documentaçãú,
pagamento ou parcelamento do débito/ e emissão da eventuais certidôes negatlvas ou
positivas com efeitc de certldão Ílegatlva;
11.13.3. A não-regularizaÇào da documentaÇão, no prazo acima previsto, iúplicara
Cecadência do direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇões previstas no Àrt- 81,
da Lei 8.666l93/ sendo facuLtado ao ORC ccnvocar os licltantes remanescentes, ria
ordem de cfassificaÇão, pata assinatura do contrato, cu revogar a licitaÇào.

12.0. Do cRrBÉRro DE ÀcErrÀBrLrDÀDE DE pRÊÇos
1.2.I . Havêndo prcposta com vafor unitário superior ao estimado pefo ORC or_l
maniÍestaaentê inexeqúivel nos têrmos dô Àrt.48, II, da Lei B-666/93, o mesmo sera
desconsiderado. Esta ocotrência não desclassifica autômaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o ltem correspondentê, relâclonadono Anexo I Te úito de
Referência , na coluna código.
12-2. O valor estimado que ô ORC se propôe a pagar pelo objeto
de Referência , está indicado no respêctivo êlemento ..leste ins

13,0, DOS RECT RSOS i...]I-I.:,III;'IL. I I
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13.1. Dos atos decorrêntes dêste procêdjrênto licitâtório. caberão
termos do Àrt. 109 da Lêi Fêdêral n.o 8.666/93-
13.2. O recurso será diriqido à autoridadê supêtior do ORC, por
Comlssão, dêvendo sêr protocolizado o original, nos horários normais
das 0e:00 as 12:00 horas, excfusivamente nô seguinte êndêreÇo: Rua do
- Centro - Duas Estradag - PB,

ffiEqe-;--- ]ritllltl
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1it.O. DÀ EÔ'DIOGÀçÃO E ÀDiI'DTCàÇÃO
14.1- Concluido o julgamento das propostas aplesentadas, a Comissão emitj-rá
rieLatório conclusivo dos trabathos desenvolvidos no cêr:tame, remetendo-o a
autoridade superior do ORC, juntamênte com os êlementos constitutivos do processo,
nêcêsaários à Homologação ê AdjudicaÇão da rêspectiva licitaÇão, quando for o cêso.
14.2. A autoridade superior poderá, no êntanto, tendo em vistá semptê a defesa dos
intêrêssês do ORC, discordar ê deixai de holIlologar, tota.I ou parcialmente, o
resultado apresentado pelâ Comissão, aevogar ou considêrar nula a Licitaçâo, dêsde
que apresente a devida fundamêntação exigida pela legislaÇão vigentê, resguardados
os direitos dos llcitantes.

15.0. DO COII[§,À!O
15.1. Àpós a homologaÇão pela Autori-dade Superior do ORC, ô licitante vencedor sêrá
notificado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias coDsecutivos da data de
rêcêbirênto da notificação, assinar o rêspêctivo contrato, quando for o caso,
êlaborado em conformidadê com as modalidadês pefinitidas pela Lei EederaL n."
8.666/93, podendo o mesmo sofrer altêraçõês na forma dêfinida pela refêrida Lei.
15.2. Não atendendo à convocaÇão para assinar o contratô, e ocorrendo esta dentro
do prazo dê validade dê sua proposta, o licitantê pêrderá tod.os os direitos quê
porventura tenha obtido como vencedor da licitaÇão.
15.3. É permitidô ao ORC, no caso do licitante vencêdor nâo compalecel para
assinatura do contrato no prazo e condiÇõês estabelecidos, convocar os ficitantes
rêmanescêntes, na ordêm dê classificação, para fazê-Io em igual prazo e ras mesnas
condiÇôês do ficitante vencêdor, inclusive quanto ao preÇo, ou revogar a presente
licitâÇão.
15.4. O contlato que eventualmentê vênha a ser assinado pêIo licitante vêncedor,
poderá ser alterado, uoilateralmentê pêlo Contratantê ou por acoado êntre as
partêsr nos casos previstos no Art, 65 e será rescindido, de plêno direj.to,
conformê o disposto nos À.ts. '71 ,'78 e 79 da têi A.666/93-
15.5. o Contratado fica obrigadô a aceitar nas mesmas condiÇôes contratuais, ôs
acréscimos ou supressÕes quê se fizeren necessáxios, até 25E (vinte e cioco por
cênto) do valor inicial atualizado do contrato.

16. o. DÀs *xçôas aoxrxrstRÀTr\rÀs
16.1. A rêcusa injusta êm deixar dê cumprir as obrigações assr.midas e prêcêitos
Iêgais, sujeitará o Contratado, garantida a préviâ dêfêsa, às seguintes penali.dades
prêvistas nos Àrts- 86 ê 87 da Lei A.666/93t a - advêltência; b - mufta de mora de
0,53 (zêro virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia dê
atraso na entrega, no inicio ou na execuÇáo do objeto ora contratado; c - multa dê
10E (dez por cênto) sobre o valor contratado peLa inexêcuÇão total ou parcial do
contratoi d - suspensâo têmporária dê participar êm licitaçâo ê impedimento de
contratar com a Â&rinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaraÇáo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Àdministração PúbIica enquanto
perdurarem os motivos detêrminantês da puniçâo ou até quê seja promovida sua
reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f '
simultaneâaêntê, qualquer das pênalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
16.2. se o valor da multa ou indênização dêvidê não for recoLhido no prazô dê 15
dias após a ÇomunicaÇão ao Contratado, sexá âutomaticamente descontado da primeira
parcela do pagamento a quê o Contratado vier a fazer jus, aclescido de juros
moratórios de 1E (um po! cento) ao mês. ôür quando for o caso, cobÍado
j udicialmente .

t,r:L I ).,r.it:r ! :i
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16.3. Àpós a aplicaÇáo de quaisquêr das pênalidades prewi.stas, realizar-se-á
comnnicação escrita ao Contratado, e publicado nâ imprênsa oficj.â1, êxcluídas as
pênalidadês dê advertência ê multa dê mora quando for o casô, constando o
fundamento IêgaI da puniÇão, informando ainda que o fato será rêglstrâdo no
cadastro corrêspondêntê.

12.0. Do RECEBTUENEo ou cor@Ro\rÀçÁo oe rrccrrçÀo Do oBJEm
17.1. O recebimento ou a comprovação de execuÇão pefo ORC do objeto lici.tado,
observadas suas caractexisticas, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por
funcionálio ou comissão específica devidamênte designados, após a verificaÇão da
quantldade, qualidade ê outros aspectoa inêrentês nos 1-êmos dêste instnmênto, das
nomas técnicas e legislaÇáo pertinentes, e consequente acêitação.

18.0. DO PÀGâ}'ENIO
18.1. o pagamênto sêrá efêtuado mêdiante processo regular e em observância às
nomlas ê procedimêntos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Mensalmentê, para
ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do período de adimplêmênto dê cada
parcela.
18.2. o dêsêrnbotso máximo do pêr1odo, não sêrá superior ao vaLor do respectivo
adimpfemento, de acordo com o crônoqrana aprovado, quando for o caso, e sempre em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
18.3. Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pêndêntê dê liquidaÇão qualquer
obrigaÇão financeira quê lhe for imposta, en virtudê dê penalidade ou
inadimplência, a qual poderá sêr compensada com o pagamento pendente. sem gue j.sso
qêrê direito a acréscimo de gualquêr naturêza.

19. O. DO RE"AJUgTàÀíENEO
19.1. os prêços contratados sãô fixos pêIo pêriodo de um ano, exceto para os casos
prêvistos no Àrt. 65, SS 5" ê 6", da lei 8.666193.
19.2. ocorrendo o desêquifíbrio êconômi-co-f inanceiro do contlato, poderá sê,
rêstabêIêcida a relaÇáo que as pârtês pactuaram inicialmênte, nos têrmos do Àrt.
65, lnciso Ir, Àfinêa d, da Lei 8.666/93, mediaote comprovaÇão documental ê
requeriftento êxpresso do Contratado.

2o-o. DÀg DrsPosrçõBs craÀrs
20.1. Nâo se!á devida aos proponentes pêIa êlaboraÇão e/ou apresentação dê
documentaÇâo relâLiva ao celtame, qualquêr tipo de indenizaÇão.
20.2. Nelrhurrla pessoa fisica, ainda guê credeDciada por plocuração 1ega1, podêrá
rêpresêntax mais dê uma Licitante.
20.3. A presente licitaÇão somente poderá vir a §er levogada por razões de
intêresse público decorrente de fato supelvenientê devidamente comprovado, ôu
anulada no tôdo ou em parte, por i.leqalidadê, dê ofício ou por plovocaÇáÔ de
têrceiros, mediante parecer êscrito e devidamente fundamêntado.
20.4- Caso as datas plevistas para a realização dos eventos da plesentê licitaÇão
sêjam declaradas feriado, ê nâo havêndo ratificação da convocaÇâo, ficam
transfêridos automaticamentê paxa o plimêiro dia úti1 subsêquente, oo mêsmo local ê

hora antêriormente previstos,
2O-5. Ocorrendo a suprêssão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os
materiais e postos no local dê tlabalho, os mêsmos devêrão ser pagos pêlo ORC, pêtÔ
preço de aguisição reqularmênte comprovâdo, desde quê sêjam de bôa gualj.dade ê

aceitos pela fiscalizaçâo.
20.6. Os preÇos unitários para a realizaÇão de nôvos serviÇoa surgidos dulante a
êxecução do contrato, seláo propostos pêIo Contratado ê submetidos à apreciaÇáo do
ORC. A execuÇão dos serviÇos não prêvistos será rêqulada pelas condiçôês ê
c1áusulas do contrato original.
20.1 . o ORC por cônvêniência admj-nistrativa ou técnica, se leserva no di-reito de
pêralisâr a quêtquêr tempo a êrêcuÇáo do.s serviÇo§, ciêntificando dêvidámêntê o
Contratado.

ESTADO DA PARAIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE
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Casa Francisco Felipe dos Santos

20. B. Decêirá do dirêito de impuqnar perantê ô ORC nos termos do presente
instrunenlo, aquele queT tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a aprêsentar, depois
do julgamêntô, faLhas ou lrregular.idades que c vi.claran hipóiese em que tai
cômunicado não Lerá efeito de recurso.
20.9- Nos vafcr:es apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os
custos côm aqulsiÇão de material, mão-de obra u*.rlrzada, impostos, encargos, fretes
e ouiros quê venham a incidir sobLe os respectivos pr:eÇos.
20.10, Este instrumento convôcatórlo e todos os seus elementos constitutivos, estão
disponibilizados em meio magnético, podendo sêr obticlos junto a Comissao,
obsêrvados os procedimentos dêfinidos pelo ORC.
20.t1. As dúvldas surgidas após e apresentaÇáo das propostas e os casôs omissos
neste instr'.lmentc, ficarão únÍca e exclusivameôte sujeitos a intêipretaÇão da
Comissão, sendo facultêcia a mesma ou a autcridade superior do ORC/ e1Il qualquer: fase
da licitaÇão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a compfementar a
inslruÇão do paocesso.
20.12. P?1ra dirimir controvérslas decorrentes deste certame, excLuído quafquer
outro. o foro competente é o da Comarca de Pir.pirituba.

Duas Estrâdas - PB, 10 de Março de 202A-
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ESTADO DA PAMiBA

CÂMARA MUNIGIPAL DE

TERI.O DE REFERÉNCIÀ

1- 0. DO OBJEIIO
1.1. Constitui objeto dêsta licitaçáo: LocaÇeo de 01 (um) velculo para suprir as
necêssidades exclusivas do Gabinête do Presidente da Câmara Municipaf de Duas
Estradas, confonnê discriminaÇão no fnstrumento Convocatório - Edital, durante o
exercíclo financeiro de 2020.

2.0. flrgrrFtcÀT rÀ
2.1- Considerando as necêssidadês do ORC, tem o prêsentê têrmo a finalidade de
definir, técnica e adequadamente, os procedimêntos necessários pala viabilizar a
contrataÇâo em tela. As caracteristiÇas ê êspêcificaÇões do objêto ora licitado
são:

cóD. DrscBrMrNÀçÃo uNrD. euÀNa. p.IrNra, p. ToaÀr
1 Locação de 01 (um) veiculo tipo: passêioi Mêses 09 2.600,00 23.400,00

notorizaÇão 1,0 ou equivâfente ou superio4
coíbustivel: álcool/gasolina - Ffex, 05 portast
vidros dianteiro efét.icosr travas efétricas; ar
condicj-onado; direçAo hídráulica e cor sólida;
caPacidade

DUAS ESTRADAS
Casa Francisco Felipe dos Santos

para 05 (ci.íco)
passageiros(as);ano/modelo de fabricação nãc
superior à 04 (quatro) anos a contar do vigente.
Dêstinaclo ao Gabinetê em regime dê exclusividade
com rotas cliversas. Fj,carão por conta d.
Contratante: despesas com condutor, combustívêf,
troca de óleo, do filtro, pneus e deDais
ÍÉnutençôes: mecânicas, e}étrlcas e hidráuLícas.

Íôt-â]- 23.400,00

3. o. oBRrcAçôEs Do conrRÀTÀDo
3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôês concêrnêntês à lêgisfaÇâo
fiscal, civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas ê
compromissos assumidos, a qualquêr t1tu1o, perantê sêus fornêcedorês ou têacelros
em razão da execução do objêto contratado,
3.2. Substituir, arcando com as dêspêsas decorrentes, os materlais ou serviÇos que
apresentarem aItêraçôes, deterioraÇôes. imperfeiçõês ou guaisquer irregularidades
discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
após o recebimento e/ou pagamênto.
3.3. Nâo transferir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorizaçâo do Contratante.
3,4, Manter, durante a vigência do contrato ou instnmentos equivalêntê, em
compatibifidade com as obrigaÇôes assrmidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e
qualificação exigidês no respectivo procêsso licitatório, sê for o caso,
aprêsêntando ao Contratantê os documêntos nêcêssários, semprê quê solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal corrêspondentê à sêdê ou filial da êmprêsa quê apresêntou a
documentação na fasê de habilitaÇáo.
3.6. Executar todas as obrigaÇões assrmidas com observância a melhor técnica
viqênte, ênquadrando-se, riqorosamêntê, dentro dos prêceitos l"egais, nornas e
especifj.cações técnicas correspondentes.

a.o. Do cRtrÉRro DE ÀcErrÀBrLrDÀDE DE pREÇos

4.1. Iiavendo proposta com valor unitário superior ao êstimado pelo oRC ou
manifestamente inêxêquível nos têrmos do Ârt. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo sêrá
desconsiderado, EsLa ocoüência não desclassifica automaticamente a proposta,
quando for ocaso, apenas ô iteft correspondêntê, rêlacionado nêstê anexo, na coluna
código.
4.2. o valor êstimado que o ORC se propôê a pagar pê1o objêto ora licitado - Valor
dê Rêfêrência -, êstá acima indicado.

i " '::t-r:..;. ilt.'ir.;t,r --_ :--"-,
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5.0. IDDEIO DÀ PROPOSTÀ
5.1. É partê integrarte dêstê Têrmo dê Rêfê:rência o modêIo dê proposta de prêços
corrêspondentê, podendo o licitantê aprêsêntar a sua proposta no próprio modêIô
fornecido, desde que seja dewidamênte prêênchido, conformê faculta o instrumênto
convocatório - Ànexo 01.



ESÍADO DAPARAiBA

GÂMARA MUNIGIPAL DE

Gasa Francisco Felipe dos Santos

ÀlrExo 01 Ào rERlío DE RrFERÊlícrÀ - pRoposrÀ

TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2A20

PROPOSTA

REF.: TolríÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2020

OBJETO: LocaÇão dê 01 (llm) veiculo para suprir as necessidades excluslvas do
Gabinete do Pr.esidente da Câmara Municipal de Duas Estradas, conforme discraininaÇào
no Instnmênto Convocatório - Edital, durantê o exercicio financeiro de 2A2A.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da 1lcitaÇão em epigrafê, aprêsêntamos proposta conforme abaixo:

cóD. DrscRnENÀÇÃo uNrD. OUÀl{r. p.oNÍr, p. TorÀr,
1- LocaÇão de 01 (um) veícu1o tipo: passelo; Meses 09

motor.izaÇão 1- 0 ou equivalente ou superior,
conüustivel: álcoo1/gasolina - tlex; 05 portasi
vidros dianteiro efétricos; travas elét.icas;
ar condicionado; direÇão hidráufica e coi
sóljda; capacidade para 05 {cjnco)
passageiros(as);ano/modelo de fabracaÇão nâ.
superior a 04 (quatro) anos a contar dc
vigente. Destinado ao Gabinete en regime d€
exclusividade com rolas diversâs. Eicarão por
conta do Contratante: despesas com condutor,
conüustivet, troca de ófeo, do fiftro, pneus €

demais manutenÇões; mecâaicas, e1étricas €
hidráu1icas.

Tota-l

VALOF. TOTAI, DA PROPOSTÀ _ R§

DUAS ESTRADAS

de

PRÀZO ftem 5. 0:
PÀGÀMENTO - Item 18.0:
VÀL]DADE DÀ PROPOSTA - ftêm 9.0:
ORIGEM DAS MERCÀDORTAS OFERTADÃS - Itêm 9.0:

i{sil:$i} m""","
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CÂMARA MUNICIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

ÀNEXO IÍ - EOTáADÀ DE PREçOS No OOOOL/2O2O

MoDELos DE DECLARAÇÕES

REF.: TOIíÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2020
cÂMÀxÀ MUNrcrPÀ1, DE DUAS EsTRÀDÀs

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO de cumpri{ento do disposto no Ãrt. 7", Inciso XXXIII, da CF - Àrt.
2'1 , ]ncíso V, da Lêi A.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no
Art. 7" inciso XXXIII da ConstituiÇão Federal, Lei 9.854, de 27 dê outubro de
1999, dêc1ar.a não possuir em seu quadro dê pessoal, funcionários mênorês de dezoito
anos em trabalho noturno, insa.l-ubrê ou periqoso ê nêm mênores dê quatoize anos, êm
gualquêr trabalhoi podêndo êxistlr mênorês de dezêsgeis aDos na coÍrdição de
aprendiz na forma da legisfaÇâo viqêntê.

2.0 - DECLÀRÀÇÃO dê supervêniência dê fato inpeditivo no que diz respeito a
participaÇâo na l icitação.

Conformê êxiqência contida na Lei 8,666/93, Art.32, §2", o proponente acima
qualificado, declara não haver, até a presentê data, fato ii[pêditivo no que diz
respeito à habllitação/participaÇâo na presente Ij-citaÇão, nâo sê êncontrando em
concordata ou êstado falimêntar, êstando cientê da obrigatoriêdadê de informar
ocorrências postêriorês. Ressalta. ainda, não êstar sofrendo pênalidade dê
declaraÇão de idoneidade Do âmbito da admj.nistraÇão Federal. Estaduaf, Municipal ou
do Distrito Fêderal, arcando civil e criminalreDte pela plesente afirmação.

3.0- DECLÃxÀÇÃo dê subrtrêtêr-sê a todas as cláusulas e condições do correspondentê
instruaênto convocatório.

O proponente acina qualificado dêc1ara ter conhecimênto ê
cláusulas do respectivo instrumento convocatóÍio ê submeter-sê
estipuladas -

Locaf e Data.

NOME,/ÀSS INATURÂ/ CÀRGO
Reprêsêntantê lêgâl do proponeate.

aceitar todas as
as condiçôês nele

;t.. ,.-ir;rj i ,

oBsERvÀÇÃo:
As DECrÀRAÇôES DEvERÀo sER Er,ÀBoRÀDAs EM pÀpEL TrMBRÀDo Do LrcrrANTE, ouÀNDo FoR o
CAS

Rua do Comercio. s/no - Centro - Duas Estradas-PB



ESÍADO DA PARAIEA

CÂMARÂ MUNICTPAL DE

MODELOS DO TERMO

REF. : TOMADÀ DE
CÂMÀXÀ MUNICIPÀL

PROPONENTE
CNPJ

DE

DUAS ESTRADAS
Gasa Francisco Felipe dos Santos

ÀlrExo rII - ro!,BDA DE PREçOS N" 00001/2020

RENúNcrÀ

PREÇOS N' 0000L /2020
DE DUAS BSTRÀDAS

01. TERMO DE RENÚNCIÃ ao recurso conforme previsto no Art.43, Inciso 1II, da Lei
8.666/93.

O proponente acima quaLificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, III, da
Lei A.666/93, acêitar o resultado divulgado pela Comissâo, que analisou a
documêntaÇão prêliminaÍ do processo en êpigrafê, efetuada nos têrmos do respectivo
instrunênto convocatório, desistindo, assim, expressamente dê qual.quêr interposiÇào
de lecurso previsto na lêqis1ação vigente, bem com ao prazo corrêspondente e
concordando. portanto. com o prosseguimento do certême. Declara ainda que, em
havêndo a ocorrência de gualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos
demals licitantes e após observado o disposto no Art. 3", S2", da Ler 8.666/93,
fica autorizado a rêalizaÇão do sorteio para definiÇâo da respectiva classificaçào,
nâo sêndo nêcêssário a sua convocaÇão para o colrêspondêntê ato público, conforme
prêvisto no Àrt. 44, S2", do rêferido diploma 1ê9a1,

Local e Data -

NOI.{E /AS S INATURÀ,/CA.RGO
Reprêsêntantê legaf do proponente,

OBSERVAÇÃO:
O IERMO DE AENÚNCÍA DEVERÁ SER ELABORÀDO EM PAPET 1II{BRÂDO DO LIC]TÀNTE, QUÀNDO TOR
o cÀso.

Rua do Comércio. s/no - Centro - Duas Estradas-PB
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e do outro

contratantes assinar o presênte contrato, o quaf se r.egerá pelas cfáusulas e

ES-]ADO DA PARA]BA

GÂMARA MUNICIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

ÀrrExo rv - To!{ÀDÀ DE pREços No 00001/2020

MINUTÀ DO CONTRÀTO

CON{RÀTO NO: . /2020-cPL

TERI"IO DE CONTF-CTO OUE ENTRE SI
CELEBRÀM À CÂMARÀ MUNICIPAL DE DUAS
ESTRADAS L ........., DAR} OAESTÂ'qO DL
SERVÍÇOS CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE
INSTRT]MENTO NA flORMÀ ABÂIXO:

PeIo presente instrumento par,ticufar de contrato, de Dm lado a Câmarê Municlpal dê
DDas Estradas Rua do ConLércio, S/N Centro - Duas Estradas PB, CNPJ n"
08.582.041,/0001-45, neste ato represenaada pefo Presidentê .... ..., CPF n"

doravante s imp lesmente CONTRÀTANTE,

condiÇões seguintes:

crÁgsutÀ pRrMErRÀ - Dos r't NDÀr.rEMros Do coNrRÀTo:
Este contrato decorre da fícitaÇâo modêlidade Toinada de PreÇos n" AAAAl/2A2A,
processada nos termos Ca Lei Federal n' 8.666/93 e suas a1têraÇõês e a Lei
Compfement.ar no 123, de 14 de dêzêmbr:o de 2006, alterada.

crÁusur.l sEGIJNDÀ - Do oBJETo Do corlrR*To:
O presenLe conIrato tem por objeto: LocaÇão de 01 (u]n) veículo para suprlr as
necessidades excfusivas do Gabinête do Fresidente da Câflara Municipaf de Duas
Estradas, conformê drscriminaÇãô no Instrumento Convocatório Edital, durante o
êxercício financeiro de 2020.

Cs serviÇos deverão sêr prêstados de acôrdo com as condiÇôes expressas neste
instrumento, proposLa apresentada/ Tomàda de PreÇos n" 00001,/2020 e instruÇôes do
Cootratante, documentos esses que ficam fazendo par.tes integrantês do presentê

lado.... .....,CNPJ/CPE " . . . . . . . . . , . . . . estabelecida/residênte e domiciliado
Dâ. . . . , . doravante simplesmente CCNTRÀTÀDO, dêcidiram as partes

contlato, indêpendente de tr.anscriÇão.

*aiurti,9í$ r'f r, iiú ri ?ii ii rE
(nia tr , d-, rrâ À1,1.13 ú.I

cr,Áusur,a rERcErRÀ - Do vÀroR E pREÇos:

O valor totaf deste contral,o, a base do pr.eÇo prôposto, é Ce R§ ... (.
oeprêSôr'êoo por: .,.. x RS

CLÀUSULA OUÀÊTÀ - DO REAiTUSTÀI'IEIÍrO:
Os preços contratados são fixos pefo pêríodo de um ano, excetc para os casos
pre-,ristos no Art. 65, S§ 5" e 6", da Lel 8.666/93.
ôcorrendo o dêsequilíbric êconômico financeirô do contrato, pcderá ser restabe-Iecida
a relaÇão que as partes paci,uaram iniciafmente, nos termos do Àrat. 65, Inciso If,
Àlinea d, da Lei 8.666/'93, mediante comprovaÇão docümental e requerimento expresso
Co Contr.atado -

cl,Áusul.À eurrcrÀ - oa ooraçÀo,
As dêspesas correrão por conta da seguinte dotaÇào, coas]:ante do orÇamento vigente:
Recursos: 01.00 - 0 1 . 0 3 1 . 1 0 0 i . 2 0 0 2 - 0010000.01 - 3.3. 90. 3 6.01. 3.3.90.39.01

crÁusur.a sExrÀ - Do PÀeÀlrENTo:
O pagêmento será efêtuadc, na TesoLrraria do Coatr:atan-tê7 nediantê processo reqular,
da sêguínte manêira; MensaLmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
período de adimplerneoto de cada parcela.

Rua do Comércio. s/no - Centro - Duas Estradâs-PB
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cu{usurÀ sÉTrMÀ - Dos PRl,zos :

O prazo máximo para a execuÇào do objêto ora contrâtadô, confoi-mê súas
caracterisl,icas, e que admite prorrogeÇão nos casos prêi,istos pela Lei 8.666/93,
está abaixo Índicadc e será conside.ado a pârtir da emissão da ordem de sêrviÇo:

lnicio i 3 {três) dlas
Conclusãô: 09 (nove) meses
O prazo de vlgência alô presente contratô será
financeirô dê 2020, considerado da data de sua

cr.Áusrr,a orrÀvÀ - oas oa:'reaçôts Do cotÍrRàTÀtsrE:
a - Efetliar o pagemento raelativo a prestaÇão dos serviÇos efelivamente reafiz.rdos,
de acordo com as respectivas cláusulas do presente con*Lrato;
b Proporclonar ao Contratado todos os meics necessários para a fief prestação cos
serviÇos contratados i
c - Notiflcar o Contratado sobre qua-Iquer irrequ]aÍiciade encontrada quanto á
quafidade dos serviÇos, exercendo a mais ampla e compleaa fiscalizaÇão, c que nào
exime o Contratado de suas responsabilidades contratuàis e leqais.

crÁusur.e NoNÀ - DÀs oanrelçôes Do coNrRATàDo:
a Executar Cevidamente os serviÇos descritos úa Cfáusula correspoôdentê dc)
presênte contrato, cientro dos melhores parâmêtios de quafidade estabelecidos para o
ramo dê atividade relacionada ao objeto contretual , com obsêrvância aos prazos
estipufados;
b- Responsabilizar:-se por todcs os ôous ê ôbriqaÇÕes concêrnentes à
legislaÇão fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por t-odas as despesas
ê compromlssos assumidos, a qualquer título, perante sêus fornecedores ou
terceiros em razão da execuÇão do objeto conttatado;
c Manter prepcsto capacitado e idôneo, aceito peio Contratante, quando dê
exêcução do contrato, que o rêprêsênte intêgralmente em todôs os sêus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇào do Contratante devendo prestar os infornes
e escfareclmentos sol i ci tados;
e - Será responsáveL pelos danos causados diretamente ao Ccntratantê ou a
terceiros, deccrrentes de sua cufpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excfuindo
ou reduzindo essa re spons abi l idade a fiscalização cu o acompanhamento pelo órgàc
interes sado;
f- Não ceder, tr:ansferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrümento, sem o conhecimênto e a devida âutorizaÇão expressado Coniratante;
g- Manter, Drtraote a vigência do contrato, em compatiblfidade com as obrigaÇões
assumidas, todas as condiÇôes de habilitaÇão e quafifi.aÇão exigidas no
rêspectivo processc Licilatório, apresentando ao Contratante os docwnenLos
necêssários, sempre quê sol icitado.

cr,AUsIrLÀ DÉcrMÀ - DÀ ÀLTERÀÇÀo E RrscrsÀo Do coNTB,aro:
Estê contrato podêrá ser alteradc, unilatêralmente pela Contratantê ou por acordo
eú1,re as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Artigos 1'7, 1B e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obriqado a àceitar nas mesmas condiçôes contratuai.s, os
acréscimôs ou suprêssôes quê se íizerem necessarios, aLé 252 (v1ntê e cinco por
cento) do vêlor iniciêf atuôLizado do contrato.

crÁusrn a oÉcrvn pnrrc:ne - DÀs pENÀLrDÀDEs:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇÕes assumidas ê preceitos Legais,
sujêitará ô Contratâdo, qaraotida a prévia defesa, às seguintes penalidades
previstas ncs Àrts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b- multa de mora de
ú,5â (zerao virgula cinco po. cento) aplicada sobre o vafor clo contratro por dia de
atraso na enirega, no início ou na execuÇâo do obleto cra contralado; c - multa de
10: (dez por cento) sobre o valôr contratado pefa inexecuÇão totaf ou parcial do
contrato; d - suspensão temporária de participar em licrtaÇão e impediment o

ffil
r--ir,r í li s116 í,i: u ôÍ rt Í[ [tí Ía
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deteminado: até o finaf do exêrcicio
assinatura.
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GÂMARA MUilIGIPAL DE

Gasa Francisco Felipe dos Santos

de contratar com a Àdminlstraçâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraçào
de inj-doneidade para licitar ou contratal com a ÀdministraÇão pública ênquanto
pêrdurarên os môtivos dêtêrminantes da puniÇão ou até que seja promovida sua
rêabilitaÇão pêrante a própria autoridade gue aplicou a pênalidadei f -
s imultaneamentê, qualquer das penalidadês cabÍvê1s fundamentadas na I-ei 8.666193.

cu(osu.À DÉcn À sE@lDÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questóes decorrentês destê contrato, as partês êIêgêm ô Folo da
Comarca de Plrpirituba -

E, por estarem de pleno acordo, foi Lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o
gual vai assinado pelas partes e por duas têstemunhas.

Duas Estradas - PB, ...de .... ... de 2O2O.

DUAS ESTRADAS

PELO CONTRÀTANTETESTEMÜNINS

Presidênte da Câmara

PELO CONIRÀTÀDO

. ,,.i ]l ":,lr i

Rua do Comércio. s/no - Centro - Duas Estradas-PB



Gasa Francisco Felipe dos Santos

ESTADo DA PARAíBÂ
CÂMARA MUNtctpal- oE DUAS ESTRADAS

Avrso DE LErÍÂçÂo
TOMADA DE PREÇOS I\P 00001/2020

Torna público que fará rcalizar atÍavás da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua do ComeÍcio, S/N- CeÍúro -
Duâs Estradas - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Março de 2020, licitaÉo modalidade Tomada de Preços, do tipo menor
preço, paÍa: Locação de 0í (um) veículo para suprir as necessidades exclusives do Gabinete do presidente da CâmaÍa
Municipel de Duas Estradas, conforme discriminaçáo no lnstrumento Convocatório - Edital, durânte o exercício Íinanceiro
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigenle. Fundamento legal: Lei Fedêral no 8.666/93 e suas alte.açôes
posteriores. lnformações: no hoÉÍio das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado, ÍeleÍonê: (83)
99117-38ô5.

Duas Estrâdas - PB, Í0 de Março de 2020
Josineidê Pêdrosâ Gomês
Presijente da Comissão

_-r{g&o-irrl DUAS ESTRADAS

. ESTÁDo DA PARAIBA

GAMARA MUNICIPAL DE

Rua do Comércio. s/n" - Centlo - Duas Estradas-PB



Áviso de Licitação - Tomada de preços 00001/2020 - Cârnara Mu... htps : //crnduasesaadas.pb- gov-bdaüso-de-licitacao-tomada-de-pr...

La PoRrÀL DÀ ÍRANspÁRÊNcta o E stc o FÁLÊ coNosco y FtrrRos DE pEseutsÀ

Gâmara Municipal de

lMPfig,a DúIíoofldÁL

Aviso de Licitação - Tomada de preços 00001/2020

Por Aü!1tr ÀúX6ô.h '1, d. m.rçô d. 2o2o

ESTRAEAS
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DiáÍio Oficiâl de Càmare Municipel de Düâs EÊtrâdas
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'ü* DÍilo ffi.d ,oôo Fs.aoe . QmitaÍolr., 11 d. arço d. 2OilO tt3

m050D020 - (».0320 - FRANCIS€O DE ÁSSIS AZEVEITO 03 I 71519427 - R§ 20_625,00: CT l\P
00051D020 - 09-03.20 - JEAN \'IEIR^ DE SOU§Â 91047374.104 - RS 21.7.1o,0o; CT N" 00052n020
- 09 0l 20 - JoÂo c a.RERo BÂRBos^ NEm BE9Es0ú.18ó - ns i.550,00; cr N" üro5ln020 -
09.01-20 - sYNcTEcIl sol,ucoEs EM rNFoRMriTrc LID^ - ME-f,§ r6tE0,00
celé do ReüÂ PB, (» d. Maço .ic 2020
LEoMAR B${ic1o MAIÀ

Hcltrra unicigal
dê oÉeiÍo

PRETEITI'RA MUNICIPÂL I'E MOCEIRO

E,(IT TO DE CONTRAIO
OBJETO: COMTRÁTÂç{O DE EMPRESA DO RAMO PÂRA FORNECIMENTO POR COMPRA
DE MEDICAMNETO PELO SISIEMÂ DE RECISTRO DE PREÇOS, VISANDO AIENDER ÁS
DI]MÁNDAS DÁ SECRETARIÂ DE SAÚDE, FTADÁIIGNTO LEGAL: AdBào â RGgKtrc .Ie
PÍêr6 í'^D000o4/2020 - Arâ d. R.gisEo de P.Éço3 n" lm1720lE, deorcôt. do pr@!s.o licitâ-
üíio Dodrlidâd. PÍêgào P@ci.l n' Iml7/2018, rBlizdo Flo PREFEITUR MUMCIPÂLDE

^L 
C,ORÀ GR^NDE- DOrAÇÀO: Rffi Própri6 do M6iciÍio.r. Motcio:LEr MUNTC-IPAL

N 1212020 02.0to sEc DE SÀUDE ru§ ll90.l0 MATERTÀL DE CONSUMO 10-30 t .20{r.2042
MÁNI.TENÇÀo DÀs 

^TrvDADEs 
Do FUNDo MUMclpÂL DF SAúDE o34o.Jr9o.32 MA

TERIÀL, BEM ou sERl,rços P^tâ DISIRIBIIIÇÀo cRÀTUtIÀ-. \4Gà{CLA: até o 6na] do
d@icio ã@eiD dc 2020. PÀRTFS CONTRfiANTES: Ê.i.itE Muicip.l d. Mos.ire.: CI N"
qM45r2O2O - 09.03ã} -A CO§IA COMERCIOÀTÂCÁD§TA DE PRODUTO§ FARMACE:IJTICO§
LTDA - RS 848.009,90_

PBEEEITT'RA iIIINICTP^L DE §ÃO JCÉ DE PRANI|A§

RESULTÀJTO T'f JUI-GÀMENTO DÀ TA§E X.ECI]R§AL
DE H^BIIII^çÃo aoMAD^ lrE pREÇos 00oor/r020

^ 
Hdon MúiiF.l d. Sâo rúé d. Pimn:ePB, ir És .la CPt- júralEt ca o EDgohcirc

Ciül . 
^§r€s$m 

rúidicâ ih @L, . dn Giriia dflmidad! cm 6 p.in ipio6 hi§c .lÂ 

^dmi!êtaçãô Públi.a vúdlado6 @ intrumcíto cúvÉnjrio e G danais pnrcipios & t i de Licitaçôê e

Gsnh{õc. 6ft1aÍas, DECIDE:I) Cdnffi o Reu6o À<,,EEisràdvo impêüãdo pêtâ mprc§a AM
ENGENHÁ.RrÀ Ê CONSTRUçÕES EÍI(ELI, iMira m C].IPJ N" | 3351.120/000r -85. p& ro úéÍito
,rlsú PROCmENTE 2) N6. sÂüdo, aó§ ú dlaidd ,pEci.rõ6 .lo Rq:lB Aútriniíritih, .
atfldodo e úncípio dá lesalidld., hnr6@lidalc, inlEl6s Éblio c @mmi«,.d., d!§idi,G
PROyER o @lN adrninisrrrÍivô .pcsbdo pêk licirânle ÂM ENGENHÀRI^ E CONSTRUÇÔES
EIRELI,CNP, N' l3 15l.l2Mml -85, c ÂNúI-^R ô d€cisão qú inabliton e.fdiü eÍpréa p.m 6tE

Írú..ditB(o IiBt !ório. Cmn l€fxd4 qE 6 F.6 lü:lBis f(]fu oh.deilo.,6q déd. já tEÊda
paÉ o dia I I dc Muço d. m4, is o8hlftntu úo Auditóíio Mdü Elza ,@o d. §€êrrria Múicipdl
de Eduçrsro d6tê ruicípiq lcdiado à @ §óino Nogúêir4 C.Íüo, São Jdá dc Pi6f3s PS, a

,bqbh doí dveloD6 d. kc'posla .L Prcçc da cmpÍss tabilitidd- Irfi)ruÉe: Juto . CPL, Ru
IDiciôLiÉ,363 -CotrD - §ãoJsé d! PiEtrba PB, 07:B{ à6 I l:ooh, (!À úEis. E-eil cpl$oj(e
d.piÉíha@smil.@m,

Silô r6i d,c PiBú&PB, d |on Maço ôÉ2Üü.
tLldlr de Llms FEa.r

P!6id i..lt CPL

pf,D.FttruR MUNIctp L Da sÂo JosÉ Df pn^xH^s-pB

RESIILT{N I'E JÜLCAMENTO DA TASE RECUII"§AL
DE ABrlrraÇÂo roM^DA DE PREços 0oin3r:u)2l)

A PÉf.ion M@i.rpal d. stu JaÉ d. PirehePB, ,FÀ,ê dr CPt jtff8aL en o Et8Éhcio
Civil . ÀsffiB r!qúc. dâ CPIJ c m cúila @úomidâdc coÍr, c pÍiocí9i6 tÉsic d. 

^úririehàçào Piibli@, viícul.dos ao i!ílÚúto @ívcúô.io e G demsis pr;rcipis dâ IÊi dé Li.il!çô6 c

L€gislâr6é creldrs DECIDE: l) Coú.6 o Rccu@ Admiúisfátivo impçtrÀdopeln dpE$ E O s
oONSTRUCOES E SERVICOS EIREU - EPP, ú6.ÍiEú CNPI: lE.E52 í1684001{4, !6rà Ío Dáito
jurgs PROCmENTE- 2) Ne$ qtido, ryós.t dcvidas aFeia+õ6 dD R.c1lM À&rmiffivo, .
ateÍt r.io e píncipio d. lceÀlrdad., iryeealidaL inrêrdr. púôt@ e @Micidada dc{idi'Ú
PRO\/ER o rcÍÚM adni.istativo âÊE@ta.!o pcl. licitáÍrc E.O.S CONSTRUCoES Ê SERÚCO§
EIRELI - EPI, CNPJ: lE-852-068/0001-6,1, e ÀNtiLÁR a dei!Àt qü€ úúilild a rcfoda @prÉ
p6Ê cí. pruDdimto licitúíio. cd3dddo qE 6 prú ltil,Éis f(Ji@ otcdêi.1,o6, f@.iÉaL
já @'Ed. pd o dia l3 A: Md§! dc 2020, àt l(}.00lr nô 

^uditiio 
Mdiã Elã.4do dô Sdrrúi.

Múicip.l dê Eôesüo d..t miciDio,lGslizdo i Na sóúo Nogwil4 Cdtro, são J6é dc PiGdlEs

- PB, . abcíe d,6 avdop6 d. PDpoda d€ Prcçdí da mo!q4 habililadli. ltrídúaçô6: Júto s

CPI- RE lrácio LiÍÀ 3ó3 - C6rro - liio 16é d. PiEús PB, d6 07:m à l3:mL úi4 út!ü. E.mil:
qlsjo6@iadE@rmdl.cúL

liâó 16í d. PitutâePB, cm l0 d. Múço tL 2020

Hdd.r d. LlD. F.úr.t
Írt lddt d. cPL

Gâmara unlclpal
de Duas Estradas

cÂM^R^ MUNICD^L DE DUÁs TJTR^IT-ÀS

Alaso DE ucttAçÃo
TOM,r'ITÀ DE PR.EçO§ tP 0it0Cl/:t0r0

Tl,@ público qE f&í relia nlEvis ü Cmisão P.tmú@r. tL Licilãrào, s.didÁ m Ru do Cmd-
§io, SJN- Canú Dre EslBras PB, â6 16:0l} ltofu do dia ã & Maço d.2020, licirâÊo úrdâlid&
dc T.míh & PEço6, do üpo l,EÚ F!ço, p@ r rts^ d.0l (@)ridropd- rry.i. $ Ite6idád6
qçh6iE do Olbin rc ô pciddt. da Ci',t@ Muicipot ti. DB EsrÉíá§ @fdD. disioiE{.ô ú
IBflll@loCwadíio-Fiiirl,drmGoffiiciofiit,reimd.2020. Rffi :J,úisüsmdsálMlo
vig$te Fú.hm6úo lo8rl tri F.d.rl !'8.666D3 c aE alt@çnê pos(eÍioq. Irf(maçõ§: no üúí
riô d4 OE:00 a l2:@ hda dôs di6 rúás, ú ód6Êq, s+úit dó- Tclcf@: (83) 9117-3865.

Dq, Fs.&À PB, | 0 dÊ M.rçú d! 2l»0
Jrü..i.r. Pcdl6. G@á
Pi6fletl. dr Comlsio

^l'tso 
DE LIcITÀÇÃo.

EDIT I- N' aerzt2}IlcÁD lOZlOrr9.
PrF4Ào P*EsrNc-t^L N' olzt r.

oBJETTO: CoDphr 5.001, lit'6 d. gr!ol'r!. coElD !D rbúr6.r . .rlúóv.l d. CiEm
Múricip.l d. Mü'íEP& p6E ar.ída a Mce dÁ Câ,tl@ de V.Mdlm dÊ Mmôa-PB, .lEantc o
q@icio ftl.Éió d. 2020.
lrÀI tX) J|J|rGÁMENTEO IrO CEEI .trlE:,,rrt lO!& Ü at:6 f,.ú
l-ocÂLr (âtrm d. v.Bdo6 dc M3M!É-PB, s.di!d, ú PÉrr P!dr. Cic@, r' 246, cG!E§, f,68

M.ioÉ lnfoÍDraõõ . .ópit do Erüt l . .Ú 
^rqod 

pod.rao ú obtld! Do od.rtÍo ..im
irdiÉüq ro L.irl. drr 6-{. } rl5c, do . Eq.lP. d. Ap.rG
FdÚ. d. P.!rtE.o: 

^ 
P!la&!r! r.do.

Mú!íÊPB, | 0 dê Í6rç0 dc 2020.

JEAN LUCA§ SOARE§ PINTIETRO
P.tlcln OGd.l

^vlso 
Dx ucnacÃo-

f,,lrITALlr' 0ol[rtt]FcÀJ, !a3r!a2a.
PREGÂo PxESf,NcIAL r'oozn o2o.

OBJETryO: Co rlÍ ÂÚt!$í. Juíüq .Ewar d. ú. .hPÉ tnitlvldo.l d. Àlvos:ítô,
porà at ídd a Me .h Câ!,m ib Vãado(6 d. M@i@PB, .luet o dtÍ.icio flÉÚio d. 2020-

DATÀ Ir() JI,I,GÀMENTEO olD Cf,RT rlE: ,7/j!42r4 ü or:ln ü-a
LoCAL: Càlm iL Vc@do6 d! MúaiÊPE, §.ditdÃ E Iár. Pndrc Ci@. í'2'16. 6rb, tr6ta
ci&d. d. M.ui6-PB.
MrioB btoúÉÉ c oópir dô Erüt l . .Ú 

^.so6, 
p.il.rao s olrti.ta no dd.rtço ..i@

i.aióao, !.lain a.tq:st rr aa, ú . Eqrip. d. ÂI.ac
Forú .L P.!.ltErr: À Phth.rÍrkdc

Muafua-PB, l0 d. m,rso ilc 2020-

JEÂN LUCA§ S{'Af,ES PINEEIRO
PrEodro o6dd

CAMAIÁ MTJNICIPAL DE MATAlnÂ

^vIsoDE 
ucII çio.

f,IrrTAL N' rnv2a2!?C^D aoilrpra.
PRDcÀo P*E§ENCIÂLN' o3/2a2a

oBJETIVO: Contr|t r ú Motottt! .@ ÉtLgcir'b", .l a. d. rn EnPlg l!.tnidúI,
pàÊ ararhr a Me d! Crtl:m d,é V.Éd(B & MmiePB, .ürúlê o .xêrcício finú.citu d. 2020-

DÀTÀ M JIJI-G^MENTIO l,o CII(fÀME: 2?/j032t2e, i, l0:l)0 tont,
Loc L: Câlt@ & vGÍEdlE & M&íêPB, s.düd, E Pr.{r P.dÍÉ Cicao, n" 2'16, úED, E§a
cidad. d. MaúíE PB.

M.ioÍ.t lrfom4õ.. . .ópi. do Elüt l . &ru Andoq Potr.rao E ohddo !o úi.Íqo .ciEr
hiliólto. ro tElrto dü oa:m tu I l3e, oE . EqoiD. d. ÂDolc
Fqú il. PrAmr.: 

^ 
Irah.E àdc

Meir&PB, l0 dô maso & 2020.

JEÂN LÚCÂS SOARI§ PINHEIXO
Pr.8o.lE Of.irr



DUAS ESTRADAS
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ESTÀOO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

ÀÍÀ 001 - TorÀDÀ Ds PREçOS No OOOO1,/2O20 
.:

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de LicitaÇão, encarregada de atuar ,ror p.oa9$.roua,aot
relativos à licitaÇão acima indicada, quê objetiva: LocaÇào de 01 (um) veicuto para suprir as
necessidades excfusivas do Gabinete do Presidente da Câmara Municlpal de Duas Estradas,
conformê discriminaÇão no Instrumêntô Convocatório - Editaf, durante o exercício finan€iro de
2020. Foi dada a devida pubficidade ao certame, em observância a legislaÇão per:1r.inente,
utilizando-se do sêguinte mêio de divulgaÇâo: Diário Oficial do Municipio - 11/03/2A2Of Diário
oficial do Estado - n/A3/2020, Quadro de Dil'ufgaÇão do órgão Ràalizador do Ceftame
1l/A3/202A. Licitante cadastrada nêste processo: MÀRfA DE FÀTIMA DE MEDEIROS MELO,:CpE n''1L2.21'9.454-A8- Às 16:00 horas do dia 26/03/2020, reuniu-se a Comissão Permanitnte de
LicitaÇáo, designada pela Pottaria n" OO7/2020 dê C2/A7/2A2A, composta pelos servldores:
JOSINEIDE PEDROSÀ GOMES - Plesidente; HEVILLY CONSTANTINO DE FONTES . MeIIúro; JosE ILTON
PAULINO DOS SANTOS MeÍüro. lnicialmente, conforme as diisposiÇôes contidas no ins*u$ento
convocatório, a Presidente abriu a sessão púb1ica e a Cadastrada no Órgão, MÀRIA DE pÃitfm Oe
MEDEIROS MELO, CPF o" '112-279-454-08, só entregou os ênvelopes contendo a proposta de pÍeÇos e
documentaÇão, cônforme pr.otocofo anexo. Em seguida foram identificados os envelopes coôtendo a
pÍoposta e os documentos de habili.taÇão da licitante devidamente qualificada, abrinào-se o
envelope Documeotação, o qual têvê seus conteúdos rubricados pe-Ios presentes- Conferidos os
elementos apresêntados, passou a informar: À licitantê foi considêrada habi.litada. Após a
divulgação do resultado da fase habifitação, rêgistrada a desistência êxpressa da ficitante de
apaeseÍ1tar qualguer interposiÇAo de recurso, foi aberto o ênvelope contendo a propôsta de
preços da proponente habifitada, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado. ÀIralisada a
proposta, o PresidenLe passou a informar: À licitante apÍesentou proposta, no aspecto formal,
em consonância com as exigências do instrumênto convocalório- Considerado o valor ofêrtadô
pefa proponente, devidamente registrado no corrêspondênte Histórico d.a Ata, as obsêrvaÇôes
aponladas durante o processo e os critérios defínidos no instruIlleôto convocatório, ao final da
sessão, produziu*se o seguinte resultado: ,,icitante vencedora e respectivo valor total da
contratação: MÀRIA DE FÀTIIrÀ DE MEDEIROS MELO, CPF D" '712-219.454-08 - Valor: R$ 23.400,00. O

valor unitário constante da proposta apresentada, bem como o resultado do certame com a devida
classificação dos licitantes, está demonstrada no respectivo Mapa de ApuraÇão, que fica
fazendo parte inteqrante desta Àta, independente de transcriÇão. Pacultada a palavra: nênhuma
observaÇão foi feita. Consíderaçôes da CoIIlissão- Nada mais havendo a constar, ]âvrou-se a
presente Àta, que depois de lj,da e achada confome, vai deyidamente assinada.

"l.w.-lt J> i *-l ' rs l-t, /z-n^ z:
\ JOSINÉlDE PEDROSA GOI.,IES

!\..r\\.r 1C...{..S..--- *' -1..-\' '---HEVfuLy corlsrAir tu Lb ruNrLis

Rua do Comércio, s/n" - Centro - Duas Eshadas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camam@cmduasesaadas.pb.gov.br



srsTóRrco DÀ ÀTÀ oo1 - TOI!ÍàDÀ DE PREÇOS N. OOOO1,/2020

Histór.lco da Àta dos tlabafhos da Comissâo Permanente de LicitaÇão, encarregados de atúÉl nosprocedimentos relalivos à licitaÇão acima indicada, quê objêtlva: i
+LocaÇão de 01 (um) veículo para suprir as necessidades exclusivas do Gabinete do presideSte da

Câmarê Municipa-I de Duas ÉstLadas, confoflne discriminaÇão no Ínstrumento convocat&io
Edital, duraaôte o exeacício financeirô de 2A2A-

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Considerado {s) o (s) valoi (es) apresentado (s) pol
durante o processo e os critérios dêfinidos no
sessão, produziu-se o seg:uinte resultado:

- I.{ÀRIA DE FATIMA DE MEDEIROS MELO
Item(s ) : 1.
VaLor: R$ 23.400,00

cada licitantê, as observaÇões apontadas
instrwoento convocatório, ao fiaal desta

. ,i3a
5
,}

-.ê

]{r-!.;r -r l.j. 
""-\ft J . ^- (\ \ -.'.L\

HE\'IIIY ^ONSTMTI NO DE FONTES

Rua do Comércio, Vno - Centro - Duas Estadas-pB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/000145
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@cmduaseshadas.pb.gov.br

^ ESTADo DÁ PAMiBA

CAMARA MUNICTPAL DE

DUAS ESTRADAS
@
Gasa Francisco Felipe dos Santos

JOSINEÍDE PEDROSÀ GOMES
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DUAS ESTRADAS
Casa Francisco Felipe dos Santos

et ÀDRo ccreARÀtsrrro Dos pRE@s ÀpREsBt{xaDos - mgÀ DB eponeçÂo - ToüáâDÀ DE pREços N" ooool/2020

Paràicipàntês Uaid. euânt. vI. Irnit- VI. totâI C1a.ss - cr]5s.1_ r,ocação de 01 (un) velculo tipo: passeioi motolização 1,0 ou êquivalente ou superior,. coÍüustivel:á]cool,/gasolina - Etêx,' 05 Pôltasi vidlos dianteiro eIétricos, travas e1étricasr ar conaticlonado, ctireÇãohidráu1ica ê cor sólida, capacidade para 05 (cinco) passageiros ( as ) ,- arolmoctelo de fabticação nãosuperior a 04 (quatEo) anos a coDtar .Iô vigentê- Dêstinado ao Ga]]inête em regime de exclusividade conrotas alivefsas' ricarão poÍ conta alo coÍrtrâtante: clespesas com condutor, conbuitÍvet, trocâ ale óleo, dofiltro, pnêus e demâis nanutenções: mecânicas, elétricâs e hictráuticas,
UARIÀ DE EÀTIMÀ DE UEDEIROS MELo trES 09 2-600,00 23.4OO,OO 1

Duas Estradas - PB, 26 dê MarÇo de 2O2O -

RESI'LTÀDO EIIIà',:

_ MÀRIÀ DE EÀTII4A DE I4EDEIROS MEIO
Itêm(s) : 1.
Valor: Â9 23.400,00

lrrç\U..{ .qo"*'lo-1.;* \ F.*\i
r:evrLr,v êor'r§ier.rrrNo oe ror.rrss

ESTADo DA PARÂ|BA

CÂMARA MUNIGIPAL DE

JOSE ILTON PAULINO DOS SANTOS

Rua do Comércio, s/n" - Centro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@cmduasestradas.pb.gov.br
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ESÍADO DA PARAIBA

CÂMÂRA MUNTCIPAL DE

DUAS ESTRADAS
Casa Francisco Felipê dos Santos

Duas Estradas - PB, 30 de MaÍÇo de
DESPÀCAO N" TP 0000u2020

o PRESTDENTE DA cÂMAxÀ Do MuNrcÍpro DE DUÀs EsrRÀDÀs, EsrADo DA PARÂÍBA, no usq de
atribuições legais,

R E S O L V E:

2020 .

suas

IIOMOLOGÀR o iesultado da licitação, rnodalidade Tomada dê preÇos no OOOOL/2020, qlue
objetiva: LocaÇão de 01 (um) veiculo para suprir as necessidadês êxclusivas do Gabinête do
Presidentê da Cá.mara Municj-pal- de Duas Estradas, conforme discriminaÇão no Instrumênto
Convocatório - Edital, durante o êxercicio financeiro de 2O2O; com basê nos elementos
constantes do procêsso correspondente, os quais apontafl como proponente (s) vencêdor(es):

. MÀRIÀ DE EATÍMA DE MEDEIROS I4ELO
1L2 .2L9 .454-OA
Valor: R§ 23.400,00

Publique-se ê cumpra-se. áff
GÀRCIÀ DE

I
Presidente

CÀRVALHO EILHO
da Câmara

Rua do Comércio, s/no - Centro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@,cmduasestradas.pb. gov.br



DUAS ESTRADAS
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ESTADO DA PÀRAIBA

cÂmana MUNtctPAL DE

Gasa Francisco Felipê dos Santos

Duas Estradas - PB, 30 de Março de 2020.
DEEPÀCEO No tP 00001,/2020

o PRESÍDENTE DA CÂMARÀ Do MuNrcÍpro DE DUAS ESTRADÀS, EsTÂDo DÀ pÀRÀÍBÀ, no uso de suas
at!ibuições 1êgais,

R É S O L V E:

ÃIJUDICAR o objeto da licitaÇáo, modalidade Tomada de Prêços n" 00OOL/2O20t LocaÇão de
01 (um) vêiculo para auprir as necêssidadês êxclusivas do Gabinêtê do Plesidente da Câmala
Municipal de Duas Estradas, conforme discriÍLinaÇão no Ínstrunênto Convocatório - Edital,
durante o êxêrcicio financeiro de 2O2O; com base nos elementos constaÍrtes do procêsso
correspondente, a:

_ MÀRIÀ DE FÀTIMÀ DE MEDEÍROS MELO
112 .219 .454-08
valor: RS 23.4OO, OO

Publigrlê-sê ê cumpra-se.

Á.2
DE CÀRVÀLHO EILHO

Presidente da Câmara

Rua do Comércio, Vno - Centro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@cmduasestradas.pb. gov.br



DUAS ESTRADAS
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ESTADO DA PARAIBA

CÂMARA MUNIGIPAL DE

Gasa Francisco Felipe dos Santos

CONTRATO No : 000O3/2020-CPL

IIERMo DE CoNTRÀTo QUE ENTRE SI CELEBRÀM A cái,cBÀ MI,NICIPÀ! DE DI,AS
ESIRÀDÀS E I,'ÀRIÀ DE FATII,ÍÀ DE UEDEÍROS UEI,o, PÃRÀ PRESTÀçÂO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCR]MINÀDO NESTE INSTRÚMENTO NÀ EORMÀ ABAIXO:

Pêlo prêsêntê instrümêntô particúlei de contrato, de um fado cáfann r,frxfcfpaf, DE DIrÀs EsTRÀDÀs
Rua do Comércio, S/N - Centro - Duas Estradas - PB/ CNPJ n" OB-582.041/0001 45, neste ato

representada pêlo Presidente 6IL\reN GÀRCIÀ CÀR1rÀLHO FILllO, CPE nô 421.361 -644-49, doravante
SiMPfESMente CONTRÀIIÀNTE, e do outTo fado I.,ÀRIÀ DE TÀTII,À DE !,EDEIRoS uEIo RUA JosE CRUZ,
360 - CEN:|RO PIRPIRITUBA PB, CPE ú" '172.219.454-08, doravante simplesmênte CONTRÀTADA,
dêcidirafl as pêltes contrataÍrtes assinar o pr:esênte contrato, ô qual se regerá pelas cláusulas
ê condiÇões seguintes:

cLifursur,À pRrIrErRÀ - Dos EqlrDÀÀrENTos Do cosrRÁÍo:
Este contr:atô decorre da licitaÇão modalidade Tomada de Preços nô AOA0|/202A, processada nos
termos da Lêi federal Í\o A.666/93 e suas alteraÇõês e a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada.

cLr(úsur.À sÊ@NDÀ - Do oBJETo Do coMrRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: LocaÇão de 01 (um) veícu1o para suprir as necessidades
êxclusivas do Gabinete do Presidente da Cáflara Municipal de Duas Estradas, conforme
discri.minaÇão no Instnmento Convocatório Edital, durantê o exercicio financeiro .le 2A2A,
coôforme discrirLinaçáo segulnte: Veículo Tipo: Passêio, Chevrofet Onix 1.0 2A16/2A1"1 , Placa:.
PCU OG3O / PB.

Os serviÇos deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumênto,
pr.oposta apresentada, Tomada de PreÇos n" 000A1/2A2A e iostruÇões do Contiatante, documentos
esses quê ficam fazendo parles int egranr-es do presente contrat-o, indepêndentê de transcriÇão.

ct.iiusúr,À rERcErRÀ - Do vÀr,oR E pREços:
O valôr total deste contrato, a base do preÇo p:roposLo, é dê RS 23-400,00 (VINTE E TRES MIL E
OUAIIROCENTOS REA]S) .

Rep.esentado pori 09 x R$ 2.600,00.

CIÁUSUI.À QI'ÀRTÀ . DO REÀ 
'STÀ}'ENÍO:Os preÇos contraatados sáo lixos pelo período de um ano, exceto para os casos pievistos no Art.

65, SS 5" e 6ô, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilibrio ecônômico- financeiro do contrato, poderá ser restabelêci.da a relaÇào
que as partes pactuaram inicialmentê, nos termos do Art. 65, rnciso fI, Alínêê d, da Lei
B-666/93, mediante comprovaÇão documenta.I e requerimento expresso do Contratado.

cuiusul,À OUrlfIÀ - DÀ DOTÀÇÀO.
Às despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigênte:
Recursos: 01.00 01.031.1001.2002 - 0010000.01 3.3.90.36.01 - 3.3.90.39.01

Rua do Comércio, s/no - Ceotro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@,cmduaseshadas.pb.gov.br

tdgrt* d" FdF.",B. & frLdrt"eo tUflô'

1

DISCRI}ÍINÀçÀO UTÍID.

de 01 (unl) veículo tipo: passêioi motorizaÇão 1.0 or Mêses
:lte ou superior; combustivêl: álcool/gasolina Elext

OC4AO,23-

vidros dianteiro e1étricos; travas elétricas; aI
direção hidráulica e cor sólída; capacidad€



DUAS ESTRADAS
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ESTADO DA PARÂiBA

CÂMARA MUNICIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

crÁusur.À sExrÀ - Do pÀeAr,rENTo:

O pagamento será efetuadc na Tesouraria do Contratante, mediantê processo rêgular, ata seguintê
Írâneira: Mensalmênte, para ôcor.rer no prazo dê trinla dias, contados do periodo de
aCirp.lemento de cada parcefa.

cuíusu.À sÉÍruA - Dos PRÀzos:
o prazo máximo para a êrêcüÇão do objêto ora côntratado, confome suas características, e que
admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei A.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da ernissão da Ordem de Ser:viço:

Inicio: 3 (três) dias
Conclusão: 09 (nove) meses

O prazo de vigência do presente contrato será deteminado: até o fina] do exercício financeiro
de 2020, considerado da daLa de sua assinatura-

crÁusur.a orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do colÍrRÀTÀrrrE:
a Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviÇos efetivamentê realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente ccntrato;
b P.oporcionar ao Contral,ado todos os meios necessários para a fief prestação dos sêrviÇos
contratados t
c - Notificar o Contratadô sobrê qualquea irregularidade êncontrada quanLo à qualidade dos
sêrviços, exelcêndo a mais afipla ê completa fiscalização, o quê não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

cl,Át st r,A NoNÀ - DÀs oBRrcÀçÕEs Do col+rRATÀDo:
a Executal devidamente os serviÇos descritos na Cláusula correspondente do presente
conLrato, dentro dos mefhores parânetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objêto contral,ual, coú observencia aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇõês concernentes à fêgisfaÇão fiscaf, civi1,
tribuLária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títufo, pêrante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratadô;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da execuÇão do
contraLo, que o represente integralmentê em todos os seus atos;
cl - Pêrmitir e facilitar a fiscafização do Contratante devendo prestar os informes e
êsc1aaêclmentos solicitados ;
e Será aesponsávef pelos danos causados diretamênte ao Contratantê ou a terceiros,
decorrêntês de sua culpa ou Colo na execução do contrato, nãô excluindo ou reduzindo essa
responsabitidade a flscafizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão intelessado;
f Não ceder, transfer.ir ou sub-coniratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumênto,
sem o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contrêtante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresenlando ao Contratante os docrmentos necessários, sempre que solicitado-

cliiúsur.À DÉcrrrÀ - oa alrenaçÃo n nescrsÃo Do coNTRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela ContraLante ou por acordo entre as
partes, nos casos prêvistos no Artiq:o 65 e será rêscindido, de plenô direito, confome o

disposto nos Àrtigos '7'7, '78 e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado fica obrigado â aceitar nas mesmas condiÇões contlatuais' ôs acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessários, até 259 (vinte ê cinco por cento) do valor inicial
âiuâ 1 i zâdô dô contrato.

c:.Áosur.a oÉcn'ta. pa.nctnl - DÀs PEIiIÀuDÀDEs:
À recusa inlusta em dêixar dê cumpl.ir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, suieitará o

Cont ratado, garantída a prévia defesa, às seguintes penalidades pr.evistas nos Àlls- 86 e 87 da
Lei 8.666/931 a - advertência; b multa dê mora dê 0,5t (zêro virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na execuÇão do

CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
TeL (83) 3265-1065
E-mail: camma@cmduasestradas.pb.gov.br

- Centro - Duas
l'\c*t;c.- cL



Casa Francisco Felipe dos Santos

objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cêDto) sobre o valor contratado pela
inexecuÇâo total ou paacial- do contrato; d - §uspensão temporária dê participar em fícitaÇão e
impedimeoto de contratar com a ÀdministraÇâo, por prazo dê até 02 (dols) anosi e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar con a ÀdministraÇâo Pública enquanto perdurarem os
motivos determ-inantes da puniÇão ou até que seja promovida sua rêabilitâÇão perantê a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - sinultaneaoente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentâdas na Lêi 8. 6661 93.

cráEsgr.À oÉcna szeonoa, - Do FoFo:
Para dirilrLir as questões dêcorrentes dêstê contrato, as partês êIêgêm o Foro da Comarca de
Pirpirituba -

GrEn&
.--.i-

tllliiti

acoldo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai
por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 31 dê MarÇo de 2O2O.

PEI,O CONTRÀTÀNTE

. EsTAoo oA PARAiBA

CAMARA MUNICIPAL DE

E, po! eatarem dê p1êno
assinado pêlas partês ê

TESTEMUNHÀS

DUAS ESTRADAS

cPÍt'712-2L9-454-08

:."1 16â 6g\

O//l qql a34 Olt

Rua do Comércio, s/no - Centro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@pmduasestradas.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍAA

CÂMARA MUNICIPAL DE

Considerando ter sido esta vêncedora da 1lcítaÇão modalidade Tomêda de PreÇos n'
AAAAa/2A2A e ainda dê acordo com o contrato correspôndentê assinado entre as partes nô
aaaa3/?a2a.

Mc*ü. .to FslÍ""'* dr &c{ür..Êo âu0§'
I'tARI.À DE FàEIIA DE UEDEÍROg UEI,o
cPE n" '1a2.219.454-Oa

-#É6

i__j
DUAS ESTRADAS
Casâ Francisco Fêlipê dos §antos

Duas Estradas - PB, 31 de MarÇo de 2A20-

À

IARAÀ DE FÀTII4À DA }'EDEÍROS XEI.O

Refêrêntê: OadêD dê Serviços

Prezados Sênhorês,

Àutorlzarnos o
data:

Serriçoa - LocaÇão de
Presidente da Câmara
Convocatório Editaf r

iníclo dos serviços no prazo máximo de 3 (três) dias a partlr desta

01 (um) veícu1o para suprir as necessidades excfusivas do Gabinete clo
Munieipal dê Duês Estradas, conforroe discriminaÇão no lnstnlmento
durantê o exêrcício financeiro de 2A20.

Ciente do Contratado - 31.03.20

Rua do Comércío, Vn" :.Centro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@,cmduaseskadas.pb.gov.br



Homologação e Adjudicação - Tomada de Preços n" 00001/2020 -... lnps ://cmduasestradas.pb.gov.b,r/hornologacao-e-adirdicacao-tom...

La poFrat oa Ín^NspaRÊNca o E-stc .t FÀLÊ coNosco y FtLTRos DÊ pEseutsa

Câmara Munlcipal de

lMFaE{sÀ DtÁ&tooÊtclÂ!

Homologação e Adiudlcação - Tomada de Preços no OOOOI/2020

Fo. Àtllà PubÍi:.t d í d..n.ll d. zno

&Í&-
l'"rtl

):.
ESTRABA§

Caoftnrutaltrar?uA,Sor*a

ffiI-Í cl.^b uxrêrr r 6.
LY/ DUÂS ESTRÂDÂS7.i1!!-
!§ c-.r-.a-r*rl-ua

DiiáÍío Oficial d.a Cáma.ã lrunicipal de Duâs Esúâda§
(iidü ptb !Õ :\lm,.$r, nr or rol9_ ds l0 dc ri!.fh &. t019

Esf oo DA panalôa
cÀLaR^ ulltctpaL DE ou s EsrRÂDâs

HorolocacÃo E ÂDJUoE cÃo

TOIÀDÀ OE PREçOS lt" 0000!12020

N6lêÍmo6 do rdâlôrb fml ápreelado p6tã Corússão Pêrmíênte
dê LidáÉo ê oô*rvedo o pârê.rr da Assessoiia Jurldi.a, rcler6t€ à
Íomádâ dê Preçôê nô 0000112020, quê objêrivã LÉçáô dê 01 {uE)
V€ldilo pdá suptir es .Gcêssiredâs slclusiva§ do Gaurc16 do
Prêsidonle da Cá|narâ Muniêipsl do Oü3 Es|lldas. coííoímê
.,iscÍlrninado no ansliJne.to conEâtório - 6dilal. dúdúa o ê,{sícldo
ônancêirc dê 2020: IiOMOIOGO o côírespôndents píocedimoto
li.íalóiio G ÀDJUDICO o selr obj€lo a: MARIÀ DE FATIÍ\,1A OÉ
MEDEIROS MELO. RS 23,400,M-

Ou6 Ést adâs - P8, 30 de Mârço dê 2020
GIIV N GARCIA OE CARVALHO FILHO - PÍesidéíte da Cáma.à

Download 11 3s-08 KBI

o ã)m - câmaÉ Munijpâl dê Dü.s E aâdas TodG c diênc rsedadc.

--
o@úr,6w / ,/ ltl,lraÉins,,I'*éweh..,r/



Extrato de Coúato - Tonada de Preços n 0000U2020 - Câmara-.. @s://cnduasestadas.pb.gov.br/exbano-de-contrato-tomda-de-p--.

La PotrÍÂL DA TMNspÂnÊ{oa e E-stc ê FÁtlcoNosco y FtLTRos oE pEseutsÁ

Gâmara Municipal de

E§TRANAS
Canfunamfúloodat,íanht

ttútsE{sa IxlfloGtctÀt

Ed.ãto de ContÍato - Tomada de Preços no 00001/2020

P.. 
^dnln 

Rltieôd I ô.!írl dÉ2rrã,

Download [133.45 KB]

&tlir-l clxÀr^ mrcr. r *L-' OUÂS ESTRAITASg§ffi
Diário Ofi.iâl da Câmare MuDicipal dê Dttas Eítradas

rÍá,l! !.1, 1., Hu$ril Í, 0l :o19. d!' l0 d. Llcdú d! :ole

lll Jt,\hnlJr

ÊsÍaDo DA pÁiaiaa
cÀf,aRÂ fuiltctPÂL DE DU^s EsrR oÀ9

EXTRATO §E COiIÍIIAT('

OBJEIO: L@Éo dê 0t (um) velorlo pã.â srrpÍir as neo6sidâdês êrdu§B do GâUnelo do P.6id€ntê
dâ Câse Municipâl <tê D6 Est-ada§. .ên ome di§.riminado no i,lslrümerto .oírvcÉálóíio - edilâ|,
durârile o ê)(erclclo ffm.E€no dê m20. FUNoATIENTO LÊGqLr T8Éóa ds Pl€ç.6 í" m0O1/2020.
DoTÁÇÀO RaÍs6 R.or,s Oi OO - Or O3r 1001.20@ - @10@O.Oí - 3-3.90.3ó.01 - 3.3.90.39-01.
VIGÊNCIA' ak o fiEl do 6xêrcicb 0mn6rc dê ?O?O PARTES CONIRÁÍANTES CârÍâE Múiclpal de
Düâs EsiEd6 6: Cl N'00&iI2O20 - 3r.03.20 - MARIA OE FAÍllúA OÊ MEDEIROS MELO - Rg
23 4@.00.
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