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DECLARACAO DE 1M[GIBILEDAPE

0 Sr. VINICIUS CARMICHAEL JUCA CAMBE, Presidentc da CPL da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, no uso dc suas atribuifoes lcgais conferidas pela
Lei Organica Municipal, e considerando tudo o mais que consta do presente PROCESSO
ADMINISTRATIYO N° 2019.10.10.1-IL, vem emitir a prcsente DECLARACAO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, fundamentada no Artigo 25, inciso I, da Lei n°. 8.666/93,
objetivando a AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A
DIVERSAS SECRET ARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, em favor da
emprcsa PACOTI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR6LEO LTDA - EPP , inscrita no
CNPJ sob o n° 06.880.512/0001-76, sediada na Rua Duarte Holanda, N° 632, Centro - Pacoti/CE,
em conformidade com o Projeto Basico/Termo dc Referenda e seus anexos, a serem fomecidos de
forma imediata, conforme demanda. contendo ainda, atendimento com disponibilidadc de um
numcro de telefonc de plantao para abastccimento dc emergencia, autorizaÿao individual por
abastecimento constando placa do veiculo e quilometragem no momento do abastecimento, assinada
somentc por pessoa autonzada. Sendo que o pagamento sera efetuado em ate 15 (quinze) dias apos a
emissao da Nota Fiscal, mediante atesto de execuÿao dos servifos e o encaminhamento da
documentacao necessaria, observada as demais disposifoes contratuais, atraves de credito na conta
bancaria da Contratada, observadas as condi0es do Projeto Basico/Termo de Referenda. Valor
Global de R$ 2.104.084,00 (dois milhoes cento e quatro mil e oitenta e quatro reais).
Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orÿamento
municipal para o exercicio 2019.
Da conhecimento do intciro teor da presente dcclaragao, para que se proceda, se de
acordo, a devida ratificacao.

Pacoti/CE, 10 de Outubro de 2019.
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