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DECLARACAO DE INEXIGIBILIDADE
O Sr. FRANCISCO ADRIANO AVELINO DA SILVA, Presidente da CPL da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, no uso de suas atribuipoes legais conferidas pela
Lei Organica Municipal, e considerando tudo o mais que consta do presente PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 2017.10.10.1-IL, vem emitir a presente DECLARACAO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, fundamentada no Artigo 25, inciso
objetivando a AQUISI£AO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A
DrVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO®ÿÿ-ÿK5f da
empresa PACOTI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDÿEPP , inscrita no
CNPJ sob o n° 06.880.512/0001-76, sediada na Rua Duarte Hoianda, N° 632p6enfro - Pacoti/CE,
era conformidade com o Projeto Basico/Termo de Referenda e seus anexos, aÿerem fomecidqs.de
forma imediata, conforme demanda, contendo ainda, atendimento com disponibilidade de um
numero de telefone de plantao para abastecimento de emergencia, autorizapao individual poif
abastecimento constando placa do veiculo e quilometragem no momento do abastecimento, assinada
somente por pessoa autorizada. Sendo que o pagamento sera efetuado em ate ||||fiinze) dias apos a
inhamento da
emissao da Nota Fiscal, mediante atesto de execupao dos servipos e o
fredjto£aa
contratuais,
disposipoes
necessaria,
conta
atraves
observada as demais
documentapao
raIor
bancaiia da Contratada, observadas as condipoes do Projeto Basico/Termoÿ
ite e
Global de R$ 1.931.422,20 (um milhao novecentos e trinta e um mil qua
e vinte e dois centavos).

I.dasLdm2&666/93.

Despesa a ser custeada com recursos devidamente
municipal para o exercicio 2017.
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Da conhecimento do inteiro teor da presente declarapao, pan .-ÿam, se pf&cÿtaÿseÿde
acordo, a devida ratificapao.
Pacoti/CE, 11 de Outubro de 2017.
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FrancisÿÿMano Avelino
da Silva
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