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EsIàDo DÀ PÀRÀiBÀ
cÂriÀRÀ Mt t{rcrpÀr DE lol&NclrÀPE

cotgssÀo PEnaNEN:fE DE rrcrrÀçÃo

PROCESSO LICITÀTÓRIO roMADÀ DE PREÇOS

rolaDÀ DE PREçOS No 00001/2016
PROCESSO ADMÍNISTRÀT IVO N' 16O2O2TPOOO01

óncÃo nsÀrr zÀDoR Do cERTÀI'ÍE:
Câmara MrJniclpal de Mananguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Manang'uape - PB
cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2186.

OB.'ETO:
Àquisição parcelada dê conbustlveis diversos, destinados aos veículos utilizados nas
atividadês da Cânara Municipal de !íamangnrape

ErrEMErl'rpS úsÍcos Do PnocEsso:
soI,rcrrÀÇÀo E JUSTTFTCATTVA DÀ coNTRATAÇÃo
ATo DE DESTGNAÇÃo DA coMrssÃo JULGÂ.DoRÀ
DECLAxÀcÃo DE DrspoNrBTtrDADE oRÇÃ]"ENTÁR rA
AUToRT zAçÀo pARÀ REAl,r zAÇÃo Do CBRTÀME
pRorocoÍ,o E ÀutuÀÇÃo Do PRocEsso
rNsrRWENro coNvocAtóRro E sEUs ELEMENToS coNsrÍTurrvos
PARECER ,ruRÍDrco - ÀpRovAÇÃo Do TNSTRUMENTo col.rvocetónto
PUBLIC IDÀDE DO CERTAI,IE - DIW'I,GAÇÀO
COMPROVÀMIES DE ENTREGÀ - INTERESSÀDOS
DoclJMENTos DE HABrLrrÀÇÃo Dos rrcrTAlrrEs
PROPOSTÀS DE PREÇOS APRE SE}ÍfÀDÀS
ATA E DELTBERAÇÃo DA coMrssÃo JULGADoRÀ
ouÀDRo coMpARATrvo Dos pREÇos - I,ÍAPA DE ApuRÀÇÀo
REÍ,ATóRÍo rrNAL Dos rRABÀLHos
PARECER JURÍDrco - ANÁr,r sE Do pRocEsso Í,rcrrATóRro
ATos DE HoMol,ocÀÇÂo E ADfiJDTCÀÇÀo
CONTBÀTO CORRESPONDENTE
PUBLTcÀÇÕEs
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EsrADo DÀ PÀxÀÍBÀ

cârar"a ulrNrcrPàt DE lGr&lIGUApE
sEcRErÀRrÀ pa cÂra.F* MrlrrcrpÀr DE ratoNcuApE

Mamanguapê PB, 01 de Eevereiro dê 2016

Senho-r Plesidente dà Cámâxa,

solicitâmos que seja autorizada à CôÍLissáo Pernanente dê ticitaçào dêstê órgáo. realizâr
procêdi-mento licitat6rio. na modalidade êxlgida pefa legislaÇão em vigor, destinada a:

AquisiÇão parcêLada de combustívêis diversos. destinados aos veiculos util.lzados nas
atrvj.dades da Câmara Municipal de Mamanguape.

Justifj.cativa para a necessidadê da solicitaÇão:

À cont.ratâção êcima descrlta êstá sêndo solicitâda, nos têrmos das especificaçôês técnlcas ê
informaÇôes complementares que a aconpanhâm, guando for o caso, motivada: Pela nêcêssidade de
dêgenvolvinento de aÇõês continuadas para a promoção dê atividades pêrtinentes, visando à
maxinizaÇão dos recursos em relação aos objetivos proqramados, consideradas as diletrizes ê
Ínetas definidas nas fêrrâmêntas de planejamento aprovadas.

lnfomamos que êxiEtê disponibilidade dê dotaÇão êspecífica no orçâmento vigêntê pâra a
execuÇâo do objêto a ser llcitado, consoante consulta efetuada ao sêtôr contábi1. Cê-rtos de
contarmos com imediata aprovaÇão desta solicitaÇão, indispênsável à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, ficamos a intej.ra disposiÇão para maiorês escl-arecimentos que forern julgados
nêcêssáriôs -

Àtenciosamente,

^) Pl(orul (orn rrq d. s /Ro.r:q
.,I,ÍARIA JAIAI{Y DE SOUZA PAIVÀ
chefe de Gabinete



Posto de Combustível

Nova frllaman ua e setta

Mamanguape, 2,1 de Janeilo cle 201 6

1.000.0 ) qq

i
lubrificantes, bonacharia, conveniência, lanchonete e restaurante

lt't,,\r PR.ODL t() {)Ur\N'l i P.'I'O'I'r\L
DADIi-.

20.000.0 3,rJ9

1t5

2.990.00
80.790.00

lsta proposta só tem validatlc por 30 di:ls.
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77.800.0t)Gi\SOLINA CO\4U\'101

ETANOL02

Rua lnácio da Costa Farias, 830 - Lot. Cidade Nova - CEP: 58280'000 - Mamanguape - PB

Fone: (83) 3292-166i - E-mail: posto.novamme@hotmail.com - CNPJ: 04.078.84110001-72 - lnsc. Est.: 16.130.203-3
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Plezarlo senhot'es.

NoS teflüoS cla licitaçãO ern epiir|tri'e" iUlt'ese rt Laul1o s lrl(r ,,rs[a Conlirtllle abaixo:
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A Cí)ntart luhtnicipul de À4antungLrctpe

Seguc pleços,

VaLiducle tla proposta 60 diu.t

),ltttnrir t,lratpe 2 5iA 1/2 0l 6.

Pt{o|osl A

Ilent ProitrÍos Quanl. P. urr itúrio V.l'otul
10 Grtsolina 20.000 t.1'

1.000 t.'t'
3,89 9 77.9 80,00

2.999,00Eínttol ) 000
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Tudoporvocê!

A Câmara Municipal de Mamanguape

Segue preços.

Validade da proposta 30 dias.

Itapororoca, 26101 12016

PROPOSTA

03.9 3,7421 .8i'
ldiPoío

deCarvalho,

Ce 275.000

t- ltôpor PBJ
Rua

Item Produtos Quant. P. unitário V. Total
1' 20.000 LT 1 qs 79.000,00

Etanol 1.000 LT 3,01 3.0 r 0,00
TOTAL>>> 82.010,00

.05

Rua Cônego Faustino Jorge de Carvalho,204-Centro- cep :5 8275000-ltapororoca-PB
Fone: (83) 3294-1421 - Email: posloirmaostavares(a'ihotmail.corn CNPJ: 03.923.74210001-87

Gasolina Comum
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ESTADO DA PÀRAIBÀ
C,AIIAR"A III'NICIPÀI, DE I4IANGI'APE

TERMo DE REFERÊNCIÀ

1.0.DO OBaTETO

1.1.Constj-tui objeto da presente cont.rataçào: AquisiÇão parcê1ada dê contlustiveis diversos,
destinados aos veículos utilizados nas atividades da câtrlara Mrmici.pal de Mamanguape.

2 . 0,,rusrrrrcÀTrva
2 . 1.4 contratação acima descrita, quê será processada nos têrmos deste instxumento,
especificaÇões técnicas e infonnações complementares gue o acorpaÍüar. quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade de dêsênvolvimento de ações continuadas para a promoção de
atividades pertinentes, visando à rtaxinizaÇâo dos rêcursos em relação aos objêtivos
programados, consj-deradas a9 diretrizes e mêtas dêfinidas nas fêEamêntas de planejamento
aprovadas. As caracteristj-cas e especificaÇôes do objeto da rêferida contrataÇão sáo:

cóDrco Drserr'írxÀçÀo uNrDÀDE euÀlITrDÀDE
1 Gasolina comum litro 20000
2 Fit-a.ôl liirô 1000

3 . O . Do TRÀEAI,,E}ITo DII'ERENCIADo PÀRÀ I'G./EPP
3.1.Sa1ienta-se que na referida contrataçâo, não será concêdido o tlatamento dlferenciado e
simplificado para as Microêmpresas e Enpresas de Pequeno Portê, nos termos das disposiÇões
contrdag nos Axts. 47 ê 4A, da Lei complementar n" 723/2006, por êstarem prêsêntes, isol-adâ ou
slnultanêamêntê, as situações prêvistas nos incisos I1 e ÍII, do À-rt. 49, do mesmo diploma
1ega1.
3.2.À participação no certame, portanto, deverá ser aberta a qualsquer lnteressados, inclusive
as Uicroemprêsas, Emprêsas de Pêqueno po.rte e Equiparados, nos te.rmos da leqislaÇão vigente.

4. o.DÀS OBRrSÀçOES DO COlrrRATAlrrE
4.1.Efetuar o pagêmento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, dê
cláusulas do respectivo contrato ou êquivalente.
4 . 2. Proporcionar ao contratado todos os mêios nêcessários parâ â fiel êxêcuÇão
presente contrataçáo, nos termos do corrêspondêntê instrumênto dê ajuste.
4.3-Notificar o contratado sobre gualquer r.rrequlâridade encontrada quânto à
produtos ou serviÇos, exercendo a mais ampla e completa fiscallzaçâo, o que
contratado de suas xesponsabilidades pactuadas e preceitos legais.

acordo com as

do objêto da

qualidade dos
não exime o

5.0.DÀ§ OBRTGAçOEs DO COIITnATÀDO
5 . 1. Responsabili zar- se por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legislaÇâo fiscal, clvil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assuÍLidos, a qualquer
titulo, perantê seus fornecedores ou tercêilos êm razâo da execuÇão do objeto contratado.
5.2.substitui!, arcando com as despesas decoüentês/ os materiais ou serviços que apresentalem
alteraÇões, detêrioraÇôes, irpêrfeiçóes ôu quaisquer irreg-ularidades di3crepantes à3
exigências do instrumento de âjuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento,
5.3.Não transferir a outrêm, no todo ou em partê, o objêto da contratação, salvo mediantê
prévia e êxprêssa autorizaÇão do Contratantê.
5.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instnunentos equivalente, êm compatibilidade com
as obrigâÇõês assumidas, todas as condiÇões de hâbilitaÇão e qualificação exigidas no
!espêcti-vo processo licitatório, sê for o caso, aprêsentando ao Contratante os documentos
necessários, semprê çfl-re solicitado.
5 . 5 . Emitir Nota Eiscal correspondente à sêde ou filial da eÍu)lesa quê aprêsêntou a
documentaÇáo na fase de habilitaçâo.
5.6. Executar todas as obrigaçôês assum.idas côm observância a melhor técnicâ vigêntê,
enquadrando-se, rigorosamênte, dentro dos preceitos legais, normâs ê especificaÇôes técnicas
correspondentes .

?. 0. Do RBA,fUSTÀr.{Err'10
7.1.os preÇos dos cotDbustlveis e lubrificartes poderão sêr rêalinl:rados conforme os índices
oficiais autorizados pelo Governo Federal ou setoriais.

6.0.DOS PRAZO8
6.1.0 prazo máximo para a êxêcuÇão do objeto desta contrataÇão e que adnitê prorrogação nos
casos previstos na legislação vigente. está abaixo indicado e será considerado a pa.rtir da
êmissão do Pedidô dê compra:

Entreqa: Imediata
€'.2.a praza dê vigência do contxatô sêrá dêterÍLinado: até o final do êxercicio financeiro de
2016, considêrado da data de sua assinatura.



J.2.Ocor-rendo o dêsêquílibrio econônico-f 1nâncêilo do contrato, poderá ser re
relaÇáo que as paltes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II,
Lêi 8.666,/93, mêdiantê comprôvâçáo docr.mental e requerÍmento êxprêsso do Contrât

8. O.DO PÀGÀüENIlC
8.1.o pagamento será realizado mediante processo rêgula.r
procêdimêntos adotados pêlo Contratante, da seguinte naneira:
dias, contados do período de adinplemênto.

DE PAIVA

eem
Para

oD s e rvanc t- a
ocorrer nô Drezô a

PB, 01 de !'evereiro de 2016.

9. o.DÀ.S SÀrqõES ÀDMIITISTRATMS
9.1.4 recusa injusta em de].xa! de cumprir as obrigações assunidas e prêcê1tos legais,
sujêitará o Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às sequlntes pe[alidades previstâs nos
Axts. 86 e 87 da Lei 8.666/93t a - advertência; b - nulta de mora de 0,5t (zero vixgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato po.r dia de âtraso na entrega, no início ou na
exêcução do objêto ora contratado; c - multâ dê 103 (dez por cento) sobre o valor contratado
pela uexêcuÇão total ou parclal do contrato,' d - suspensáo temporária de participar em
licitaÇão e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
dêclaraÇão de lnidonêidadê para licitar ou contratar com a AdÍrinistração Pública enquanto
perdularên os motivos dêternLinantes da punição ou até quê seja promovida sua leabilitaÇão
perante a própria autoridade que aplicou a penalldade,' f - siÍn-rltaneamente, qualquê.r das
pênalidadês cabíveis fundamêntadas na ter 8.566/93.
9.2.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primêira parcêIa do paqamento a
que o CoÍrtratado vier a fazer jus, acrêscido dê juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
9,3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades plevistas, realizar-se-á comunicaÇâo escrita
ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, excluídas as pênalidades dê advertênciâ e
multà de mora quando for o caso, constândo o fundamento 1êgâl da pu.nição, infortnando ainda que
o fato se!á registrado no cadastro corrêspondênte.

Mamanguape

MARIA JA
Chefe de Gabinete
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ESTAI}O DÀ PÀRÀIBÀ

cÂTa3À uU}TICIPÀT DE IiG},ruIGI,ÀPE

RÊÊEREMIE: PESOUÍSA DE MERcÀDo

1.0 . DO OBJETO
1.1 - constj-tui objeto da rêspectiva solicitaÇão: Àquisiçâo pa.rcelada de coÍúrustiveis
diversos, dêstinados aos veiculos utilizadog nas atividades da Câmara Municipâl de Mananguape.

2,0 . DÀ PESOUISÀ DE MERCADO

2.1 - Com base nos custos para execuçào do objêto da contratação em tela, obtidos
pesquisa dê mê.rcadô dêvidamente realj.zada nog têrrrros da Legislação, rêgulamentos
vigentes, relacionamos abaixo o menor p.reÇo encontrado.
2.2 - Mês que servi.u dê bâsê para elaboraÇão dâ referida pesquisa: Janej-ro de 2016.

cóDIGo DIscRIMÍNÀêo I,NIDÀDE QUÀ$IIDADE P.UNITÁRIo
1 Gasolina comum litro 20000 3,89
2 Etanol litro 1000 2,99

TotaI

mediante
ê nolttas

P - ÍOTÀJ.
77.800,00

2-990,00
80. 7 90, 00

3.0 - DO VÀIOR
O valor total é equivalente a RS 80.790,00.

4.0 - DAS CONDIÇÔES DÀ CONTFÀTAÇÃO
4.1.O prazo náximo para a execuÇão do objeto dêsta contrataÇão e que adnrite prorrogaÇão nos
casos previstos na legi.§1ação vigente, está abaixo indicado e sê.rá cônsiderado a partir da
emissão do Pedido dê compra:

Entrêqa: fmêdiata
4.2.os prêÇos dos comlcustiveis ê lubrificantes podêrão ser rêalinhados Çonfolme os lndices
ofici"ais autorizados pelo tuverno Eederal ou setoriaÍs.
4.3.ocorrendo o dêsequilíbrio econônico-f inanceiro do contrato, podêrá sêr rêstabêlecida a
relaÇâô quê as partes pactuaran inicialnente, nos têrmos do Àrt. 65, Inciso II, A1ínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovaçâo docunêntal e rêquerimênto expresso do Contratado,
4.4.o pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às norÍEs e
procêdimentos adotados, da seguinte tnaneira: para ocorrer no prazo de trinta dias, contadog do
pêríodo dê adiÍrpIêhento.

Mamanguapê PB, 0l dê Eêvêreiro de 2016.
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chefe de Gabi,nete
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Diário Oficial do lvlunicípio
FIIND.{DO PELA LEI N".13 DE l6 de .IIILHO 197.1

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CÁSÂ SENÁDOR RUI CÂRNEIRO

Mamanguape/PB. 05 de Janetro de 2016.

o PRESIDENTE oA CÀMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA,
no uso das atribuiçôes que lhe são coníeíidas pêla Constituiçâo Federal, pela Constituiçâo Estadual e pela Lei
Orgânicâ do Município dê Mamanguapê e dêmâis leis aplicáveis à esfÉciê, RESOLVE:

Art. 10 NOMEAR, a partir d6ta data, os servidores Cláudio Leite Fitho, Maria José comes
e Maria Gorete Leite Barbosa, paÍa comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão permanente de
Licitaçâo, tendo 06 demais como membros, nos termos da Lei Federal n.8.666193.

Art- 2' Esta Portaria entra em vigor a partÍ da data de sua publicação, revogadas as
disposiçóes em cordrário.

CâmaÍa Municipalde Mamanguape, em 05 de janeiro de 2016.

João FerÍeira da Silva Filho
Presidente

IIES: 06 DE.IANEIROANO: 2016

I

ESTADo oR peRRÍeR
PREFEITU F?A M U N'CIPAL DE MAMANGUAPE

PoÍtaria no 312016
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EsrN)o DÀ PÀxÀÍBà
CÀI4RA MI'NICIPÀI DE IGIÃNGUÀPE

RBF. : PROCESSO IICÍTÀTóRIO
oBJETo: Àquisição parcelada de combustlveis diversos, destinados aos velculos utilizados nas
atividadês da Cârâ.ra l,íunicipal de Manânguape.

DECIÀRÀçÃO

Conforme solj-citado, declaramos havêr disponibilidade orçamentária para êxecuÇão do objêto
rêlativo à contratação em tela:

Rêcursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanquape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30.00

Mamanguapê PB, O de Feveleiro de 2016.
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EsEN)o DÀ PÀRÀÍBà
cÂriARÀ ríIrNrcrPÀr DE lBraflcuÀrE

GÀBrNEIE Do PREsTDEIcIE pl cánam

ÀuroRrzÀÇÃo

Autorizo a Comissào Pêrmanênte de LicitaÇâo, a realiza.r procedimento ficltatório,
modalidade êxigida pel-a leq1sIaÇão em vigor, destinada a:

Conforne informaÇões do sêtor contábif, existe disponibilidade dê dotaÇão específicâ
orçamênto vigente para execução do objeto a ser licitado-

Mamanguape - PB, 02 de fevereiro dê 2016.

Àquisição parcêlada dê codrustlvêis dive!sos, destinados aos vêículos utllizados nas
atividadês da CámãIa Municipal de Mamanguape -

na

no

J I DA SÍLVA T'ILHO
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da Câmara
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E§IÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂIaRÀ IíT,NICIPÀI DE À,A!nNGI,ÀPE

coMlssÃo PERIÍÀlrErú]E DE IrCrTÀçÃO

PROFOCOIO
PROCESSO IICITATÓRTO

objeto: AgulsiÇão parcê1ada de corüustÍveis diversos, destinados aos velculos utilizados nas
atividades da Cânara Municipal de Mananguape.

Obsêrvado o disposto na legislaçáo pertinente no çnle conceÍlte à modalidade de licitaÇão
empregada em relaÇâo ao val-or previsto do certamê ê as caxacterÍstlcas ê particul aridades da
despesa, bem como o que já foi reallzado até a presente data com objeto semelhante ao que será
licitado e ainda o quê consta dos elementos de planêj amento da adrlinistrâção, em êspêcj-al o
orçamento vigêntê, esta CoÍLissão protoÇo1ou o plocesso em tela:

TOIADÀ o 00001,/2016 - 02/02/2ot6

IO LEI FI II{
Prês1dênte da Collri ss
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EsrÀDo Dà pnnaÍa.e.
cÂrarÀ MIrNrcrPÀr DE rlAlaÀGUÀpE

cor4 ssÃo PER!'0NENIE DE LrcrÍÀçÃo

TERUo DE ÀuruÀçÃo DE pRoGsso úrcrrÀúRro
PROCESSO À'MINISTRÀTIVO NÔ 16O2O2TPO OO 01

objêto: AquasiÇâo parcê1ada de combustíveis diversos, dêstinados aos veículos utj^Iizados nas
atividades da Câ$lara Mrnlicipal de Mamãngnape.

I _ RECEBIUEII11C
Nesta data rêcebemos a docr-rmentação inerente à execuÇào do objêto acima indicado, composto
pelos seguintês elementos; solicltaÇão paxa realizaÇâo de p.rocesso licitatôrio nã modalidade
exigida pê14 fêgis1açáo vigente, com justificativa para a nêcessidadê da contrataÇão, pesquisa
de preços colrespondente, a autorizaÇão dêvida e declaxação de existir a xespectiva
disponibilidade orÇamentária.

IT - PROTOCOIO
observando o disposto na legj"slaçáo pertinente no que conce.rnê à modafldade dê licitaÇáo
empreqada em relaçâo ao valor previsto do certame ê as caxacterlsticas e particularidades da
despesa, bem como o gue já foi realizado até a prêsêntê dâta com objeto semelhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos ê1ênentos dê plânej êmento da adÍLinistraÇão, em especlal o
orÇamênto vigente, estâ CoÍLissão protocolou o processo em tê1a:
ÍoEadÀ dê P!êçoa no 00001,/2016 - O2/O2/20L6.

III - Eln.lElrlt)S I)o PNOCESSO
Após dêvidamentê autuado. protocolado e numerado, contendo a autorizâçãô regpectiva, a
indicâÇão sucintâ de seu objêto ê do recurso epropriedo pâra a dêspesa, nos têrmos do Àrt. 38
da Leí 8.666/93 e suas alteraÇÕes, serão juntados posteriormente o instrumento convocatólio e
seus elementos constitutivos, inclusive a coffespondente ÍLinuta do contrato, os quais serào
submetidos à apreciação da Àssessoria Jurldica.

ÍV - PROCEDIMENTO
Remeta-se a Assêssoria .furidaca.

Prezados senhores,

Su-bmeteÍnos à apreclaçâo da Àssessoria Jurídica, nesta data, os elementos do processo ora
âutuado para a devida análise e aprovaÇâo, consoênte Àrt. 38, S único, da Lei Federal 8.666/93
e suas alteraÇões posteriores:

Minuta
Minuta

do instnmento convocatório e sêus êlêmêntos constltutivos,'

Mamanguapê

do cont

C IO I,ETTE F
Presidente da comi ss

ato correspondentê

a2 de Fevereiro de 2 016.
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Órgâo Realizador do Cêrtême:
cÂr'fi.RÀ MUNrcrpAt DE t },ÍANGUAPE
RUA DUOUE DE CÀXIAS, 123 - CEMTRO _ }GIANGUÀPE
CBP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2-186.

EsrADo DÀ pÀnÀÍBA
cÂrane raxrcrpet DE tolmÍclrÀpg

cor,tr ssÃo PERIíANEúIE DE LrcrrÀçÀo

PB

o órgão Rêalizador do Certame aciEra qualificado, inscrito no CNPJ ),2.'120.256/ OOü,-52,
doravantê dênominado sinplesmente ORC, torna pú-b]ico para conhecimênto dê quantos possêm
interessar que fará realizar através da CoÍLissão Pêrmânentê dê LlcltaÇão, dolavante denoÍLinada
simplesmênte CoÍLissào, as 09:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 201.6 no endereço acirna
indicado, licitaÇão na modalj,dade Tomada dê Pleços n". OOOO1,(2OL6, tipo &enor preço,' tudo de
acoldo com este instrunento e em observância a Lei Federal n". 8.666, de 21 de j unho de 1993 ê
suas aItêraÇões posteriorês e a T,ei Corq)lêmêntar n" 123, dê 14 dê dezenbro de 2006, conforme
os cxi-térios e procedimentos a seguir definidos, objetivaldo obter a melho.r proposta para:
AquisiÇão parcêlada de conbustiveis diwersos.

1.0.DO OBiTETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Àquisição parcelada de combustlveis diversos,
destinados àos veícu1os utilizados nas ati\ridades da Cânara l.tuDicipal de líamanquape.
1.2.4s especificaÇóes do objeto ora licitado, encontram-se dêvidamente detalhadas no
coEespondêntê Têrmo dê Rêferência - Ànexo Í deste Instnmento.
1.3.4 contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumêntô
convocatório, espêcifi-caÇôês técrricas e infoEoações coryleaentarês quê o acorq)anha]n, quando
for o caso, justiflca-se: Pela necessidade de desenvolvimento de açôês continuadas para a
promoção de atividades pertinentes, wisando à maximização dos recursôs êm IêlaÇão aos
obietivos programãdos, consideradas as diretrizês ê úetas definidas nas ferramêntas de
plânê j êmênto aprovadas.
1.4-Salienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado ê
simplificado para as Microeepresas ê Etrq)resas de Pequeno Portê, nos termos das disposiÇões
contldas nos À-rts. 4'7 e 48, da Lei Corrylemel:tat A" 123/2006, por estare& p!êsentês, isolada ou
simultaneamente, as situaÇõês preuistas nos incisos IÍ e 1II, do Àrt. 49, do mesmo diploma
1egaI, Fica, nô êntanto asseg:urado a !ÍE ê EPP o tratamento difêrênciado e siÍplificado
prêvisto nos demai s Àrtigos do Capitulo v, sêção únicâ, da Í'c i". 12312006.

2.O.DO rOc.Aú E DÀTÀ E DÀ n@@rÀçÃO DO EDrràr
2.1.os envêLopês contendo a docr.mentação relativa à habilitação e a proposta de preços para
êxêcuÇâo do objeto destâ licitaÇão, deverâo ser entregues à Comissão até as 09:00 horas do dia
29 de Fêvereiro de 2016, no êndereÇo constântê do preâEbu]'o dêste inst.n&ento - Nêste mesmo

1ocal, data e hôrário será realizada a sêssão pública para a-bertura dos referidos envêlopes.
2-2.hformaÇões ou esclarecimentos soble esta licitaÇão, serão prestados nos horários normais
de êxpêdiênte: dag 08:00 as 12:00 horas-
2.3.eua1quêr cidadão é parte legltina para irpuqnar o ato convocatório deste cêrtame por
irrêgularidade na aplicaÇão da Lei 8.666193 ê legislação pertinente, sê manifestada por
êscrito e diriqida a CorLissão, plotocolizaDdo o ori-ginal até 05 (cinco) dias útêis antes da
data fixada para realizaÇâo da respectiva sessão pública para abêltura dos envêlopes de
habilitaÇâo, nos horários de expediente acima indicâdo, exclusj.vâmênte no seguintê endereÇo:
Rua Duquê dê Caxias, 123 - Centro - I,ÍaEânguape - PB.
2.4-Câbêrá à CoÍLissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela êlaboração destê ato
convocatório e seus anexos, decidi.r sobre a respêctiva iryug:naÇão, respondendo ao cidadão
intêrêssado no plazo de até 03 (três) dias útêis, considelados dâ data em que foi
protocolizada a petiÇão.
2.5.Decairá dô dirêito de irapugmar as falhas ou irregularidadês que viciariâm o ato
convocatôrio dêstê cêrtartte, o licitante gue nâo o fizer por êscrito e dirigida a Conlissão,
protocolizaÍrdô o original atê o 2" (sêgundo) dia úti1 que artêeêder a abertura dos envelopês
com as propostas, nos horáiios de expediênte acira indicado, excl"usivamente no sêgTuinte
enderêÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - üaDàngnrape - PB.
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3.0
3.1
3.1
3.1
3-1"
3-1

. DOS E.IiEMEIIIOS PÀRÀ LICITÀçÀO

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintês elementos:

.1.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÉNCIÀ - ESPECIFICAÇÕES;

.2.ANEXO II _ MODELOS DE DECIÀRÀÇÔES,.

.3.ANAXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIÀ;

.4.ÀNEXO IV _ MÍNUTÀ DO COIüTRÀTO,.

.A obtenção do instnmento convocatório será feita junto a Coni.ssão,
mediante o .recolttimênto da quantia abaixo indicada,
gráfica dos elementos: fornêcido gratui.tâ.uêntê -

couêspondentê ao
e quando f
custo de reproduÇão

i! . O. DO SUPoRIE IIE@I,
4.1,Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no. 8-666 de 21 de jurüo de 1993, suas
alteraÇões postêriores e a Lei Collg)lemênta-r n" 123, de 14 de dêzêmbxo de 2006 e legislaÇão
pertinente, que ficam fazendo partes integrantes deste instrutrento/ independênte dê
transcriÇão.

5.o.DO PRAZO E DO{Ação
5.1.O prazo máximo para a êxeÇução do objeto ora licitado, conformê suas caractellsticas e as
necessidades do ORC, e quê adnlte prorrogação nos casos pievistos pêta lei 8.666/93, estâ
abaixo indicàdo e será considerado a partir da êmissão do Pedido de Compra:

Entrega: Imediata
5.2.o prazo de vigência do coEêspondênte contrato será determinado: até o finaf do êxêrclcio
financeiro de 2016, considêrado da data de sua assinatura;
5.3.Às despêsas decoÊentes do objêto da presentê licitaÇão, cor.reráo po! coDta da segnrinte

Recursos Próprios da Cámãra uurlicipal- dê Uanatguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30.00

6.0.DA§ COrrDrçõES DE pàRrICrpÀçÃO
6-1.Podexâo partici"par deste certame, os licitantes devidaeente cadastrados no ORC ou que
atenderem a todas as condiÇôês para cadastramento até o têrcelro dia anterior à data prevista
para o recêbimênto das propostas, cuja regularidadê sêrá obsêrvada mêdiârrtê aprêsentação do
Certifi,cado de ÍnscriÇão de Fornecedores e Paestadores de Serviços, ou eqLlivalente na forma da
Iêi, fornêcido pêlo ORC. Os proponentes deveráo entlegar a Comissáo dois ênvelopes fêchados
indlcando, respêctivamente, DOCul,ÍEllTAÇÀ:O e PROPoSTA DE PREÇoS, devidamente idêntificados nos
termos definidos neste instrunento convocatório.
6.2.A participaÇão nestê cêrtamê é abêrta a quaisquêr j-nteressados, lnclusavê as
Microenq)resas, Erq)resas de Pequeno Porte e Equiparados, nos tereos da legislação vigente.
6.3.Não poderão partici-par os interêssados que se encontrem sob o reqime falimentar, erq)resas
estrangreiras que não funcionem no pa1s, nem aquê1ês que tênftam sido dêclarados inidôneos para
lacitar ou contratar com a Àd inistração Pública ou quê estêjâm curq).rindo a sanção de
suspensão do dixêito dê l-icitar e contratar com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem envia! seus envelopes Docr-eentaçâo ê Proposta de Preços via
postal - com Avisô de Rêcêbimento ÀR -, deveráo remetê-1os eItr tempo hábil ao êndê.reço
constante do preâÍüulo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da conissão - c1áud1o
Lê1te Fi1ho. Não sendo rigÍolosamente observadas as êxigências deste iteú, os rêspectivos
envelopês nào serão aceitos e o licitante, portanto, dêsconsiderado para êfêito de
participaÇão no cêrtâme.
6,5,Ouando observada a ocorrência da entrêga apenas dos envelopes junto a conissão, sêm a
permanência dê reprêsentante credenciado na respectiva sêssâo púbIica. é facultado ao
licitante, não sêndo condição para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇâo, da
dêclaraÇão expressa de renunciar ao direito dê interpor recurso ê ao prazo correspondêntê
relativo à fase de HabilitaÇão, concordajrdo com o plossêguimento do certâmê, previsto no A!t.
43, II1, da Lei 8.666193, conforme modefo - Ãnêxo III.
6.6.É vêdàdà à participaÇão êm consórcio.

?.O.DA REPRESENTÀçÃO E DO CBEDBXCIàI'EITDO
7.1.O licitante dêvêrá se apresentar, para credenci.amênto junto a CoEissào. quando fol o caso/
através dê um representaltê, com os documentos que o credenciam a participar dêste
procedimento licitatório. Cada licitante credênciará apeDas um representante que será o único
adnitido a iDtervir nas fases do cêrtame na foma pre\aista neste instnnênto, podendo sêr
substituldo posteriormente por outro devidâmente crederciado.
7.2.para o crêdênciêmento devêrão ser apresêntados os seguintês docr.urentos:
7.2. 1. Tratando-se do reprêsêntânte legal: o instnrmeDto constitutivo da eÍq)resa na forma da
1ei, quando for o caso, dêvida0ente regigtrâdo no órgâo coq)etênte, no qual estejae exprêssos
sêus poderes para êxêrcêr direitos e assunir obligaÇôês ell decorrência de ta1 investidura,'
7 .2 . 2. tratando-se dê procurador: a procuração por instruDento púb1ico ou particular da qual
constem os necessários poderes para, firmar declaraÇôês, desj-stir ou apresentar a5 razões dê
rêcurso e pratlcar todos os demaig atos pertinentes âo certaEe; acôrq)anhada do colrespondentê
instrumento dê constituição da erylesa, quando for o caso, que comprove os podêres do mandantê
para a outorqÍa. Caso a procuração sêja particular, deverá ter firúâ recorüecj.dâ por cartório
competente .
7.2.3.0 rêpresentante lega1 ê o procurador dêvêrão j-dentificar-se êxibindo docr-mento
que conterüa foto.
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7.3.Estes docr-mêntos deverão sêr apresentados - antes do j-nício da sessão
originaL, po! qualquer processo de cópia autenticada por cartórj-o competente
Comissào -

7.4.4 náo apresentação ou ai-nda a incorleção insaDáve1 dê qualquer dog
credenciamento inq)edi!á a participação ativa do representante do licitante
certame. Esta oco!!ência não inabilitará o concocente, apenas perderá o direito a
se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tantor a CPL receberá re

aca êm
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memb
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tos de
present

8.2
ref

do rêferi.do concorrente seus envelopes, declaraçôes e outros elementos necessá.rios à
participaÇão no celtame, desde que apresentados nâ for[â definida neste iDstneento.

8. O.DA EÀBrI,ITÀçãO
8.1.os docr&entos necessários à hã.bilitação dos licitântês, devêrão se! apresentados em 01
(uma) via, dentro de envêlopê lacrado, contêndo âs seguintes lndicaÇôes no anvergo:

CÂ}ARA MI'NICIPÀI DE }G}'ANGUÀPE
DOCUMENTAÇÃO - TOMÀDÀ DE PREÇOS NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEIüTB

ooool/201,6

O ENVEIOPE DOCUI'ÍEMIÀÇÃO deverá conter os segui-ntes elementos:

.PESSOA JURÍDÍCA:

.1. CorprovaÇão de cadastramênto nos termos do item 6.1 deste instnnnênto.
- 2 - Reqularidade para com a Eazenda Federal - cêrtj-dão conjunta nêgativa dê débltos
ativos a Tri-butos Federals e à Di\rida Àtiva da Urrião -

.3.Certidões neqativas das Fazendas gstadual e l,turricipal da sêdê do licitante ou outro
eguivalente nà formà da Ler,
I . 2. 4 - Cory)rovaÇão dê rêgularidadê -relativa à Seguridade Social INSS-CND ê do El]ndo dê Garêntia
por Tempo de sêrviÇo FGTS-CRF, âprêsêntando as correspondentes certidôês fornecidas pelo
Ínstituto Naclonal do seq.rro social e caixa Econônica Federal, respectivamentê -

8,2.5.Prova de inexistência de débitos inadiEplidos perante a Justiça do Trallalho, mediantê a
apregentaçáo de Cêrtidão Negativa dê Débitos Trabalhj-stas C}{]T, nos têrmos do fitulo VII-A da
consolidação das l,eis do Trabal-ho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, dê 10 dê maio dê 1943.
I - 2 - 6 . Dêcl-araÇào do licitante: de cu.rq>rinento dô disposto no Àrt. 7", fnciso X)O(III, da
constituiÇào Federal - AÍt. 2'7, Inciso v, da Lei 8.655193; de supervêLiência de fato
inpêditivo no que diz respêito à partici.paçâo na licitaÇão,' e de submeter-se â todas as
cláusulas e condiÇóes do presênte instrlrmento convocatórlo, conforme modelo - Ànexo II.
8-2.7.TêImo de Renúncia, caso o participante ênvie apenas seus envelopes, sem rêpresentante
credenciado e desejar renuncj-ar ao direito de lnterpor recurso e ao prazo respectivo rêlativo
à Easê dê Habilitação, concordando com o prossequlmento do certame licitatóri,o, conforme
modelo - Anêxo III.
8.2.8.certidão negativa de Falência ou concordata, ê>.pedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 90 (noventa) dj-as da data prevista pata ábêrtura das propostas-
I . 2 . 9. corprovaÇão de capacidadê de desenpenho anterior satisfatório, de ati\tidade igual ou
assemelhada âo objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurldica de
di.reito públ ico ou privado.

I . 3. DocumentaÇâo específica:
I - 3. 1. Co[provaÇão de que o licitante se ênquadra nos ternos do ÀJt. 3" da Lei CoÍplementar nÔ'
723, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso, sendo consj.derada rLicroenplêsa ou ernpresa de
pêqueno porte e recêbêndo, portanto, tratamento diferênciado e sirplificando na fol:na definj.dâ
pela 1êgis1ação viqentê. TaI coúprovaçáo poderá ser fêita através dâ apresentaçáo dê qualquer
um dos seguintês docr.mentos, a critério do licitante: a) dêclaraçào exprêssa, assinada pêlo
responsáve1 legal da emprêsa e por profissional da área contábil, devidamente habilitado,' b)
certidão simplificada emitj,da pê1a junta comêrcial da sêdê do licitântê ou equivalênte, na
forma da legislaÇão pertinentê. À âusência da referida declaração ou certidão simpl-ificada não
é suficiente motivo para a inab11itaÇão do licltante. apenas perderá, durante o prêsênte
certâmê, o direito ao tratamento diferenciado e sirylificado dispênsado a !íE ou EPP, Previstos
na Í,ei complêmêIrLar 723/06.

8.4.Os documentos de Itabilitação deverão ser organlzados na ordeB descrita neste i.nstrumento,
precêdidos por trÍl indice correspondente, podendo ser apresentados em origdnal, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, mêmbro da Cortrissão ou publicaçáo em

àrgâo da iq)rensa oficial, quando for o caso. Estando pêrfeitamentê legíveis, sêm côntê-r
borróês, rasuras, êmêndas ou errtrêlirúras, dentro do prazo de validade, ê encêrrados em

envêlopê devidaEeltê lacrado e i-ndevassáveL. Por ser apenas L@a formal-idade que vise fácilitar
os trabalhos, a ausência do indice de quê trata este itêú, não inâbilita!á o licitartte-
8.5.À falta de qualquêr docrrmênto exigido, o seu vencirpnto, a ausência das cópies de'\ridâmênte
autenticadas ou das vias origiinais para autenticação pela Conissão ou da pu.bl-icação em órqáo
na imprensa oficial, a aprêsêntaÇão de documentos de habilitaÇão fora do envelope específico,
tornará o rêspectivo licitante inabilitado. ç2uardo o documento for obtido via Intêrnêt sua
lêgalldade sêrá coÍq)rovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes. Pode.rão ser utj-1izados,
a critério da Comissãô os docr.mentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do

e

oRc, pâra co[provaÇão da autentj.cidade de êlementos aprêsentados pelos licitaDtês,
ô caso.

for
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9.0.DÀ PROPOSTÀ DE PnBçOS
9.1.À proposta devêrá ser apresêntada ero ol(r.rma) via, dêntro de envelope lacrado
sêguintes indicações no arverso:

CÂIG.RÀ MUI\'ÍCIPÀL DE IIG,I{AI,'GUÀPE
PROPOSTA DE PRAÇOS - TOIIADÀ DE PREÇOS Nô.
NOI{E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEITE

00001. /20)-6

O ENVELOPE PROPOSTA DE PR!ÇOS dêverá conter os seguintês elenentos:

9.2.Proposta êlaborada em consonância com as espêcificações constantes dêste instrumento ê
seus elêmêntos - Ànexo I -, eE papel tinbrado da empresa quando fo.r o caso. dêvidamentê
assinada por seu representante, contendo no correspondente iteltr cotadoi disc.rim.inaçáo, marca
e/ou modêlo ê outras características se necessárlo, o quãntitativo e os valores unitário e
total- expressos em algarj-smos.
9.3.sêrá cotado um único preÇo, Illirrca, modelo para cada itee, cont a utilizaÇão de duas casas
dêcimãis. IndicaÇóes em contrârio estão sujeitas a correÇões observando-sê os sêguintes
critérios:
9.3.1.Falta de dlqitos: serão acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso dê dlgitos: seltdo o primeiro dígito êxcedente menor que 5, todo o êxcêsso sê.rá
suprimldo/ caso contrário havêrá o alredondamento do dígito antêrior para nais e os demai s
atens excedentes supriÍ(idos.
9,4.No caso dê aquisiÇáo de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, nâo
dêvêrá ser inferior a 1009 da êstiEativa detalhada no correspondente Termo dê Rêferência -
Ànêxo I- DisposiÇão em contrário nâo dêsclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
9.5.À proposta deverá ser redigida em 1ín9[ra portuguesa e em moeda nêcional, elaborada com
c1aleza, sem alternativas, rasuras. emendas e/ou entrelirüas. Suas folhas nüricadag e a
últirna datada e assinada pelo responsávêl, com indicaÇâo: do val-or total da proposta em
alqarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pag'amento, da sua validadê que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras infornÂçõês e observaçõês pertinêntês que o
licltante iulgaI necessárias.
9-6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o valor tota1, resultado da multiplicação
do preço r.rnitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
9.7.Fica estabêfêcido que havêndo divergência de preços rIllitários para um mesmo produto ou
se.rviÇo, prevalecerá o de menor valor.
9.8.No caso de alterações nêcêssárias da proposta fej.tas pela Conissão, dêcorrentês
êxclusivamentê dê incomêÇõês na unidadê de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, ben como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor
corrigido.
9.9-A não lndicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará su.bentêndido que o licitante aceítou intêgrâlmentê as disposiÇões
do instrumento convocatório e, portarto, serão consideradas as determinaÇóês nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiênte motivo para a desclassificaÇáô da respectlva
proposta.
9.10.É facuLtado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo folnêcido pelo ORC,

dêsdê que esteja devidanente pleenchldo.
9.11-Nas licitaÇõês para aquisição de mercadorias o palticipante indicará a origem dos
produtos ofertados. À eventual falta da referida iltdicaçâo não desclassificará o licitante.
9.12.Seráo dêsclas sificadas as propostas que deixarem de atender as disposiçôes destê
instrumento.

10.O.DO CRTTIfuTO PàÂÀ 
'IÊA}IENIO1o.1.será declarado vencêdor dêstê certame o licitante que, atendidas todas as exigências do

presente iDstrumento, apreserntar proposta com rtreDor valor unitário no corLêspondente itêm
cotado, relaclonado no Ànexo I - Íermo de Referência.
1o.2.Havendo igiualdade dê valorês entre duas ou mais propostas, e após obedêcido o dlsposto
nos À-rts. 44 e 45 da Lei complêmêntat 123/06 e no Art' 3", §2", da Lei Federal 8'666/93, a

classificação sê fa-rá através de sorteio.
10.3.Na presente licitaÇão será assegulada, coBo critério de desempate, preferência de
contrataçâo para as nicroeryresas e enpresas de pequeno pÔrte.
1O.4.para efêito do disposto rrêstê j.nstnuênto, entellde-sê por enpate aquêlas situaçôes êm que
as propostas apresentadas pelas nicloerq)resas e eryrêsas de pequêno porte sejam iguais ou até
1OB (dez por cento) superiores à proposta mais beltr classificada.
10.5.OcoEêndo a situaÇáo dê eryate corúorme acima dêfinida, ploceder-se-á da sêguinte forma:
L0-5-1.A rLicroempresa ou empresa dê pequeDo portê mais beE clâssificada podêrá apresentar
proposta dê preço infêrior àqueIa considerada vencedora do certamê, situação êm que sexá
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.5.2.Nâo ocorrendo a contratação da ricroerq>resa ou êmpresa de pequêno Polte, na fonna do
item ântêrior, serão cônvocadas as dehâls renanescentês que por vêntura se enquadrem na
situaÇâo de empate acinâ dêfinida, na ordêm de classificâção, pala êxêrcicio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microeroprêsas e eEpxêsas de
pegueno pôl:tê que se encontraêItr no intervalo estabelecido como situaÇão dê empate, sêrá
realizado sortêio entre elas pârâ que se identifique aquela quê prjrêiro poderá aprêsêntàr
mêIhor oÍerta. (
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10.6.Nà hlpótese dê não-contratação nos termos acima previstos, ê!t que foi
sltuação de empate e asseg:urado o tratamento dj-ferenciado a microempresa e empr
porte. o objêto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmêntê
certame.
10.7.4 situação dê erq)ate, na forna acina definida, sonente se aplicará quatrdo a
inicial não tivê! sido apresêntada por nicroempresa ou empresa dê pêquêno porte.

11.0.DÀ OPDEI{ DOS TR,ABAIIIOS

13-O-DOS RECT RSOS
13.1.Dos atos decorrentes dêste pxocedimênto licitatórlo, caberào recursos nos têrnos
109 da Lêi rederal n." 8.666/93, de 21 de iulho dê 1993.
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11.1-Para o recebimento dos envê1opês e lnicio dos trabalhos será observada l.una tolê!âncla de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para rêcebimento dos envelopês,
ner)ht],Ill outro será acêitô -

11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido crêdênciamentô
dos interessados. So&ente participará ativarBente da reunião um representantê dê cada
licitantê, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa çfue se intêrêssar.
11.3.O não co[parêcirento do reprêsêntantê de qualquer dos licitântes não impedirá a
efêtivaçâo da leunião, sêndo que, a sirryles participaÇão neste certame inplica na total
aceitaÇão de todas as condiÇões êstabelecidas rteste Instnnnento convocatório ê seus anexos.
11.4.8m nenhrllna hipótese será concedido prazo para a apresentaÇáo de documentaÇão ê/ou
substituiçâo dos envelopes ou dê qualquer êlêmento exlqido e não apresêntado na rêunião
destinada à habilitaçâo.
11-5-A CoELissão aeceberá de cada rep-rêsêntante os envelopes Documentação e Proposta de PreÇos.
e rubricará j untêmêntê com os pârticipantes os fechos do seqB-rndo,
11. 6. Posteriormêntê abrirá os envelopes DocrnsentaÇão, rubricará o seu conteúdo e solicitará
dos licitantes que exaainem a documêntação neles contidas. Ouaisquer lr[I)ugmaçóes levantadas
deverão ser coÍunicadas a Conissão, quê as consignará na Àta dê rêuniào.
11.7. Prossêguindo os trabâl-hos, a Couissão aralisará os documentos e as impuqnaÇôes porventura
formuladas pê1os licitantes, dando-fhes ciência. em seqnrida, do resultado da Fase de
HabilitaÇão. Entretanto, se asslm julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova
reunião, regíistrando-se na Ata, ou mediante publicaÇão na iryrensa oficial ou ainda êÍLitindo
avlso por escrito, observada, nestes casos, a devida aÍrtecedência necessárj-a - não inferior a
4B (quarentá e oiLo) horas.
11.8.ocorrendo à dêslstência êxprêssa dos licitantês ao direito de recorrer na fase de
HabilitaÇão, conforme previsto no Art. 43, III, da l,ei 8.656/93, na mesmá sêssão podêrá havêr
â abêrtura dos envêlopes Propostas, câso contrário será narcada nova data, com observância ao
prazo recursal estalcelecido na legislaÇão pertinênte-
11.9.0 envêlope Proposta de Preços, devidâoente fechado e lacrado, será devolvido ao licitantê
inabiLitâdo, dêsdê que não tênha havido recurso ou apôs sua denêgâÇâo.
11.10-Encerâda a Easê dê HabilitaÇão e observados os ditames destê instrumento, a CoÍLissão
procêderá então à abertura dos eDvelopes Proposta de Preços dos proponêntes dêclarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o êxâme da docurDentaçâo ne1ês contidas a
todos os participantes, os quals poderâo efetuar irq)ugnações. de\ridamêntê consigmadas na Ata
dê rêuniâo, quando for o caso.
11.11.4 Comissão exa.nina!á os el-ementos apresentados, as obsêrvaÇôes eventualmente apontadas,
dêclarando, em segrrida. vencedor o licitante que, atendidas as êxiqências e considelados os
crj.térios definidos neste instrumento, apresentar proposta rnâis vantajosa para o ORC.

1-1-.1-2.Da reunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual sêrão reqistradas todas as
ocorrências ê çFle, ao finat, será assinada pela Comissão e licitantes presêntês.
11.13.8IB decolrência da Lei coEpteeer^tar 723/06, a cômprovaÇão de legularidade fiscal das
microeÍq)resas ê empresas de pequeno porte somente será exigida para êfeito de assinatura do
contrato, observândo-sê o seguinte procêdimento:
11.13.1.Às ÍLicroenq)resas ê enpresas de pequeno porte. por ocasião da participaÇão nêsta
licitaÇâo, deverão apresentar toda a docunêntaÇão exiqlda para coÍplovâÇão de regularidade
fiscal, dentre os docr&entos enumerados neste j-nstnrmento para efeito de HabilitaÇão e

intêgrântes do envelope Documentação, mesmo que esta apresênte alquma lestrição,'
11.13.2.Havendo afguma reetriÇáo na coryrovaÇâo de regulari-dade fiscal, sêrá asseguradô o
prâzo de 0s(cinco) dias útej-s. cujo têrmo inicial corresponderá ao momento en quê o ficitante
for declarado vêncêdor, prorrogávêis por lgual período, â critério dô oRC, para a

reqularização da docunêntaÇão, paganênto ou parcelâmento do débito, e en:issão da êventuals
cêrtidões negativas ou positivas com efeito dê certidão negativa;
11.13.3.À não-regulari zaÇão da docr.nnentaÇão. no prazo aciüra plevisto, irrylicará dêcadência do
direito à contratação, sêm prêjuízo das sanÇões previstas no Àrt. 81, da Lei 8-666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes rêmanesceDtes, na ordem dê classifj-cação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.O.DO (§.ITIhIO DE ÀSEITàBILIDÀDE DB PNEÇOS

12.1-Havêndo proposta con valor unitário supelior ao estimado pelo ORC ou menifestêmênte
rnêxêqüive1 nos temos do Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, o mêsmo selá dêsconsiderâdo. Esta
ocorrência não desclassifica autoeaticam€nte a ploposta, quando for o caso, apenas O item
correspondentê, relacionado no Ànexo I - Terno de Referência -, na coluna códi-go-
12.2.o valor êstimãdo que o oRc sê propóê a paqar pelo objeto ora licitado - Valor de
Referênci-a -, está indicado no rêspectivo êIemento deste instnutrento - ÀNExo I-

I



13.2,0 recurso será dj-rigido à autoridade supêrior do ORc, por intermédj.o da CoIILi
ser protocolizado o original. nos horários normais de expediente das 0g:00 as
exclusivanente no seguinte êndereÇo: Rua Duque de Caxias. 123 - Centro - MàItrângua

14. 0.DÀ HOI4OLGÀçÃO E ÀDarIrDrCAçÁO
14-1.Concluido o julgâmento das propostas apresêntadas, a Comissão emi t irá o
conclusivo dos trabâlhos desenvol-vidos no certamê, rernetendo-o a autoridade supêrlor do oRC,
juntamente com os êlementos constitutivos do processo, necessários à Ilomologação e AdjudicaÇão
da respêctiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.À âutoridade supêxior poderá, no êntanto, tendo êIn vista seÍq)re a defesa dos iDtelesses
do oRC, discordar e deixar dê homologar, total ou parcialmente. o resultado âpresentado pela
Co&issão, revogar ou considêrar Í!ul-a a Licitação, dêsde que apresente a dêvida fr-rndamentaÇão
exigida pê1a leqlslação vigentê, lesguardados os direitos dos licitantes.

18. O.DO PÀG,AüE}+To
18.1.O pagamênto será efetuado mêdiante processo regulax ê êm observârlcia às normas ê

procêdimêntos adotados pêIo ORC, da sequj.Írtê maneira: Para ocorrer rro prazo de trinta dias,
contados do periodo de adirrylêmênto.
18.2.O desembolso máxiro do perlodo, não será superior ao valor do respêctivo adiÍl{)lemento, de
acordo com o cronog-réu[a aprovado, quândo for o caso, e sempre em conformidade com a
di sponi-bilidadê dê rêcursos financeirôs.
18.3.Nenhum valor sêrá pago ao contratado enqu.rnto pendêntê de l-iquidação qual-quer obrigaÇão
financêira quê lhê for irposta, êrtr \,rirtude de penalidade ou inadiq)Iência, a qual poderá ser
co(rpênsada com o paqamerto pêndênte, seltr que lsso gere direito a acréscimo de qualquêr
natureza.

15.O.DO CONTRÀTO
15.1.Após a homologação pela Àutorj-dade supêrior do ORC, o licitânte vencedor será notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data de recebimento da notlficaçáo,
assinar o rêspectivo contrato, quandô for: o caso, elaborado em conformidadê coÍn as modalidades
permitidas pêla Lêi I'ederal n." 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer afterações na forrnã dêfinida
pela referida l,êi.
15-2.Nâo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dêntro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porvêntura ter*ra obtido
como vencêdor da l ici taÇào.
15.3.É pernri-tido ao oRc, no caso do licitante vencêdor não cotDÉlarece! para assinatura do
contrato no prazo ê condlçóes estabelecidos, convocar os l-icitaDtês remãnêscentês, na orden dê
cfassificação, para fazê-fo em igual prazo e nas mesnas condiçôes do licitantê vêncêdor,
inclusj-ve qua.nto ao preÇo, ou rêvogâr a prêsente licitaÇão-
15.4,0 contrato quê êvêntualmente venha a sêr assj.nado pelo llcitante vencêdor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratânte ou por acordo eltre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 ê será rescindido, dê pleno direito, conÍoürê o di-sposto nos A-rts. 7-l , 78 e -19 da
Lei 8.566/ 93 .

15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mêsDâs condiÇões contratuais, os acréscimos ou
suprêssões que sê fizêrêm necessárlos, até 25t (vintê ê cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16 . 0 . DÀrl sÀNçÕÊs ÀDfir5rsmÀTrI Às
16-1.À. recusa injusta êm deixar de c1Íq)rir as obrigaÇões assrmidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às segui.ntês pênalidadês prêvistas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a - advertêDcia; b - Er1ta de uola de 0,53 (zêro virgnrla cinco
por cênto) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entreçÍa, no início ôu na
execução do objeto ora contratado; c - mu]"ta de 108 (dez por cento) sobre o valor contratado
pêla inêxecução total ou parcial do contratoi d - suspênsão têmporária de pêrticipar em
ficitâção e impêdimênto de contratar com a Ad[inistração, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaração de inidoneidade para licltar ou contratar coE a AdnLlnistraÇâo Pública enquanto
perdu.arem os motivos detêrminantês da pmição ou atê que seja promovida sua rêabilitaçáo
peaante a própria autoridade que aplicou a penal-idade; f - simlltaneamente, qualquêr das
penalidades cablvei-s fundamentadas na Lei 8.566193-
16.2.sê o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comrnicaÇâo ao Contratado, será autoüatj-camentê descontado da primeira parcela do pagâmênto a
que o Contratado rrier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 18 (un por cento) ao mês/
ou, quando for o caso, cobrado judlcialmente.
16.3.Apôs a aplicaÇâo de quaisquer das penalidades prêvistas. realj-zar-sê-á com]nicaçáo
êscrita ao contratado, ê prúlicado na imprensa oficial, excluidas as penalidadês de
advêrtência ê multa de mora quando for o caso, constando o fundamento 1egal da puniÇâo,
informândo ainda que o fato será r:êgistrado Do cadastro correspondente -

17.O.DO RECEBTUE!+TO OU CCIíPIC'VÀçÃO DE EtECqÃO DO OB,EÍO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de exêcuÇão pelo ORC do objeto licitado, obsêrvadas suas
características, se fará mediantê recibo ou equivalentê eElitj-do por funcionário ou coÍlissão
especifica dêvidamente desigÍtados, após a verificaÇão da qualtidade, gualldade ê outros
aspectos inêrentes nos ter&os deste instnurênto, das noreas técrricas e leqislação pertinentes,
e conseqúentê âcêitaÇão.
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19. O. DO REÀi'USTÀI'EIÜI1O
19. 1- Os preÇos dos coÍüustiveis e lubxj-fj-cartes poderâo ser reali.nhados confo
oficiais autorizados pelo Govêrno Federal ou Setoriais.
19.2.ocorrendo o desequilibrio econômico-f inanceiro do contrato, poderá ser rê
relaÇão que as partês pactuaram inlcialmente, nos tel]llos do Àrt, 65, Inciso II,
Leí B-666/93, medj-ante comprovação documental ê lequerirnento êxpresso do Contratado

20.0.DÀ.s DTSPOSIçõES cERÀrS
20.1.Nào será dêvida aos proponêntes pela elaboraÇâo e/ou apresentaÇão de documentaÇão
relativa ao certame, qualguê! tipo de indenizaÇâo-
20.2.Nenhunâ pessoa fisica, ainda quê credenciada po! procuraÇão l-êgal. poderá repxêsentar
mais dê r)Ina Licitântê -

20.3.À pxesente licitaÇão somertte podêrá vir â ser revogÍada por razôes de lnteressê público
decorrente dê fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidadê, de oficio ou por provocação de têrcêilos, úediante parecer êscrito e devidamêntê
frlndamentado.
20-4-Caso as datas prêvistas para a realizaÇão dos eventos da presênte licitaÇão sejam
declaradas fêriado, e não havendo ratificaçào da convocaÇão, ficam transfêridos
autonaticamente para o primeiro dia úti1 su-bseqüêntê, no mesmo local e hora antexiornente

2o.s.ocorrendo â supressão de sêrviÇos, sê ô Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local dê trabalho, os mesmos deverão ser pagos pêto ORC, pelo preço de aquisição
regularmentê comprovado, desde que sejàm de boa qualidadê e âceitos pela fiscalizaçào.
20.6.os preÇos unitários para a lealizaÇâô de novos serviços surgidos durantê a êxecuçâo do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciaÇâo do ORC. A execução dos
sêrviços nâo p!êvistos será reguladâ pê1as condiçôês ê c1áusulas do contrato original.
20.7.0 ORC po.r conveniência adltrinistrativa ou técnica, se reserva no direito de parafisar a
qualquer tempo a execuÇâo dos serÍ/iços, cientificando devidamente o Contratado.
2o,8,Decairá do direito dê lrpugDar perante o ORC nos termos do presente instrumênto, aquêle
quê, têndo-o aceitado seltr objeção, venha a aprêsentar, depois do julgamento, faltras ou
irregularidades que o viciaram hipótêsê em quê ta1 connrnicado não terá eÍeito de recurso.
20.9,Nos valorês apresentados pelos licita]rtes, já deverão estar incluidos os custos com
aquisiÇào de material, mão-dê-obrâ utillzada, impostos, encalgos. fretês e outros que verüam a
i-ncidir sobrê os respectivos preÇos.
20.10.Este instrumento convocatório ê todos os seus êlêmentos constitutivo§, êstão
di sponibilizados em meio naqnético, podendo ser obtldos junto a Comj"ssáo, observados os
procêdimentos dêfinidos pêlo ORC.
20-11-Às dúvidâs surgidas após a apresentação das propostas ê os casos oÍrissos neste
instrumento, ficarão única e exclusívaDe[te sujeitos a interpretaçáo da comissáo, sêndo
facultada a mesma ou a autoridade superior do oRc. em qualque! fase da licitaÇão, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a corq)leEentar a instruçâo do processo.
2j.72.pata diriÍLir controvérsias decorrentes deste certame, êxcluldo qualquer outro, o foro
co[petente é o da Co&alca dê l,Íámanguapê, Estado Paraíba.

Mamânguape 03 Eeverêiro dê 2016.
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EsraDo DA paaeÍsÀ
cÂreRA urrlrrcrpÀr DE laqlilltct A.pE

colcssÃo PERI,0NETTTE DE LrcrrÀçÃo

ÀNEXO I - TOi6DÀ DE PREçOS No 00001/201,6

TERMo DE REEERÊNC]A - ESpEcTFTCAÇôES

1. 0. DO OBTETO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: AquisiÇâo parcefada de combustiveis divêrsos, destinados
aos veiculos utilizados nas ativi-dades da Câ&ara l'tunicj.pal de Mamanguape.

2 . O. 'JuSTII.ICÀITÍTA
2 . 1, Considerando as nêcêssidadês dô ORC, têm o presente termo a finalidade de definj-r, técnica
e adequadamentê, os procêdimentos Decessários para v-iabilizar a contratação em tela. As
caracterlsticas e especificações do objeto ora lj.citado são:

DI SCRIT4INÀÇÀOClDIGO
I
2

Gasolina comum

Etênol

P

deste Termo de Rêfêrência o úodê1o de proposta de preÇos
licitante aplesentar a sua proposta no próprio modelo fornecldo,
preenchido, conforme faculta o instruflento convocatóri-o - Anêxo 01,

t,NIDêDE
litro
litro

OUNSIIDàDB P.UNITJIRIO
2 0000 3, a9
1000 2,99

TOIEI

. ÍorÀL
17.800,0c
2.99A,40

80.I90, 00

3 . 0. oBRrGÀ@ES DO coNfRÀreDO
3 , 1. Responsabili zar- se por todos os ônus e obrigações concelnentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e comprorrissos assunidos, a qualguêx
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razâo da execuÇão do objêto contratado.
3-2.substitui.r, arcândo com as dêspêsas dêcorrentês, os Eateriais ou serviços que apresentarêm
alterações, deterioraçóes, iq)erfeições ou quaisquer irregr]laridades discrepantes às
êxigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que cônstatadôs após o rêcebimênto e/ou
pâgamênto.
3.3.Nào transferir a outrem, no todo ou em partê, o objêto da contrataçào, salvo mediantê
prévia e expressa autorização do Contratantê.
3.4.Mante.r, duraÍrtê a viqência do contrato ou lnstnmentos equj-valênte, eln compatibilidade com
as obrigaÇões assumidas, todas as condições de habllitaÇâo e qualificação exigidas no
respêctivo processo licitatôrio, 3e for o caso, apresentandô ao Contratânte os documentos
necêssários, sempre que solicitado.
3 . 5 . Emitir Nota Fj-scal correspondente à sede ou filiâl da eq)resa quê aprêsentou a
documêntaÇão na fase de habilitâÇão.
3.6.Executar todas as obriqaÇões assr.urlidas coE observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rj,gorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇôês técnicas
corrêspondentes.

4.O.DO CFTÍÉNIO DE ÀCEITÀÊILIDÀDE DE PREçOS
4.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo oRC ou manifestarêntê
inêxêqüíve1 nos terEos do Àrt. 48, fI, da Lei 8.666/93, o mesmo será dêsconsiderado. Esta
ocorrêncla não desclassifica automaticamênte a proposta, quando fo! o caso, apenas o itêm
correspondente, rêlaclonado neste anêxo, na cohma código.
4.2.o valor estünado guê o oRc se propõe a paqar pelo objeto ora licitado - Valor de
Referência -, está acima lndj.cado.

F1CIÁUDIO LEÍTE
Presidente da ColrLi s s ào

-i-
,:;1-' .: ..'r, .i
'rírl-.r:,il:r'
j',,'\i.r:" i1]l

5. O.IMDEI' DÀ PROPOSIÀ
5 . 1. É parte inteqrante
correspondqnte, pgdendo o
dêsde que s\a dey'iaamente\t
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ESAADO DÀ PÀRÀÍBÀ
c.âT,qRÀ UT,NICIPÀI DE I&I@}IGI,APE

cor4ssÃo PERIaÀENTE DE LICrTàçÃO

AIE"I{O 01 ÀO TEB!,íO DE RETENâICIÀ - PROPOSTà.

ÍoMADÀ DE PREÇOS Nô 0000T/201,6

PROPOSTA

REr.: TOIADÀ DE PREçOS rÍo 00001,/2016

OBJETO: Aquj.sição parcelada de coúbustlveis diversos, destinados aos velculos utllizados nas
atividades da Câ&ara l,lunicipal de MãrDaÍtguapê.

PROPONENÍE:

P.rezados senho!ês,

Nos têrmos da licitação em epíqrafe, apresentamos proposta conforme abaj.xo:

cóDIGo DIsRTxIüÀçÂo TGRgà,/Tg)EIo I,IIIDàDE QTJÂIIIDÀDE P.I,NITáRIO P.TOTÀL
I Gâsô] i nâ cômüm fltro 20000
2 Etanol lit.o 1000

Etc. -. -

\TÀIOR TOTÀI DÀ PROPOSTÀ _ R$

PRÀZo - Item 5.0:
PÀcÀüENIo - Item 18.0:
vÀlfDÀDE DÀ PROPOSTÀ - ltem 9.0:
ORIGEX,Í DAS }.IERCÀDORIÀS OFERTÀDÀS _ TIEM 9.0:

de dê

Responsáve1

CNPJ

Ç
\

lt
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EsraDô DÀ plllÍnn
cÂr!flxÀ lfirlrrcrpÀr DE tal,BlrGUÀPE

col4ssÃo pERrolIEltrE DE rrcrrÀçÃo

ÀlrE (o rr - Tot{ADÀ DE PREçOS N" 00001/2016

uoDELos DE DEcrÀxAçÕES

REF.: IOI',ÍADA DE PRÉÇoS N" 00001/2016
cÂMAxÀ MUNrctPÀt DE I&Ia.NGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

- DEcIÃRÀÇÃo de cr.mpri-nento do disposto no Àrt- 70. Inciso no{Irr, da cE
da Lêi 8. 666193.

1 0 Àrt.27, Inci so

O proponente acinra qualificado. sob peDas da Lêi ê êm acatamento ao disposto no Àrt. 7" inciso
xxxIII da constituiçáo Eede.ral, tel 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal. funcj.onárlos menorês dê dêzoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pexigoso ê nêm mênorês de dezessêis anos, eltr qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislaçáo vigente.

2.0 - DECIÂRAÇÃo de superveniência de fato impêditivo no que diz respeito
f icitação.

pa rticipaçào naa

Conforme exiqência co.rtida na Lei 8.666/93, Art- 32, §2", o proponente acitnâ guâlificado,
declara não havêr, até a preeente data, fato iÍpeditivo no que diz respêito à
habilitação/pa.rticipaÇão na prêsêntê liciLação, não sê encontrando em concordata ou êstado
falimêntar, estando ciente da obrigatoriêdade de inforúar ocorências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrêndo penalidade de declaração de idoneidade no âübito da administraçâo
Federal/ Estadual, l'íunicipal ou do Distrito Federal, arcando civil e crilninalmentê pela
pxêsentê afirmaÇão.

o proponênte acina qualificado declara ter corüeej-&ento e
rêspêctivo instn8oento convocatório e subhetêr-se as condiÇôes

aceita! tôdas as cláusu.Las do
nele estipuladas.

Local e Data.

No}fi /Ass I NATI,RA/ cARGo
Rep.rêsêntante legal do proponente.

oBSERVAÇÃo:
Às DECrÀ.RAÇôES DEVERÃo sER ELABoRÀDÀS El,t PÀPEL rr[rBRADo Do rrcrrAl{rE, QUANDo EoR o cÀso-

-i-

3.0 - DECIÂXAÇÃO de sutmêter-se a todas as cláusulas e cond.iÇóes do correspondente instrumento
convocatório.

t
\
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ESTàDO DÀ PÀN:AÍBA

cÂIÂRÀ uI,}íIc IPÀIJ DE TGI,ONGTIÀPE
coMlssÃo PEnT,0NENTE DE LrCrTÀçÃO

ÀlÍExo rrr - Tor'GDA DE pRrços No 00001,/2016

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIÀ

REF.: TOIê.DA DE PREÇoS N' 00001/2016
CÂMARÂ MT,NICIPÀI DE I&}4.NGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENÚNCIÀ ao rêcLlrsô conformê prêvisto nô À-rt. 43, Inciso III, da Lêi 8.666,/93,

o proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Ar.t. 43, 1II, da Lêi
8.666/93, aceitar o resultado di\,'ulgado pela Co4issão, que analisou a documentaÇão preliminar
do processo em epigrafe, efetuada nos termos do lespectivo instn-mento convocatório.
desistindo, assim, êxpressamente de qualquer interposição de recurso prêvisto na leqislaÇão
vigente, bem com ao prazo corespondênte ê concordando, portanto, com o prosseguirento do
certame. Declara ainda que, em havendo â oco.rrência de quâlquer igualdade de valores entre sua
proposta e a dos demais licitantes e após observado ô dispostô no Àrt. 3", S 2", da Lea
8-666/93, fica auto-rizado a rêalizaÇâo do sorteio para deflniçáo da respectiva c1âssificaÇão,
não sendo necessário a sua convocação para o coüêspondênte ato público, confome p.revisto no
Art. 44, § 2", do referido diplotrla lega1.

Local e Data.

NOME /AS5 ]NÀTURÀ,/ CÀRGO

Representante fegal do proponentê.

FL: 2+ á

c

tJl

N EA {
ç

cPr.o

Y
o

o

c

OBSERVAÇÃO:
o rERMo DE RENúNCrA DEVERÁ sER Er,ÀBoRADo EM pÀpEl, TrUBRÀDo Do l,rc1TÀ}erE, QUÃNDo FoR o cÀso.
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EsrADo DÀ pÀRÀÍBÀ

cÂl xÀ MIrNrcrPÀr DE l.Gtantc{rÀ.pE
corfissÀo pERra]IErrrE DE LrcrTAçÀo

rl

ÃNEXO rV - rOi{N)À DE PREçOS No 00001/2016

MINUTA DO CONTRATO

ColIrR,ÀTO No: .. -.,/2016-CPL

TERMO DE CONIRÀTO QUE ENIRE SI CELEBRÀU À
MÀ},IANGUAPE E PÀRA FORNECII,ÍENTO
NESTE INSTRIJMEITIO NA FORIG. ABÀIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato. de r.m lado càlara Municipal de ]Íamanquape -
Rua Duque dê Caxias, 123 - centxo - Mamãnguape - PB, CNPJ n' 72.-120.256/ 0001-52, neste ato
rêprêsêntada pê1o Prêsidente da Câmara João Fe.rreira da silva Eilho, Brasileiro, Divorciado,
comerciante. residente e doÍLiciliado na Rua severino victor, 45 - PlanâIto - Mamangmapê - PB,
CPE n" 031.463.444-40, Carteira de Identidade n" 2.288.944 ssP-PB,, doravante sjrplesnêntê
COMRATAIIIE, e do outro lado ..., CNPJ n"

., nêstê ato reprêsentado por .... residente e domiciliado nâ ....,
- - - -, cPF n" ... ......, Carteira de

cÂ]GRÀ l,ÍuNrcrPÀL DE
CONFOR},ÍE DISCRÍMlNADO

Ídentldade
assinar o presentê

procêssada nos
123, de 14 dê

cr,i(usuta sEcIrNDÀ - Ilo oB.rETo Do corrrRÀTo:
o prêsentê contrato tem por objeto: AquisiÇão parcelada dê conbustíveis diversos, destinados
aos vêiculos utilizados nas atividades da cânara !,Íuricipal de Mamalguape.

O fornêcimento deveráo obêdecêr rigorosamente às condiÇões expressas nêste instrumento,
propostâ aprêsêntada, Tomada de PiêÇos no 0000I/2016 ê instruções do contratantê, docunentos
êsses que ficam fazendo partes integirantes do presente contrato, independente de trânscrição'

crÁustn a. TERCBTRÀ - Do vÀrxrR E pREços:
o valor total" dêstê contrato, a base do preço proposto, é de R$

doravante siÍplesmente CONTRATADO, decidiram as pa.rtes contratantes
contrato, o qual sê reqerá pelas c1áusulas e condições seguintes:

cuíusrrra pnrltgrRÀ - Dos roxDàríENlps Do colrRiÀTo:
Este contrato decorre da licitação modalidade Tonada de Preços no OOOOI/20L6,
termos da Lêi Eêde-ral n" 8.666/93 e suas alteraÇóes ê â I-ei Corq)lementar n"
dezeÍüro de 2006.

cráUsutÃ orrAva - DÀs oBRrcA@Es rx, cotrBAtàrrrE:
a - Efetua-r o pagamento relativo ao fornecimentô efêtivamente
respectavas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todôs os meios nêcêssários pala o

cuíusurÀ orBRrÀ - Do ntairusràüErnc:
os preços dos conbustíveis e lutlrificantês podêrão ser i:êâlinhados conforme os
ofr-ciais autorj-zados pelo Governo Fêderal ou sêtoriais.
Ocorrêndo o desequillbrio êconômj-co-financeiro do contrato, poderá sêr restabelêcida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, rnciso ÍI, ÀIlnea d.
8.666/93, mediante comprovaÇão docrnoental e lequerimênto expresso do Contratado.

cra{usrn a eIrrNTÀ - oe oomçÃo:
As dêspêsas correrão por conta da sêguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprj-os da câmara l,lunlcipê1 de Mamanguape: 01.01 01.031.0001'2001 3390.30-00

cuíusrna sÉrna, - Dos PRÀzos:
o prazo máximo para a execuÇão do objetô ora contratado. cotúormê suas caracteristicâs,
admitê pxorroqaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, êstá abaixo indicado ê

índicês

CIÀUSUIÀ STXEÀ _ DO PÀGAUEITTO:

O paqamento será efetuado na Tesourarla do Contrâtantê, nediante processo rêgnr1ar, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trirrta dias, contados do pêriodo de adiÍPlemento.

re1âÇâo
da Lêi

e quê
será

considerado a partir da emissão do Pedido de Coq)ra:
Entrega: Imêdiata

o prazo de wigência do presente contrato sêrá deterEinado: atê o final do exercício financêiro
de 201-6, considerado da data de sua assinatura.

!êa1izado, dê acordo com as

f iel f ornecimento contF{tado;
t
\
N

FL



c - Notificar o Cont.ratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
produtos, exercendo a nais arq)la ê c@pleta fiscalização, o que não exilDe o Cont
rêsponsabilidades contratuais e legais.

cÍ,Áusul,À lIoNÀ - r]às oBRrcÀçoEs Do @trrRÀTàDo:
â - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusu1a correspondente

ao(
oo

Dp
contrato, dêntro dos melhores parámetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
relacionada ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados,'
b - Responsa.bilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributá.ria e t.rabalhista, belu como por todas as despesas e coúproELissos ássr.&idos, a qualquêr
título, perante seus fornecêdores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mar:rter pxeposto capacitado e idôneo, aceito pê1o Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente ettr todos os seus atos;
d - Pêrmitir ê facilitar a f-iscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os informes e
esclârêciÍnêntos sol i c'i tados,'
e - Será responsáve1 pelos danos causados dlretamente ao Cootratantê ou a terceiros/
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão dô contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidadê a fiscâIizaÇâo ou o acoryanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cede!. traÍrsferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto,
sêm o conhêcimento ê a devida autorizaÇão explessa do Contratantê,'
g - Mantêr, durantê a \rigência do contrato, êm colrpatibilidade com as obrigaÇôes assu&idas,
todas as condições de habilitaÇão ê qualificação exigidas no rêspectivo processo licitatório,
aprêsentando ao Contratantê os doc!ülentos necessários, seryrê quê solicitado.

cr,i(u$rIÀ DÉCDA - DÀ Àú18ÀçãO E nBSCTSãO DO COüTBÀIIO:
Estê contrato poderá ser a1têrado, unilateraloente pela contratante ou pol acordo entre as
partês, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno dlrêito, conforrne o
disposto nos Artigos '17, '18 e 79 dâ Lei 8-666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas megroas condiÇões contratuals, os acrésclmos ou
suprêssõês que se fizerêttr necessários, até 259 (vinte e cj"nco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CIáUSUI,À DÉCITG. PRIUEIRà . DÀS PENÀI,U)ÀDBS:
A rêcusa injusta em deixar de sunE,ri! as obrigações assr]Didas e preceitos legais, suieltará o
Cont.ratado, qarantida a prévia dêfêsa, às sêguintes penalidadês previstas Dos Àrts. 86 e 87 da
Lei 8.666193: a - advertência,' b - ÍEilta de Bora de 0,5t (zêro virgula cinco por cento)
âplicada sobre o vaLor do contrato pôr dia de atlaso na entrega, no inicio ou na exêcuÇão do
objêto ora contratado; c - multa dê 109 (dez por cento) sobrê o valo! contratado pela
inexecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensão têDporária de parti.cipar em licitaÇão e

impedimento dê contratar com a Àdeinistração, por prazo dê até 02 (do13) émos,' e - declaração
de inidonêidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto perdurarem os
motivos dêtêrrlinantes da puniÇão ou até que seja p.oBovida sua reabilitaçào perante a própria
âutoridade que aplicou a penaLj-dadê; f - simultaneamente, qualquer das penafidades cabiveis
fundamentadas na I,ei- 8. 666193.

cláusurÀ DlÉcn'R sEqnIDÀ - Do rsRo:
Para diriÍLix as questões dêcoEentes deste contrato, as
Mamang-uape / Estado da Paraiba-

partes ê1egem o Foro da Comâlca de

E, por estarem de pleno acordo, foi favradô o presente contrato e0 02 (duas) wias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testeoDhas.

l,lananquape - PB, ,

PEI,o COTTTR.PTIÀMTE

de dê 2016.

JOÃO EERREIRA DÀ S ILTÀ TILHO
Presidentê da Cânara
031.463-444-40

PEIO CONTRATÀ.DO

r
\
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ESTÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ
CÂIARA MT'NICIPÀI DE IGIANÍGI'APE

ÀSSESSORIÀ JURÍDICÀ

Orig€o: IOlfl.DÃ. DE PREÇOS N,o 00001/2016
COMISSÃO P ERI,ÍANENI E DE LICITAÇÀO

Àssu.uto: Aqui siÇão parcefada dê codcustívêis diversos, dêstinados
aos vêiculos utilizados nas atividades da Cârnara Murlicipal
dê Ma.manguape

ÀDero: Instrumênto Convocatório correspondente e seus elementos,
inclusive a rtrinuta dô rêspêctivo contrato.

PÀRECER

Analisada a natéria, nos têrmos da I.ei Federal ^" 8.666/93 ê suas alterações, e consi-dêrando o
teor dos documentos e informaçôês aprêsentadas, esta Àssêssoria Jurídlca considera rêgiLrlar o
respêctivo instrumento convocatório e sêus e1êmentos constitutivôs rêferente ao processo êm

tela, os quais êstão êm consonância com a 1êgislaÇão pertinente.

iíamanguape - PB, 03 dê Fêverêiro de 20L6.
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22 João Pessoa. Sêxta,f€íra, 05 dê FeverêiÍo dê 2016 Diário OÍlcial .§i,

PRf,TEITURÁ MUNICIPAL DE SOBRADO
GÀBINtrTE DO PREFII'I'O

LrcrTAçÃo N": o0t/2016.
MODALIDADE: PREGÁO PRE§ENCIÂL.
EXT&ATO DE CONTRATO
CONT&{O(S) N': 005/2016.
OB.'ETO: ÀAQUISIÇÁO DE COMBUSTiVEIS DESTINÂDOS ÀS DIVERSÀ§ SECREIAPJAS
DESTÁEDILIDADE, CONTORME PLAN]LHADISCRIMINADA NO PROCESSO.
IORMA DE PAGAMENTO: MENSAL,
\ {l OR CI OB,\L' R5 sja 2t1.10' \OVECFNTOS t- I RF\l { t QUÁr RO vll, DUILN'IOS L
TRINTAETRES REAIS F TRINTÁ 

'FNTAVÔ( 'DorAÇÀo oRÇAMENTÁRrA: 02.010 - 1.1.90.30/02.020 - 1.3.90.30/o2.olo , t.j.90.j0/02.0j0
- 1.3.90.:10/02 060 - 3.t.90.30/02.120 - I t.90.t0/02.070 , i.1.90.10/02.080 , i.1.90.i0/02.090 _

3 3.90.:10/02.1l0 -3.3,90.30,/02.t00, 3.1.90.10/02.1:10-1.3.90.10.
CONTRÀTANIE: PREFETTURAMLNICIIALDE SOBRÁDO.
CoNTRATADA(S): posTo DE coMBUSTivEIs E LUBRIFTCANTES TRÉs RMÀos LTDA - ME.
DATA DA ASSINATLTRA DO CONTRATO: 02 DE FEVERXIRO DE 2016.
vr(,É\clA Do ('oNTRAro arÉ o FINAL Do ExFRí-iÇo FNAN(tIRo.
§oBRADO- PBr 02 DE FEVEREIRO DE20t6.
Gf,ORGf, JOSC P. P. COELTIO
PREFEITO CONSTITUCIONÂL

Câmara Municapal
dê Barra de Santana

A1.I§O DE EDrTÀL DE rOMÀDA DE ?R.EçOS N.. 00Í20t6
A Cônissãô PeMe.te de Licitaçôês comünica que se ocontÉ âbêío processo de licitáçàô M hoda-
lidade TOMAD^ DE PREÇOS do tipo menor prcço pM lGação de softw@ pm ptucessame o da
Folha de Pasamcoro c PrccÍama de Conbbilidadc hibtica dsr! Câmm, cujo ceÍane *É r€aliu do no
dia 25 d€ felereirc de 2016, às 09h00, podendo os intêressâdos obr€r cópia do Edirâl nâ sede da CânaÉ
Municipâlde Bâm de Sanrana. no horáno de 08h00 ás I1h00, com âComisão de Licitaçôes.

Bad d€ SsnianÀ/PB. 03 de fevêÊirô de 201 6
MIKÂELLE KESSIÀ DA SII,VA

PrBidcntedrClL

c,â"\trA.RÀ MUNICIpAT DE BÁR-R.A DE sAtiTÁl\iÀ

avr§o DE EDITAL DE TOMADÀ DE PREÇO§ ti". 002/201ó
AConissào?em oIe d. Ltitações cohúica que sc cncontÉ abeío prcces$ dc licitação úodalidad€
TOMÁDA DE PREçoS do tipo menor pEço pam locaçâo de um ve,cülo de passeio com capacjdade
pe 05 pssasetos, cujo cenÀmê se.á Eáliado .o dir 25 dê fevêrcirc de 201 6. às I ohoo, podeddo os
,nte(sados oblc. cópia do EdiLl na sede da Cômsa Múicipál de BaEa de Saóúnâ, io horáno de
08h00 às 13h00, com à Cômtsão d. Licitações.

B@ de Satôra/PB. 03 de fev€Eió d. 2016
MIKÀELLE KE§SIÀ DÁ SILVÁ

pdid€íte da CpL

PÍefeatuÍa Municipal
de BaÍÍa de Santana

PR.f,FEITURA MTNTCIPÀL DE BARRÁ DE SÀNTÀNÁ

PUBLICO e

Àvlsos DE LTCITÀÇÓE§
PREGÁO PRE§ONCIALN". OO3/2OI ó

de Bm de Sântma - PB. aravés rlo PÉgoeno âbaixo rluÚilo, TORNÀ
aos intcÉssâdos qtre s€ €.conEa ab.rta a Licir.çâo M noítâlidrd. PRECÀo

PRISENCIAL n". 001/2016, dotip. Maor Preçô". ajo objelo é aquisiçào dêprodutos d€,anifr@ção.
Dara de abertüú: 19/02/2016 às 09h30ni, (Honino LÕcâl) cópiã do Ediul e dêúân dôcum.nros pí-
tinenres esrarão à disposiçeô no Seto! de Licitações d. PrefeirüÉ de Bam de Saí.na, àÂ{ Libêrdâde,
45 - Cenúo, no honirio de ex?diot€. Ou[ãs infomaçôes pelo Telefone (83) 33a6-10ó6.

JosÉ c,,ÁuDro MENDES*de 
setdâ' 04 de f*tÉircde20ló

prego€iro

PREfEITURÂ MUNICIPAL DE BARR{ DE §ÀNIÂNA

pREGÂo pREsDNcrÀL N.. 004/2016
A,Prcfeiturá Muicipàl de Bam de Súta@ - PB, atrâvés do Pr€g*iro abaixô lrúscritô, TOR\A
PUBLICO e comuicá aos imftsados que $ cnconm abÊÍrâ a Liciração Ía modalid&le ?REGÃO
PRE§ENCI^L n".004/2016, do l,po Meno. Prcço", cujo objelo é aquisiçào de m€dicmdtos e na-
renais medicos. Dala dc abenuB: 19102/201ó âs I lh3omh (Hoiádo ttral). Cripia do Edirâl e d€nais
documentc pêí!.entes est.rao à dispaiçãô no §eio. d. Licilaçôes da Prê{eituE de Bam de Selaúa, à
a!. Lib€rdad€, 45 - cenft, no honino de expedient€. ouüas infomações pelo T€lefone {81) 33:t61066.

losÉ cr,Áuoro vBlrooSmde 
setara' 04 de fevêÉire de 201ó-

p.egoeirc

W

PRXFEITURÀ MUNICIPAI, DE BÀR&A DE §ANTÀNÀ

PRxGÁo pREsErcrat N.. 005/2016
A.PrefeituÉ Municipal de Bam de Santana - PB. atrâ!és do presociro abixo üúscnro. TORNA
PUBLICO c corunica aos inteÉssads que se eíco.tra âberta . Liciraçào.â hodâlidadc pREcÀO
PRESENCIAL no. 00s/20 i 6, do hpo "Mcnor Preço". cujô objeto é conroração de sniços súficos Dala
deábertm: 19102/2016às l3h00mi. (Honirio t cal). Cópia do Ediral c demis docmentos pcrttnent€s
esLrào à dtpNição nô Seror de Li.itaçõs da PÍ€feitua de Bâm de SânraÀ à A!: Libcr.tad.,45 CcnrÍo.
.o hoiÍio dc cxp€dienle. OutBs infomações pelo Telefone (83) 334G10ó6.

,osÉ cr,Áuoro urn.or3m 
de setanà' 04 dc fcrcreirc de 2016'

Prêgo.iÍo

PÍefeltura Municlpal
de Damlão

PRXFETTSRA ML'MCIPÀI- DE DAMIÀO

ÀVISO DE ÀDIÂMENTO
prucÀo pRrsENcrÂL N. 0{006/20ró

O 9..gocno Oficial comunicâ ô âdiâne.ro do Presâo Presencid n'00006/2016, pm o dia 22 de
Fcv.Eiro de 201ó às 09:00 hoEs. no mesmo l@al inicialme.ie diwlgado: Rua.luviniâm cones dc
Lima, SN - Coko - Dâniâo - PB. lnfoúações:no hoÉrio dás 08100 d I2:00 ho.as dos dias úreis, no
rcfc.ido endeÉço.Telelônor (0E3 ) ló35- l0l 3.Em!il: pGfeilüadâmiad@smsil.com

Dmiào - PB, 04 de IeveÉiro de 2016
JÁRX| SOMIR OLIVEIRÁ SANTOS

Prego€iro Oncirl

PRIFEITURA MUNICIPÀL DE DAMTÃo

AVISO DE LICITÀçÀO
PREGÁo PRESENCTaL N. 00{0?/2016

Toma püblico que fârá @lia .tr.vs do rhgeire Oncial e Equipe de Apoiq sdiada na Rua Juviniâno
Gomesde Liôa. SN C6to-Dei&-PB,àsLl:00horsdôdú22dcrcverenode2016,licibúo
modalidâê PÉgâo Pre@cial, do [po moor prE$, pM] Cônr?t çâo dc tabon!ório de prôr* pm
@ni!r!ão dê pót s do!árid. Recms: previstc no orçúêoto vigmtc. Fundmolo le8âl: t i Fed@l
tr' 10.520/02 e D{.€1o Múicttal n'001200E. I.fomiçõs: no hoário dâs 08:00 d l2:00 ho6 dos did
útcis. no endereço suptuitâdô. Telcforc: (083) 3635- 1013. Enàil: prefeihmdmi@@gmail..om

Damiào - PB 04 dê Fêvftirô Ae,016
JÂRKISOMIR OLIITT]IRÂ SANTOS

Pr.goeirc Otci.l

Gâmara Municipal
de Mamangluapê

cÂM^ra MUNICIPÂL DE MÂMÀNGUÂPE

A\.Iso DE LICIT çÁo
TOMADÂ DE PREÇOS N. 00{01/2016

Toma públto que fará realiar at àvés .ta Comissão PellfuenLe d€ Licirarão. sediôda na Rua Duquc
d. Caxias, 123 - Cúro Mamguape - PB, âs 09:00 hoEs do dia 29 d. fev@ilo de 2016, I.nação
modalidade Iomada de ?reçôs, dô tipo menor prero, p@: Aquisição parcelada de conbustiveÉ
dive6os. R€curMs: Pópnos dá CáíEâ Muicipal de Mamúguape, previstos no oÍçdenlo vigente.
Fundâúento l€sal, tii Fcdemi !" 8.666/93 e sus alt raçõ.s posreriores. lnfomações, no loúrio das
08:00âs l2:00 hoEs dos dias úreis, no mdereço supracnado Telefone: (083) 3292-2?86.

c,,ÁuDro LErrE #;*ãs'áPe 
- PB' 03 de reve.no de 2016

PÍesldêíte rh CômbsÃo

Gâmara Munlcipal
de Patos

cÂtnARA MUNICIPÁL DE PATos
CASÀJUVENÀL LI,'CIO DE SOUSÀ

Âvlso D[LrcrrÀÇÁo
MoDÀLIDÁDE: pREcÃo pRESENCIAL N, 00r/2016

OBJETM; Contãlaçâo de empresa pam @m regislrc na ANP pm fomNirncnto p&celâdo de cotobus
dvcis e derivádos. para ateMer 6 n*§sidades da CàhM Múicipal de V«cadores de Palos.
ABERTUR.{: 2:l/F*eÉrro/2016 às 09:00h. {lloiánô de ansilia)
TNFORMÁçÕES: os interesÉdos podeúo obrer o Ediral na sala da CtL, nâ Cànara Mu.icipal, c6a
Juvmal Lúcio de Soüsa, situado à Ru Hoócio Nóbrcea, Sr{, Baim Bêlo Hoüonre ?abs PB, nos
diss úteis, úô honiriô de 8hm as 12h00 Infomações pelo telefoie 0(*)83-1421-2215 e !€lo rmail
licihção@camÉparos.pb.sov!.

PÀfOS - PB.03 dê Fêvêren. dÊ 2016
W*l€y Crrdeir S.ú.n.

Prego€irc

,t:,::::l

\o
u^

CÂMARA MUNÍCIPÀL DE BÀRRA DE SANIANÂ
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âl{ ...i;.i Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 1010212016 às 18:34:38 Íoi protocolizado o documento
sob o N" 06186/16 do Aviso da Licitação n" 00001/2016 referente ao exercício de , exercício2O16, reÍerente a(o)
Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Joao Ferreira da Silva Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 0000í/2016
Modalidade: Tomada de PÍeço
Tlpo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 80.790,00
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis diversos.
Data do Ato: 0510212016
Data e HoIa do Certame: 2910212016 09:00
Local do Certame: Sedê da Câmara Municipal de Mamanguape

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2016

Sistema de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

Certidão dê Recibo Protocolo. Doc. 06186i 16. lnserido por -framila (gerado automaticamentê) em 10/02/2016 18:34

rl

,TP.AMtIe - Sistema de Tramitação dê:processos e Documentos ,30

CPL

Assinado Eletronicamente
.ôníômo LC 1&93,êll6€da pelâ LC 91/2009 ê

pêlo Regifrênto lôtomo, âl1eÍado peia
RATC 1A/2009
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E91ÀDO DÀ PÀTÀIAÀ

cÂroaÀ líuxrcrPÀ! DE líatatrcuÀPE
coflssÃo PEnraxENrE DE LrcrrÀçÃo

TOIADÀ DE mEçOS No 00001/2016

COMPRO1ãNTE DE ENTR-EGÀ

IlflIEREssÀDO: Posto de CoDbustível Nova Mamanguape Ltda

CNPJ: 04-078.847/000L-72

ENDEREÇo: Rua Inácio da costa Farias, 830

BÀÍRRO: Loteâmento Cidade Nova

CIDADE: tíamanquape

ESTÀDO: PB

DEcIÀxÀÇÃo:

o rl.rrEREssADo Àcrl@. euÀrr ErcÀlo DEcrÀRA ItAvER REctsBrDo o RESPEcTTvo rNsrRUl.{E}ÍTo cotlvocanónto r
ToDos os BtEl,ÍEIiEos NecessÁRros À pARTrcrpÀÇÀo tJBsrÀ LrcrrAÇÃo, BEU co!,!o rot'lÀDo coNIlEcrMENTo

DAs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DÀ uESlG'.

)

ÀSSI

,t

o

CPL

o
o FL: 3l í_

o

I r,
<)

RE.EBTD. *.*!\)*Í



o
q

o

ANEf

. CPL. o

uIr L
(_
o

t

;
t.

/05lzglr

srLl/À

o IloÉN EcúrB'ÍÍo
09/11/1980

:07

CONÊOR
E ORIGINAI.

§rr

Y't,*^Gor#!;r^ffi

.xÀsc -lI- 7675

-'-""'íi

'?
"t

].'

,ot



MINISTÉRIO DA INDÚSTFII, :: DO COV]ÉRCIO
DEPANTAMÉNTO NACIONAL Ot II; .iISTBO DO COMÉRCIO

.S.ISTEMA NACIoNAL DE BEGISTÍ,I,] Do CoMÉRcIo

OUATIF]CAÇÃO OOS SÓCIOS, PABTICIPAÇÃO . ) CAPITAL E GEBÊNCIÁ.

]'i..]NSTB!]ÇÕES DE PNÊENCHIME

PÁR,' , ::,],). DO REGISTRo DE CoMÉRCI

' JOSt:i SILVÀ
Non,D dô sócro lDor errensot

BRê"51LAIRO CASADO rô RCT i\N 243.038 ssp PB
067693064-68 122, cENTRO GU}"PE
!l
l,ü" 00ü 18. 0 00 ,00 18. 000 ,00

cân br rnrosre rádô( ng )

NESYE ÀTO rM MOEDÂ CORREII*TE DÕCàrtrâ d hrso,Er,:ar{ FS I

t'ÁIj b
Fo.h3 6 Prázo d, hlesrâtir.c6o

T S O I,ADÀI'IEN TE JOSX LUIZ DA S]LVA
Cê,óôcid e Uso dÕ Nômc Côtr,.i .i

JCSIET'Â DE FÀTIII.IÂ CÀXIAS DÀ g]LVÂ, 06"08.56
Nome do Sócio (Dor Bxtoôsol

B n-L.g I LE 1AÀ CASÀDÀ COI{CR,CIÂNT§ 474.632 SSp PB
"Tl1ÍE§ r: o*-zo ''"ÍitÍh uencos iÀsBosÀ, rz z, cnr',-rÉg' ilzuuÃNcúhpE

'g"i 58280-000

.q 2,000 CEf'
2 .000 ,00 2.000 r 00

dD tâl §lbscr'ro ( RÍ, )

INTEGRALI ZADO \t çr (: mr.. nro"s!.h'''!tÔÊ'úf tàonnaNre
DC

cõDrr.l a lnroor!]lràrl Rs )PÀrs '- - -
ISOLÂDÀM§NTE JOSETÀ DE I'ATTMÀ CÂXTÀs DÀ SILVâ

G6r6nc o . U60 do No'ní Comê-

\ Nom! do Sócio lpor oxrsnso)

ól!óo Erp. _
ÉndsrdÇo Comorâlo

(: t,
àpi!! subsr,'o ( Íl$ )

CáRTORIO BI,STORFF ? OFICIO DE
ra F,Íts. J. P...o. a7 MsnrtorEêcrDirâ a lnrsoro 116r{ F5 ) Form! o PGro dr fr60,! q

U Fcir

2'arin',..

'11

do original me frci

Ci

tjpbjus.br
Nôúo ,,o Sócio loor ôrronro)

§

:

3

b

t
::

(n$)-Âpt6r Subscrilo ( Ê$ )

aÉP

Gôranclt . U3o do Nomà Cóm,,

Foímrrá,oâ/@adoÍEra|N/DNFCNç22Os0S/r0l93i On FSí l),,,, . E ditóÍs Lrdo . prsÇa da túnpondáncia r 01l ÍÂMBÁ JOÀo

ÀÀ
'(

coni rRATo DE coNsTlrrJtÇÃo DE fii ictEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE ; IMITADA

Í'

r_0.03.52

58280-000

,..piral Subsc'ito( BS )

etbido. Dou

Estado Civit p.oíisslo

-â(

IC.pll!l ! lnr6o'.li:&( FS) F!Ír. . Pr.:o dá lnt6g,rtiràç!ô

' Jffiat>-
"e L^c os-0"30",.g coÀ!àà iRffSEÍ
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MINISTEBIO DA INDÚSTRIA E DU i- OMERCIO
D€PARTAMENIO NACIONAL DÉ REGISI R0 OO COMERCIO
SIS"EVA NA('IONAL D[ CÊGISIRO DO Ci':4ÍFCIO

TAUSULA ]: NOI\4E COMERCIAL, SEDE E FORO

QiG.IISTIVEL IIoVA À1AMÂ1iGUÂ-P E LTDA

rr' 3Í ã

oc o

NA I
o.

CPL.

Bn I01 §/-lL_-1,-oT-}uE§_'1tq erDÀDE NOVê, r,IÀlri\NGUÀPn
S,dn 'Í.dà.àco Comnrero n!a. P,3.a 

^v 
Bã,,o N' Ê co,nDrãme kiM, .,.io'o)

PE 56260-0C0

LAusuLA 2: cAPlrAL socrAL

2C.04í.,
§(

0

20.000f011
car ' i.'. !,ãr,za o( R$ )

Vl.lvTE MIL RIiTIS2ú, fitl0, iJ

Câo'r, a l.eq,.r{r( R§ )

NESTII ..r,T.J LL.i i.iOEDi:,
roràr do cac.r.r( R$ )

(,CP.RiII.ITE DO PÀiS
CaF , n,' ! loo' err..§ol

20.0,)0,00
Eó Moedà t6 Bens Mó!e's I R§ )

I.;ESTE I.Tí) EI1 IqOEDA CORRENTE DO PÀIS
tin sêns rmóveÀ ( Rs ) ourôs{ n$ )

fo,rri . Praro O. l.lDq'3lrôÇáo

LÂusuLA 3.. - pRA2o DE cruRAÇÀo DA soclÊoÂDr -. ÍÉBMtNo Do EXEHcicto soctal

oa /1n l 2oac 31 / tz/

c ÂÍoRlo ausToRFF ? OFICIO OE tlOÍÀS E

R. PÉs. J. Pdoâ /l7 Àltnltclr4.

Cortifico que a Presente
exibido. Dou Íé. (Art.36tlll do
MâmanguâpeJPB-261 o2Í2O1 6
Sêlo Digital:ACX1 8994-GSP9
Consulte a autenücidade em

i_
I

LAUSULA 4t - RÉspoNsABtLtDADE Dos sôctos
A re spon sabilidad e de cada sócio nas obrigações assumidas pela socieda..le está limitada ao total do ca-
pital social.

rÂusutA Er - oBJEro soctaL
CO}IERCIO VAREJISTÀ DE

LOSAÜTOMOTORES..--
COI1BUSTIVE IS E LUBRIFICANTES DI] VEICLJ.

tjpbjus.br

caÀtsET G,*r.Éâo ÊdidâLrdtr É,nçâ dr hdop.nd0n3i. !09 íÂÚBll JoÀo Ê€sso^P6 c : o'os,Bosi 2e cÓD 657s GRAfSTT

PA:ra uso D(- I ,,tsrnL- Dr coÂtÉncto B

,§

\--+, \
ct\'. /

\
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IÚINISTETIIO DA II,JDÚSTRIA I I)O COMÉBCIO
DEÊanr^M€Nro N^croNAl- oe nii:r rno oo coMÉnclo
SLSrIM^ N^croN^L DI I]EGrsIuo D(, (.,rÉncto

A sociedade poderá, a qualquer terit;,r1, al_rrir íiliais e outros estétbelecii
de sua gerência ou por deliberaÇâo rj:s sócios.

PANA U! !) I ,i) REGISTNO DÉ COMERCIO

Fa

N

. CPL. o
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rrios, l]o 1.raís otr íora (lele, pot ilto

ôE ?3)
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CJI.ÁUSULA 6." - GERÊNCIA E USO DO N]:]]ME COMEBCIAL

A gerência da soítieda(le e o uso rlc.rorne colllerciill serâo exercidos t. lr,(s) sóci<l(s) rncjicâdo(s) na íorrna
deste instÍumeÍ)to, vedado o uso (l(i loÍne comercial etn assuntos alli r)r; aos interesses rla sociedade.

CLÁUSULA 7: _ NETIBADA "PRO,LABOÍI':"

Os sócios poderão, de comunl acord(, e a qualquer teÍnfio, Íixar uma ret
cia, a título de "pro-labore", respejta.jas as limitacões legais vtgentes

CLÁUSULA 8., - LUcRos E/oU PREJUizcIS

)rlo mcrtsal pclo exercicio da gerôrt

Os lucros e/ou prejuízcs apurados eÍr.. iralanco a ser realizaclcl a1rós o térr..:rr,.r dr_r erercicio social serão reparti-
CloS entíe os sóClOs, DropOrctonalnrcr.,e ás COTAS rie cacla urn nO Capitír: :;t)Ciai, l)OdendO OS SóCios, todAViâ,oíltarem Delo aumenlo de capilal, trl:iizando os lucros, e/ou cornpensr. i.rj prejuízos em exercÍcios íuturos.

cr"ÁusuLA 9: - DELtBERAcÕrs soctari;

As deliberações sociais de qualquer r','tureza, inclusive para a exclusão ,',r !ócio, serão l()madas pelos sócioscotistas que detenharn a maioria úr-,,:aOiru, ao",u,,

CLÁUSULA 1o _ FILIAIs E oUTBAs DEPEIj)ÊNCIAS

CLAUSULA 11 - DISSOLUCÀO DA SOCIÉiiAOE

0 Íalectmertto, a irlteldicão, ír inal)ilil.,r ão e,qualquer outrâ situaçâo qu, .i,rliquc errr clrssoluçâo da sôcieda-de permitirâo ao{s) sócio(s} rernaner':-,)nte(s] admitirlem) novo{áisóci,-..r r r)ara a continuidaiie da enrlrresa,na íorma allaixoi

A F,ETIRIT, I'l.ORlll-i , Ii.iCÀp.?t-CIDÀDIl E TNSIILVflIiCIÀ DE QUALQü[!. ii]-I DOS §Ó-
CI|-1S, J:.L!ORTÀR,1 NÂ DISSOLUÇÃO D.I: §OCIF]DÀDI,] , OCORRENDO ALCUI.iS IO§ /
EVXNTO§ ACIMÃ §]]RÁ !'A]TO UM BÀI,ANÇO E§PECIT], CÜi'O R§SUIJIADO PÀGÀR-
§N*A QUT]M DE DTREITO AO SÓCIO RETI}IA}{T'E OU UBRDEIROS DO T'}úECTDO /
TüDo QUI:r LHES COIÍBER, S§tllDO 308 ( TRrl'iTÀ p0§ CENrO) §O l'-T0 ']i' O §lr§
TÀj{:rE }iC FRÃZO DI 12 ( DOZE ) },iE§rS E}i t"lOE DÃ COF}XI''iTE * -

CARTORIO BUSÍORFF ? NOÍr§ Ê

Cêítifico quê e presenb ópia é
oxibido. Dou fá. (An.3ôs-llldo C
Mamanguape/P&26n42o1 a5 Selo Dioital:ACXí 898ÊF7ED
Consulie a'autenücidâde êm https tipb.ius.br

!e 2r r14 oaro/,e4/ or^rsEÍ. Ôíir.r. F,44, rr^ f r0f i íi kÍlapeníô, j. i. l0! r^MUÀ \,oÀo pEsso^.lr §

',, :-: ij- 1j-r é,t

i:r, , , i. ...lli'i2:li -ÍU

B{J.1

original quê

,, (: o^ tn i:r:roooi2! ct)L) 6.,/5 6írArsFÍ
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MINISIERIO DA INÚÚSTRI/i T DO COMEBCIO
DEPAFTaMLNTO \ACtO\aL DE pFí 1TBO DO COMLBCTO
S _ rM^ \^C ONA Dl ntCtS,nO Olr VtnCto

I,ARA r.,.i i/o.ÁEGISTRo DE CoMEncIo

os sócros declarâm, sob as penas da Lei, qLrt nâo estâo incursos em quaisqu(.' (Jí,s criÍnes pÍevistos em Ler ou nasrestricôes legais que possam impedí,los de,lxercer atlvidades mercantjs.
E. estêndo os sócios justos e contratados É,.rsinâm este instrumento em 031 fRES )vlas, de igualteor e pâra o mesmo efeito, na pÍesença d r,i testemunhas atlaixo:

PB 0 4 de OuTIlê
C DADE

ASSTNATUFAS/NoMES Dos sóctos

O§ü LUIZ Ã STÍ,VÀ

e
lose .§eaÍus

d" 2000

./t)?f..

ôs!rr trl-l FATIIIII\ AXIÀS DA STLVA

o 8769

(.)
z
Í
o

9
l-z
l

I

:o
o
o

õ

o
o

ô

I

CÂRTORIO BT,STORFF ? OFICTO DE NOTAS E
R. PÍÉ.. J. P€êloâ 47 MâlÍffgll.p. &

Certifico que a presêntê ópia é
exibido. Dou fé. (AÍt.36Slll do C
Mamanguape/PB-2 8n2n01 6
§êlo Digital:ACXI 8987421«
Consulte a autenlicidade om

TESTEIúUNHAS

)t
.{

I
Là

\n
't

§
.(

8-
'!t!i
íÉày; (.)

iqH

c0a-
o-,
<:
ôial\

sJi
oulOO
-r 0:
sã
oii

ãno;
Oõ
Ss
I ri.i

oÍiginal que me

çü

'-oô
e-\c
'i{\c
z<\
Qt)
O r')

^9

.- l.i, I
,' r l: l!

'- {,1 ri ii1 . i _l- :]e áLit âr.e C -:r"ÍiP-:§

o:.ru{.j llillei c
r.., i! àí. âp,o/ãd. @rr lN/DNÍ]C Np 22 da osirô/!qa7

GP"T,,JTI

aç1,1 %

§\

c

IlAi{ÂNGUA?E

r-l

1,

t.^

I

I

-

í)

/ Jw-
ie .{tuüelda : G. ilgl487- ji-P-I-':l
OÂ F§FI.O,íi,^àrL:dir,,.rdà.p,àç.dâtf,d€psndonciâ.io€.T MBú . JOÀO ,ESSOÂ r l !(,.C.007os133/oool.2, Có0 6575



,{LTERA CONTR\TUAL DA

,t

OCIEDADE.POh {.J

-r n.1h^\ -Ía{ 
^ 

Í\ÍT
t( il.i)rLrr\ õ41J1]- IDADE LtrvÍi T\t.\ Í

I Ai ,A ]JI1I\ ,-\r ,Í\ T ;t .Í\ d\_/Mü\}\lrA "PÜSTO 37 al
Õ

CÜMBU§TI\{EL lJO VA h,ÍÁI\"{ÀNGLÍAFE LTD tl

{!!.gos abaixo essinados, iosÉ tutz DÀ SILV tl

brasilçiro. casado, çomerciante, rçsidente e domiciliado na BR lÜ1 KM 38' SN,
l,oteamentO cidade Novana cidade de Mamanguape - Pb portado da c.L 243.038

§SP PB. CIC 06?ó93064ó8; J0SEFÁ DE FATIIúA CAXIAS DÁ SILVA'

brasiieira, çasada, comçrciaute. residente e domiciliado ua BR i0l KM 38, SIN,

Loteamsnto cidade Nova na cidade de Mamanguape - Pb portaclora da C.l

4i4.63?. SSP PB. únicos sócios componentes da soçiedade que gira n0§tâ prâ!.:a

sob a denominação social de " pOSTÜ DE C0MBUSTiVEL NÜVA

hlÁMÂNGUÁPE LTDA", estabelecida na BR 101 KM 38, Loteamento cidade

Niiva na cidade de hÍanauguape - Pb. cour çonirato de constiiuiçâo arquivada na

JUCEP sob n" 2520ü362691. por despacho rie Ü5.10.2ü0ü. resolvem do comum

acordo aiterar algumas ciausuias do seu primitivo conirato da seguilte maneira:

PzuMEiRÂ - A socisdade aiem de sua .atividade principal já existenÍe

canrnncio VÂREJISTA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DE

VEIC U i-,O§ AU'IOnIOTORE§, acre sc eu ta LOJA DE CONVENI ÊNCiÀ

SEGUI{DÀ - Todas as demais ciausulas e condições estabelecidas nos atos

**trt,rú*- da sociçtiade náo aicanç*das peio presente instrumento, p0rmanoce

em vigor.

E par se achar?m em perfeito açordo, Êm tudo

quanrq neste instru,mento particular ioi lavrado, oirrigam-se a cumprir 0 plÊ§ente

aqsinanrio-p ne prgsença das testemulhâ"§ abtixo, em 03 ( trôs) via"q de igual teor.

colx a primÊiro rio dt*iinudu a rÊgistro e arquivamento na JUCEP'
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Certifico que a presente ópia é
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JÜSE LUÍT DÂ SiL!Â llfa-sf,elro. tbrúrl dE:liJ
ilB. r:asado sab regi:le de conu:nhiir-r parcial de bens. rr:ascidohrr:li:iO:rrittli. Errfuitt*

'l'or.rl - I{$.lo 00u.tiu

1ó? '5ç1iri,1-68, Rr;. l-13.038 ssplpB, residerúe e donri:úiado rur ER 101 KivI 39. s,1q
l-otÉ,iir-rr0iÍ.-r (--irlarl: \Iova- hÍailarguape-PB, cEP: 58.2ti()-{}00 Ê ,IosErÂ r}E rÁ'riÀ4À
C.L{L\'\ üÂ SILI"Â" l:r:r^sr1eira. rntural de M a-nt çtrape-PB. casada sob reginre Ce cr»ru.nl ri c-r

paruial rle bers, rn;cida em 06r'0811956, Ençrresária CIPF: 018,69?.30.4-70, RG: .1?.d.t;31

§§PIPB, residerúe e r'lomiciliada na BR l0l KM 38, sâ\ l,ôteüme o Cidacle Novr, N.,Iirnurngutrl:e-
PIl. C.EP: 58.280-00ü. urúcõ sócio da sociedade Posto cle Comtrustír,el Novà h,frtÍrflrlglxrpe Ltrkr
cr'rn r -*e.rlt rn BR lt.il KN'l 38. siir- i-otemnerúo Cidadc Nova, N4amanguape-PIt. ()EP' 5ct 2S(l-()(irt.
, ür, ,.'r!rrir,r[(J S(ir:.ri.ii tegisllildtr tu ]llCEP tob Ir'.':5jl:)iij62691, por der-lraurtrcr d€ (),iilii]zil(](r.
ii».,ijtt tr., (-l N?.I Il" a).1 tl78.Sil liÍ)00 J -72. ra»-olverrt assirrr rrlterul r.'' Ci:rrüriil rt §i,,cialt

l'- O c.r1Ítai soc.ial que eta ile PJ$ 20,000,00 i',úrtc rrrü rcais) totúrlclite irfegraliz.idti e

dittirltdo oni 20.ü00 (rúte mil) quotas rxl rralor de R$ 1,00 ('Lrm re'al) cada uma, pass{r ii ser ile ItS
J0 í!í)().()0 (quat'enÍa rrüj reais), <lir.idido da seguiúe maneira:

À -.lose Luiz. tla Silr"a -- - ) R$ :i6.000.00

E .losefu cie lriitirur Codas thr Süt,a -' B$_ l.qQQ,qa

ilo prai5. peii.rs sous subscrjtores.

l- ,\ r.'r,Iri ifu 111r{ifiçrnÇâc., ora ajustacla, corrsolidu-se i) LrotúratL'\ sôci'irl, cortr rt l-;esuil {i
r: ihr 

'' 
ii i,'

ç tt:tii str;i s,:de iu ER iU t Kl\,I 38. i,lrr. L.ttel:ttreito (lidriJi: N(,v'ti, I\i1?xÍl.ur81ra1rc-P[1. i..l ]r: 't3 lÍrl-
,ii)ir

il'iü oIllôl f:iei

1,, - t-) i:ai,it.ú si.i,i;il ó rlc FS .1(l.ir{}r.l ilii iúilarenla nril reair' }. dir.{dido em 41'l i)(i{') (qriziietúir :r;ii i

eit()tllÀ .lc 'r.r1,.rr tul$x lú rie It$ 1,ÚLr íuir; r'cal) irdeg[{izailr tustc túc ol}t tl]oedil ürlt't.rlÉl: riü pris

i.rúi,,r: :,jUirr, .

,\ .ioré Lrir: .lii i'iiha - > R$ iii. {lÍ)í-t. ití)

I] - l,rsetà ilc Iratin ur Ctxi:r.s tJa Íjilva ,' R$ ,{ il'ou iji )

'i'r'ii:l Rq 4{i (i00.{}{)

,\ sr'L,ietlade i:nciou stu.s atjudar'les rllt (.15/Jlii.j{t{,1r. 0 leu trÍazo e irxletetri:u,tL-r

't.- ,'rs tj rrotiu; sü,.r inilil"isiveis e ràrr poifur:io xer cadidas c fuarufêrirla..- a tercc,ioi scttt , 
-

crrrl:er[irrierao do r:ulrn sócio. a quem fica a-sseeJ]xadc' em igrraldade tle cotúiçôes e 1aeçtr ciireiir:, '

dc preti:rêrui.a par-ú ir sna aquisiçâo se pasta a venila, ibunahzanrLr, se rcalüada -r déisào. .i:'
aitemçiio corÍratual pertineúe.

(t - Â r e:': trr-rr saLú riatie de cada s,.rcio e tcstrita ir

s,-iliriariarner üe peh, i, rteprlizaç96 ft' 6;4ri1ltl social
i i',1 , r,. L1;rl I

.

or1o. re,'J r,tniier.r o

À atlmilistlirçiicr da societlads cabeú ari sócio .Tor:ó Luiz da

rtn hli!:i,ies de admirnstmrlor arúarüarlr-l ci LLsLr do ni'me e r{rresaria.l. verlado i,rl errtltúc' er-lr

;itr','i, Lttie -e :stiã1ttL:1,.. lto irÍere-qsc .,.-ocial Lrr1 a-ssuÍrnr obrieÍrçóes seja em tàvor de iiu:rlquer rt-':l
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I-tJ31rJ iiLl r.,i-,ii.,'r liS'i'i\,'lil. i.iti*! "ü:tl.

Ài: i.i:r:riú'ir i li:: çnita e,rrrcicio s,-rcial gin 31 de dezcttilu:o o ailiniirisl.r*ririr 1xc l:1arl
ir:strii cadLr. i1e srll aJndnis:função . piocedeird* a elaherillciro do irr,rerÉ jrj,*i. ilo baizu4o pdri:runrial

nicc. caberdc aos sircics .na ;nc,porção de suas quoia:, os lucros
ilo pafdã§ a1;ultxlas

rj- - he's luarc lne'.-es reguirder- :rrr téfllúnü do e,selroicil, r1i1:i31. ç;-r sc,ii*: ileiibefi:rac salxe ..r:

.r,.rrriii:- dÊsultrÍiiu-i adlt üri-qtraclores rluarxh for i: cils(t

i ÍJ'' ,\. r;*ciei!;de ;-,,-:liriii quú.;uer terrprr. abú ou fecll:; ili.ds nu r-.úr:r dlFe:ulêrriiir uts,-üruir r;
:;iie r:ç:i:t ,,ri,iitl:r-i1i, i:Iliriaúr pc,r'to<fus I,s S.icios.

r',irrei iiuia-q rüs;io-si9r-.ies rc*ril.rruerÍiu es e peitileúes.

ifi - l':.iecexlo oL: iftelditado qu.dquer sôcio, a socied.ade carúii:ruuuz sua: atiür1:il,j: ,:,..,iir,,r;
hi'rill:iros. :ití'fl3soÍÊs e o ine ai,'raz. Nâo sendo pos,'irrel ori in*§ siilrlo j:iÍeresre ds!Í.e L-i1 d,) :-ti:, )

ri:l s' ',.:ii:iii:r ir:. ''r cllii': liir igs<rlrrÇâo, ',,r:ri licixia errr balançn espi:cialrntr*c ]evarÍ.',lt1a.

i.rl(ii i jlr i,i r,;e ,l i;ócirl.
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ALTERÂçÃo coNTRATUAt N. 03 DA SOC|EDÂDE.POSTO 
DE COMBUSTíVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA"

casado sob o resime 0"..,,,".,nfi":..1: T il:::,Í:;ril ã;xliir,Tfl1lÍlflllr';067.693.064-58, RG: 243.038 SSp/pB, residente e domiciliado nâ BR 101 KM 38, S/N,Loteamento Cidade Nova, Mamanguape-pB, CEp 58.280_00 e JOSEFA DE FÁilMA CAXIAS DAsllvÂ' brasiíeira' natu'âr de Mamangúãpe-pg, casada sab 0 regime de cornunhão paÍciai debens, nascida em A6/O8/!956, empresária, CpF: 018.697.304_70, RG: 474.632 SSp/pB,residente e domiciliada na BR 101 KM 3g, s/n, Loteamento Cidade Nova, Mamanguape_pB,cEP: 58'280-000, único sócio da soeiedade posto de combustiver lrrova Mamamguape Ltda.Com sede na BR 101 KM 3g, s/n, Loteamento Cidade Nova, Mamanguape-pB, CEp 53.280_000,com contrato sociar registrado na JUCEp sob n" 2520036269L, por despacho de o5/70/2aoo, eAfteração contratuãr registrada na .rucEp sob n'25600074635 por dêspacho de 78/Lz/2003,inscrita no CÍrlp, n" O4,07S.841/0OO1.-72, resolv€m ãssim óit€rsí o Ceí,tÍàto Social:

7,

CPL o

\.,\!

r'e - Fica admitido na sociedade o sócio ADJAMIR cAxrAs DA srLVÂ, brasireiro, naturar deMamanguape-PB, empresário, CpF: 032.913.724_76, Rc: ZZ737g3-SSplpB, nascido em09/{/1'980, solteiro, residente e domiciriado à BR 101 km 38, s/N, Loteamento cidade Nova,
Mamanguêpe-PB, CEp: 58.280-000.

23 - O sócio José Luiz da sirva transfere paÍte de suas quotas para o sócio recém admitido
Adjamir Caxias da Silva no valor de RS 4.000,00 (euatro Mil Reais). No valor de R§1,00 (Hum
Rear) cada uma para o sócio recém admitido ADJAMIR cAXrAS DA STLVA. O quar dar prena egeral quÍtação de suas quotas recêbidas ficanda o sócir: adqulre*te suh*qad.s Rô§ difeitos eobrigações do sócio cedente.

I

3e - O capital social permanece o mesmo valor que é de RS 40.000,00 (euarenta Mil Reais)
tota'mente integralizado e dividido em 40.ü00 (euarenta Mil) quotas no valor de RS 1,00 (Um
Real) cada uma, que passa a ser divido da seguinte maneira:

Nome dos Sécics

J OSÉ LUIZ DA 5ILVA
]OSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA

, ADJÂMiR CAxtÂS DA SllvÀ 4.0üô,og

- A administração da sociedade caberá ao sócio Adjami\ (- m pod
atribuiçôes de adnlinistrôdor àutorizado o uss do ncln€ emp. esaí1ã ds ns entãnto êÍn
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favot de qr,alquer dosquotistas ou de têrceiros, bem como onêrar ou alienar benj

N" de
Quotas

..8 Vaior (lnitáio
Da Quota

Vêlor Totâl
Da Quota

32.000,00 80,00 1.,00 32.000,00
4.000,00 10,00 1.00 4.000,00

10,0§ 1,§0 4.00G,0s
íOTAt 40.000,00 100,00 1,00 40.000,00

autorizaçâo do outro sócio.
imiveis da soiiedade,- seiTt

{

,{
l

§ único - As novas quotas subscritas são totârm€nte integrarizadâs neste ato ern moeda
corrente do país, pelos seus subscritores.

I

§

\

\
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coNTTNUAçÃo oa alrenaçÃo coNTRÂTUAL N.03 DA soctEDADE
"posro DE coMBusrívEt NovA MAMANGUAPE [TDA.

53 - O administrador decíara sob as penas da Lei de que aão §tá inlpêdids de exercer aadministração da sociedade, por Lei especiar ou em virtude de condenação criminar, ou por seencontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamêntê, o acesso a cargospúblicos, por crime falimentar, de prevaricação, p"itá ou ,u[o*o, concussão, peculato, oucontra a economia popular, contra o sistema financeirc nacional, .ontr" nor*"u à" J"r"r, o"concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pública ou propriedades.

E por estarem assim juntos e contratados assinam o presente instrumento em três
vias"

Mamanguape, 19 de abril de 2011

os Luiz da Silva

jgsefa de Fátima Caxias da Silva

f.i
!
l

ttti Cl><i.ô drà ,li!ro
Adiamir Caxias da Silvâ

ri t/ri
CÂRTORIO BT',STORFF ? OFICIO D€ NOTA§ E PfIOTESTO
R PÍ3 . J. P!..o.47 UrrEl0rs -1i

Certifico quê a prâsentê cópia
êxibido. Dou fé. (AÍt.365Jll do
Mamanguape/PB-2 6 I O2fm 1 6
Selo Digital:ACX1 898&.tKTY
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ALTERAçÃO CONTRATUAT N.04 DA SOCTEDADE
"POSTO DE COMBUSTÍVEI NOVA MAMANGUAPE ITDA"

JOSÉ LUE DA S|wIç brasileiro" rntural de MaÍnanguape-p8,
casado sob o regime de comunhâo parciar de bens, nascido em ro/rBlrgsz, Empresário, cpF
067.593.064'68, RG: 243.038 ssp/pB, residente e domiciliado a Rua rnacio da costa Farias 830
Loteamento cidade Nova, Mamanguape-pB, cEp 58.280-00 e JosEFA oE FÁIMA cAxrAs DA
sll'vA, brasileirâ, nat{rrâí de Mamanguape-pB, casada scb o íegiÍ e de comunhão paÍcial de
bens, nascida em 06/08/L956, empresária, CpF: 0i.8.697.304-70, RG: 474.632 SSp/pB,
residente e domiciíiada a Rua lnacio da cosfd Farias, 830, Loteamento cidade Nova,
Mamanguape-PB, CEP: 58.280-0@, ADJAMIR CAXTAS DA S|LVÂ brasileiro, natural de
Mamanguape-Pb, solteiro, nascido em A9/Ll/1980, empresário, CpF ü291.3724-76, RG

2273783-ssP PB, residente a Rua Renato Fonseca Filho, 44, Loteamento cidade Nova
Mamanguape -PB, cEP 58280-000, únicos sócios da sociedade posto de combustível Nova
Mamamguape Ltda. corn sede na BR 1ol l(Í"rr 38, s/n, {-oteãmento cídade Írlow, Mãmanguape-
PB. cEP 58.280-000, com contrato social registrado na JucEp sob n' 25200362691, por
despacho de 05110/2ooo, Alteração contratual registrada na JUCEp sob n. 25600074635 por
despacho de L8/12/2a$, Alteração conkatual rqistrâda na JUCEp sob ne 20110184335 por
despacho de 12/05/2oú, inscrita no cNPJ n' 04.078.8 4l/oooL-72, resolvem assim alterar o
Contrato Social:

1. A sociêdade passÍ:r a teí sua s€de a Rrra tna€io da Costa Farias, g3O, lot€amento Cidade
Nova, Mamanguape - PB, CEP 58280-000.

2e O Capital social que era no valor de RS 40.000,00 (quarenta mil reais) totalmente
ntegralizado e dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R51,00 (um real) cada
ma, passa a ser no valor de 60.000,00 (sessenta mil reais), totalmente integralizadas e

ividido em 60.000 (sessenta mil )quotas no valor de RS 1,00 (um real) cada uma, que passa ê

ser dividido da seguínte ínaneirâ;

Nome dos Sócios Valor Unitárlo
Da Quota

JOSE LUIZ DA SILVA 48.000 80 1,00 48.000,00
JOSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA 10

., ltollts 6S.000 r.00

§ único - As novas quotas subscritas são totalmente integralizadas neste ato em moeda

corrente do pais, pelos seus subscritores.

1o n
c. CPL.o

o

Ne de
Quotas

6.000 1,00

Valor Total
Da Quota

6.000,00
ADJAMIR CAXIAS DA SILVA 6.000 10 1,00 6.000,00

60.0{x},00

(três ) vi:s.
E por estarem iuntos e csntratàdos assi efito em 03

[,xl-
\§
'\-,

l"Á II

l

I

3e Todas as demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade

não alcançadas pêlo presênte instrumento, permanece em vigor

§)-w"--



(três ) vias.

CONIINUAçÃO DAATTERAçÃO CONTRATUAL N' 04 DA SOCIEDADE
.,POsTO 

DE COMBUSTÍVEI NOVA MAMANGUAPE LTDA"

E por estarem juntos e contratados assinam o presente instrumento em 03

José Silvaa

a
oseÍa de Fátima xias da Silva

CÂRIORIO BUSTORFF ? OFICKCt{ Prsi. J P€§sG 47 ManBEUaDê

Certifico que â presenle ópiâ é
exibido. Dou fé (tur.36$. t do
Mâma nguapê/P8-26/02/20í6
Selo Digita l:4CX18996-yCSN
Consulte â autênticidade êm

() BUó'
DE NOT'.S E

&
4

," ,.;

lque

li
tjpbjus.br

\J,

ffi
J UNTA COIIIERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
cERTrÉrco Q Ê1EG,SrÊO EM 14tO6t2O1
Protocolo: 1 11022484-9, DÍ, 0r/0612Q

í SCB N^:2J110224949
1 ---

OÀ.^r,4^r\,:
Enprêsa:25 2 AA3..;269 :1-
POSTO Dlt CO!3US'|I\4.L NO\t{
I,íÀ}'ÀNGUÀPE lTDÀ

/;"

r,

. aPl .

't

Ft ,49 ôl
íl

Mamanguape, 07 de JUNHO de 201:t.

Adjamir Caxias da Silva

ü1WL-

MARIA OE FATI[,4Â V. VENANCIO
. S:CRETÁRA GERAL
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ESIÀ.DO DÀ PÀR,AIBÀ

cÂtanA MurücrPÀr DE louÀltct ÀpE
cor,sssÃo pERTGnEr[fE DE LrcrrÀçÃo

cERTrFrcADo or rNscnrçÃo DE FoRNEcEDoREs E pRE srÀDoREs DE sEnx/rços

NúMERo DÊ !NScRçÂo
01.07 8.8/.1t0001-72

NO[1E

Po§o de Combustivel Nova Ltda

LOGRADOURO

Rua lnácio da Costa Farias
NÚMERO

830

CEP

58280-1100
BÂIRRO

Loteamênto Cidade Nova PB

COMPLEMÉNIO tNscRrçao EsrAouAL
16.í30.2033

OBJEIIVO

coMBUSTivEts

EM§SÃo
26t02n016

VALiDADE

60 sessenla) dias

Prêsr-dentê
LE EIIHO
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owttulsrÉRlo DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
P rocuradoriaGeral da Fazenda Nacional

D
CPL.o

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
C N PJ : 04.078.841 I 0001 -7 2

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos 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 certidáo e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da admlnjstração direta a ele vinculados. ReÍere-se 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 nQ 8.212, de 24 de julho de í991,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços < http://www. receita.fazenda. gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda. gov. b».

Certidão emitida gratuitamente com base na Portana Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 0211012014
Emitida às 12:19:36 do dia 2510212016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2310812016.
Código de controle da certidão: 75CF.3532.DEDD.C9F4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

§
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CODIGO: 3464.63C8.1 8FC.6ABA

Nome Empresarial:
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

Endereço:
INACIO OA COSTA FARIAS

Bairro: l\4u nicipio:

CIDAOE NOVA MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:
16.130.203-3 ATIVO

CERTIDAO

Número
830

Emitida no dia 25102120'1 6 às 1 2:1 1 :48

Complemento

C EP:

58280-000

c. CPL .o

CNPJ/CPF:
04.07L84',11000'l.72

Certifico, observadas as disposiÇões da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos ê inscritos em Dívida Ativa.

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 contribuinte.

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 Certidão de Débito na
página www. receita. pb. gov. br.

t_

Certidão de Débito emitida via'lnternet'.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

I
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ESTADODAPARAIBA

PRETEIIE4lqlNrcrpAL DE MAMANGUAIE
SECRETARIA DE FtNÀNÇÃí -'- -

DEPTE DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

Certifico para os devidos fins, qr-re de conformidade com as i,formaçôes
p:estadas pelos órgãos competertes desta pr.efeitura, NÃo coNsro ,íuir:ôi
,eferente a Tributos Municipais, i'sc'itos ou não em Dívida Ativa, até a presente tlata er.u
ru.re do Posro DE ..MBUSTIVEL NovA ilIANIANGUA.B, deno'rinacio
enrpresa, inscrito no cNpJ no 04.07g.94 r/0001-72, situacro a Iiua inácio cra costa Farias,
830 - cidade Nova - Mamanguape-pb, ficam, tocravia, ressarvados os direitos da Fazencra
Municipal de cobrar quaisquer débitos que venrram a ser posreriorme.te apurados, Do
qLre constar, passaDos a presente certidão, para fins cte pRovAS JUNTo A ToDOS E
QUAISQUER óncÃos. Assinr senclo e exercencro o cargo cle Diretor. ciot)tpartame.ro de Arrecaclação e Trib.tos la'ro e assiro e rlrcsrla

CERTTDÃO NEGATI\/A
CODIGO:1121.00,00

Mamanguape-PB, 02 de ourubro cle 2015

||.
CICEITO JOS DE SOUZA

Diretor riê ação e T'ributos
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25/022016 https/www.siÍ9e.caixa.gov.b,Í/Empresa/CríCrÍ/FgecFSlmprimirPapel.asp ?vAR Pessoalú atr iz= 1 0663784EVAR Pessoa= 1 m63784&

voLÍAtl,Ptr I
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C/|.IXA
CAIXA E,:ONÔMICA FEDÉRAL

CertiÍicado de Regutaridade do FGTS - CRF

Inscrição: a4o78B4t /oool-7 2

Razão SOCiAI: POSTO DE COIYBUST NOVA MAÍ',IANGUAPE LTDA

Endereço: RoDo BR 101 Kl4 38 KM38 / LoÍ CIDADE NOVA / N1AMANGUAPE /
PB / 582 80-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o

Art. 7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS'

Validade: t4/0212016 a t4/03/2016

C e rti f i ca çã o N ú me ro : 20 160274 1527 240 4 486209

Informação obtida em 25/02/2016, às 12:18:32'

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada à verificação de autenticidade no site da

www.ca ixa.gov. br

Lei está
Caixa:

httpsJ/www.sifge.caixa gov.bÍ/Em presa/CÍf/CrflFgec FSlm prim irPapel.asp?VARPessoaM atriz= 1m63784&VAR Pes soa= 10663784&VAR U Í= PB&VARlns 1t1
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TR,ABÀTHISTAS

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL
CNPJ: 04 . 01 8.841, / 0001-1 2

Certidão n": 2169708 4/2A76
Expedição: 25/A2/2016, às
Validade: 22/08/20L6 - 180
de sua expedj-ção,

NOVA MAMANGUAPE LTDA (MATR]Z E EILIAIS)

11:38:13
(cento e citenta) dias, contados da data

TNFORMAÇÀO TMPORTAIiITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalh.istas constam os dados
neces sários à identi ficação das pes soas naturai s e jurídicas
i-nadirnpLentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhi-stas, incl-us j.ve no concernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c r á r i o s , a honorárlos, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públrco cio
Trabalho ou Comissão de Concil-iaÇão Prévia.

tín

/<

Certifica-se que posTo DE coMBusTrvEL NovÀ MA!{ÀNGUÀPE LTDÀ (!i!ÀrRrz E

FILrÀIs), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 04.078.841/0001-72, NÃO CONSTÀ

do Banco Nacional" de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResofuÇão Admj,nistrativa no 741 0 /201,1 do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta CerLrdão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualrzados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedi ção .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecirLentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
tnternet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certrdão emitida gratuitamente.

w
§Jfu*:



DECIÀRÀçõES

REE-: TOIG.DA DE PREÇoS N" 00001,/2016
CÂia!,A l,rljNrcrpÀr DE I'ÍÀÊÍÀNGUÀPE

PROPONENTE: Posto de Coúbustíve]. Nova líaDa.agrrape lJtda
CNPJ 04. 078. 841/AOOL-72

1.0 - DECLARÀÇÃO de cuIq)rimento do disposto no Àrt- 70, Incj.so )CO<III, da CF - Art. 27, ÍÍtcíso
V, da l,êi 8 - 666/ 93.

O proponentê acirna qualificado, sob penas da Lei e em acatamênto ao dj-sposto no À-rt. 7ô incaso
XxxIII da CongtituiÇào Eedê.ral-, Lei 9.854, de 27 de outubro dê 1999, declara nào possuir êm
seu quadro de pêssoal, Íuncionários menores de dezoito anos ee traba.lho noturno, insalubrê ou
peragioso e nêm mênores de dezessêis anos, em qualquer trabalho; podendo existir a parti! de
quâtorze anos na condiÇão dê aprendj.z, na forEa da legislaÇâo vigêntê.

2-0 - DEcIÀxÀÇÃo de
l icitação -

superveniência de fato iepeditivo no quê dlz respeito a participaÇão na

Confôrme exlgência contida na Let 8-666/93, Àrt- 32, §2o, o proponente acima qua.lificado,
declara não havêr, até a presente data, fato iryeditivo no que diz respeito à
habilitaçào/participaÇão na prêsêntê licitação, não sê encontrando em concordata ou êstado
falimentar, êstando cientê da obrigatoriêdadê dê infortr|ar ocoüências postêriorês - Rêssalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no â[üito da adm.inistraÇáo
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Eederal. arcando civil e Ç.rirlinalmentê pefâ
prêsentê afirmaÇão.

3.0 - DECIARAÇÃO de submeter-se a todas as cIáusulas e condiÇões do coa.respondentê instrumento
convocatório,

o proponentê acima qualificado declara ter conhecimento ê acêitar todas as cláusulas do
respêcti,vo instrumêntô convocatório e submeter-se as condiÇôês nê1ê estipuladas.

uamalrguape - PB, 29 de Fevereiro de 2016.
)

I,
!

Postolde combustlvel Nova Mananguapê Ltda
0 4 . 0?8 . 8 41l0 001- 72
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PODER JL]D ICI ARIO
TRItsUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARATBA
COMÀRCA DE MAMANGUAPE

PAG: 001
11;34:50

CERTIDÃOCÍVEL NEGATIVA

CERTIFICO QUE, EM PESQUISA REALIZADA NOS REGISTROS DE DISTRIBUlÇÃO DE

T'E]TOS CÍVE]S ATIVOS NOS CARTÓRIOS COMUNS E/OU ESPECIATÍZADOS EM TODAS

ÀS CCMÂF.:A: DO ESTADO DA PÀRAÍBÀ, NADA HAVER EM NOME DE:

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MÀMANGUAPE

CNPJ:040r8841000172

NO ÇLTE SE FEFERE ESPECIFICAMENTE A DISTRIBUIÇÂO DE FEITOS DE:
FALEIIClA DE EMPRESARIOS, SOCIEDÀDES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS

RECUPERACAC JUDICIAL

OBSERVÀCÀO: FICÀ RESSALVÀDA A. POSSIBILIDADE DA EXISTENCIA DE FEITOS
DIVERSOS DO(S) MENCIONÂDO(S) NÀ CERT]DÀO.

Esta Certldão não terá vafidade
judiciais. Ficam excLuidos dêsta
PJE - P.rocesso Jud.icial EfetrôniÕô.

para fins de ir,strução de processos
certidão os processos no âmbi.to do

tvrAl4AICUÀPE, _1 L1 N 1 DE 2076

Pedro Madruga de Oliveira
CENTRAL DE CERTI DÕES

CARTORIo AT§TORFF 2! DE NOÍAS E

Certifico que a Presente
6xibido. Dou fá. (AÍt.36$'lll
Memanguap€/P&26t OV2O 1 6
Selo Digital:ACX1 897&91ôQ
Consulte a autênücidâde êm https
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MAMANGUAPIi MA,I I]RIAIS DIl CONSTRUÇÀO
II ALtJGU F:I, DE MAOL,]INAS

JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO

JoSlNALDoMADRUGADECARVALHo.ME,lnscritanoCNP.Jsobonúmero
10.52 3.031/0001-80, situada na Rua Walfrido de Almeida e Silva' 318' Planalto'

Mamanguape/PB, Atesta para os devidos fins que a Empresa PoSTO DE COMBUSTIVEL NOVA

MAMANGUAPE LTDA, lnscrita no cNPJ sob o número o4.ol8.841loo1r-72, situada à rua lnácio

da Costa Farias, 830, Cidade Nova, Mamanguape-PB, é fornecedora de produtos para consumo

paÍa essa empresa, prezando as boas condições das qualidades dos produtos e compromisso

com o fornecimento, atendendo as necessidades desta empresa'

Atestoquetaisfornecimentosdosprodutosforamexecutadossatisfatoriamente,
não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assumidas,

Mamanguape,0S de janelro de 2016

"rÁI

JOSINALDO MADR CARVALHO

RUA WAI-FRIDO DE ALMEIDA E SII-VA, 3I8
PLANALTO - CEP: 58280-000 - MAMANGUAPE/PB

FONE: (83) 8811-1119 / 8888-lll9
CNPJ: 10.523.03 1/000 1-80

IE: 16160.919-8
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251422016 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpÍessão

Ípn...ita Federal
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 2510212016 às 12'.28'.20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

r)

rLL

Consulta QSA / Capital Social Voltar

O Copyright Receita Federal do Brasil - 2510212016

http://www.receila fazenda.gov.ú/prepêrar lm pressão/lmpri mePagina.asp
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NU',.rÊRO !E TNSCRTÇÀO

04.078.841/0001-72
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE
SITUAçÃO CAOASTRAL

DATADEABERTURA

05/'10i2000

NO[1E EIIPRESARIAI

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

TITULo Do ESÍABELECT[lENTo (Not\4E DÊ FANÍASIA)

POSTO NOVA MAMANGUAPE

tco E DESCRIçÀo oAATtvtDAoE EcoN ICAPRINCIPAL

47.31-8-00 - C omércio vare ista de combustiveis para veículos automoiores

CÔDIGO E DESCRICÃO DASATIIIOADES ECON ICAS SÉcUNoÁR1AS

47.32-6-00 - comércio vare ista de lubrificantes

CÔO GO EDESCR ÇÀO DA NATUREZ A JURiDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R INACIO DA COSTA FARIAS
N Ú IúERo

830
C OI,4 PLE]\,4 EN TO

Ç Ell

58.2 80-0 0 0
BA ttio D s-l ÊlTo
LOTEAMENTO CIDADE NOVA

MUN C]IIO
I\4AMANGUAPE PB

FNtiEitEÇo Et El llcr. ao
leisisimone@hotmail.com

ÍELEFONE

83 3292-1667 I (83) 3292.3153

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EF R,

SITUAÇ DATADASITU

24t03t2001
CADASTRAL

[1orvo oE srÍuAÇÀo CADASTRA!
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TA COI]IERCIAL DO ESTAI)O DA PATIAIBA

w JUN

Term o de Autenticaç 15/005225'1

O Drcsc.le 1Í.rí dra P'r
e!,3 3ção.í v'!rÔ fm sc

?Le&yt6' s 50Â1LS

ACENIC OO

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 229 páginas, elêtronicamente numeradas de 1 a 229

em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n" 003, da

firma PosTo oe coutÉusrtvrl NovA MAMANGUAPE LTDA, estabelecida

no(a) RUA INACIO DA GOSTA FARIAS, n" 830, bairro LOTEAM CIDADE

urjVn, cEp 58280-000, cidade Mamanguapê, estado PB, inscritano c N'P'J'

O+.Oza.g+tloOOl -22 e registrada no(a) JUNTACoMERCIAL DO ESTADo DA

PARAIBA sob o n" 0252003ô2691 por despacho de 05/10/2000'

i, /
Mamanguape-PB, 1 Janeiro de 2014

DE oLrvElRA
co

CAXIAS
NIS

oo 
",i\rormooà.

CPF 913.724-76 CRC/PB 307
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Contâ

Fortes 0

1

1.01

1.01.01

1 01.01.01

1.01.01.01.0í

1.01.01.01.01.0001

1.D1.01.O2

1.01.01.02.0.1

1.01.01.02 01.0001
í.01.01.03

í.01.01.03.01

1.01.01.03.01 .ooo1

1.01.03

1.01.03.01

í.01.03.0Í.0Í
í.01.03.0í.0Í.0001
't.0í.05

1.0í.05.0í
1.01.05.0í.0í
í.01.05.01.01.0001

1 .01 .05.01.01.0002

í.0í.05.01.01.0003

í.01.05.01.01.0004

1.01.05.01.0í.0005

1.01 .05.0.!.0í.0006

1.01.05.01.01 .0007
1.0í.05.01 .01.0008

1.01.05.01.01.0009

1.01. í5
1.0'1.15.0í
't.01.15.0Í.01

1.01.15.01.01 0001

1.01.15.01.01.0002

1.0r.15.01.01.0003
't.01.15.01 .01 .ooo4

1.01..15.01.01.0005

1.07

1.07.U
1.07.04.01

1.07.M.01.01

1 .07.04.01 .01 .0003
1.07.04.01 .01 .OOO5

1.07.U.21

1 .07 .04 .21 .02

1 .07 .04.2 t .02.0001

1 .07.04.21 .02.0002
2

2.01

2.01.O1

2.01.01.01

2.01.01.01.01

2.01.01.0í.0.1.0001

2.01.01.0í.01.0002

2.01.01.01.01.0003

a
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Ativo Circulântê

Disponibiljdades

Numerários em Espécjê
Caixâ Gerâl

Câixâ

Banco§

Contas Conêntes
Banco do B.asil - C/C 9710-1

Aplicâçôes Financeirâ

Aplicaçáo Finânceirâ

BB CDB DI
Clientes

Cliêntes Nâcionais

Ouplicatas a Recêber
Clientês DiveEos

Créditos

Cléditos com lerceiros
Cartões dê Credito

Hipêrcard

Redecard

Cielo

Good Card (Topazio)

Trivate Administraçâo
Santander

Bankpar(América)

Nutricash SeÍviços
Tickêt Serviços

Estoques

§ ,.' ^§

.c-§
,i, §

I
o

1.03í.139,51 0
889.726,73 0
297.177,93 D

107.033,71 0
107.033,71 D
'107 033,71 D
10 909,39 D
10.909,39 D

10.909,39 D

179.2U,83 D
179.234,83 D

179.234,A3 D

144.577,39 0
144.577.39 D

144 577 ,39 0
144.577,39 D

290.321,77 D

290.321,77 D

290.321,77 D

2.103,45 D

107.672,23 D

1125§4 0
39.841,7ô D

33.859,15 0

,27.476,97 0
, 

,,7 850,75 D

, 3 067,76 D

' §7,3,2í,06 D
í57.§49,64 D

',"57.e4§,64 
D

,,14V,€42,U D
. 11.583,43 D

'11:255,97 D

63198,63 D

3 454,99 D

68.156,62 D

141.412,7A O

141.412,7A D

157.125,31 D

157.125,31 D

35.234,85 D
121.830,46 D

15.712,53 C

15.712,53 C

3.523,48 C
12.189,05 C

1.031.139,51 C
284.250,92 C

284.250,92 C

232 699,83 C

232.699,83 C

398,79 C

168 261 ,22 C
8.988,54 C
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Estoques em Estabelecimentos próprios

Estoque de Mercadorias

Gasolina Comum
Gasotina Aditivâde

Lubrificantes

Alcool Hidíatado

Oleo Diese Bio Diesel
Ativo não Cirêulante

lmobitizedo

Bens em Operação

Bens UtilÉados na produção e/ou prestaçâo de Serviços
EquÍpamentos, Máquinas ê tnstataçôes lndustriais
lúóveis, Utênsjlios e tnstataç6es Comerciais

DEPRECIAÇÔES

C) Bens Não Utilizados na produÉo e/ou p.estação Serviços
Equipamentos e Máqujnas
Móveis, Utensítios e lnstâtaçóês

Passivo Circulaate

Obrigaçóes de Curto prâzo

Foanêcedorês

Fornecedores Nâcionais
Alfâ Distribuidora

Setta Combustiveis S.A
PB LUB Com. e Rêpresêntâções
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Balanço Patrimonial
Émprêsa: POSÍO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA - CNPJ: 04.078.841/0001-72 Fortes AC

Conta Descrição 31t'1212014

2 01.0Í.0't 0'1 0004

2.01 .0'1.01 .01 .0005

2.01.01.01 01.0006

2.01.01.01.01.0014

2.01.01.01.01.0015

2.01.01.03

2.01.01.03.01

2.01.01.03.01.0001

2.01 .01.03.0'1 .0002

2 01.01.03.01 0003

2.01.01.03.03

2.01.01.03.03 0006

2.01 .01.03.03.0007

2.0'1.0'1 .03.03.0008

2.07

2 07 .01

2.07.O1.O1

2.07.01.01.01

2.07.01 .01 .01.0001

2.07.01 .01.01.0002

2.07.01.01.01.0003

2.07.07

2.07.07.01

2.07 .O7 .01 .01

2.07.07.01 .01 .0001

Gegliardi Oistribuidora Ltdâ

Parelhas Gás Ltda

Duna Distribuidora Ltda

Gasoleo Combustiveis Ltda

Gama Diesel

Obngaçôes Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

ObrigsÉes Trabalhislas s PÍevidenciáías

INSS a Recolher

FGTS a Recolher

Contribuição Sindical a Rscolhêr

Obrigaçôes Fiscais

IRPJ a Rocolheí
ôSLL â Rêcolhêr

IRRF e Recolher

Pâtrimónio Líquido

Capital Realizado

Capital Sociel

Cepitel Socialde Domicilisdos ê Resilentss no Pais

José Luiz da silva
Jos€fa dê Fátime Caxias da Silva

Adiamir Caxias da Silvg

Outrâs Contas

Outras Contas

Lucros Acumulados

Lucros Acumulados ê/ou Saldo ê DisposiÉo da A$êmbléiâ

DA SILVA

22.270,65 C

15.759,69 C

15.049,47 C

1 162,50 C

808,97 C

51.551,09 C

7 398,84 C

5.350,72 C

1 818,74 C

229,38 C

44.152,25 C

7.971,96 C

35.873,80 C

306,49 C

746.888,59 C

60.000.00 c
60.000,00 c
60.000,00 c
48.000,00 c

6.000,00 c
6.000,00 c

686.88E,s9 C

686.888,59 C

686.888,59 C

686.888,59 C

Data de Enc€rramento: 31/1212014
ValoÍ de Ativo e Passivo: R$ 1 .031 .139,51 (Hum Milhão Írintâ ê Um Mil Cento e Trintâ ê Nove Rêâis e Cinq
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)emonstração do Resultado do Exercício
npresa: POSÍO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LmA - CNPJ 04.078.8Á110001-72 Fortes AC Contábil6
rdereço: RUA INACIO DA COSTA FARIAS, Complemênlo: , N.o: 830, Baino: LOTEAM. CIDADE NOVA, Cidâdê: [4amanguape, Êstado: PB, CEP: 58280
,efone: (83) 32921667
itabêlêcimêntos: 0034 - POSTO DE C. N.iIAMANGUAPE LTDA; Cenkos de Rêsultado: 001 - Geral

cnta Descrição
0'v01t2014

a

31t1212014

) 010

010.01

010.01.02

, 030

) 040

040.02

) 060

) 070

070.01

070.02

070.03

070.04

070.04.02

) 110
,) 150

) 160

) 170

) 200

Receita Bnrta Opêracional

Faturâmento Prod. Merc. e Serviços

Vêndâs dê Mercádories

Rêceita LÍquida

Custo Mercád./Se rv. /Prodútos Vendidos

Custo das Mêrcâdorias Reveodidas

Lucro Bruto

Dêspêsas Operâcionais

Despesas Adminisirativas

Dêspesas com Vendas

Despesas Tributá.iâs

Resultado Financeiro

Despesâs Finâncekas

Rês. Antes das Participaçóes e Conl.ib.

Res. Antes lmp Renda e Contrib. Social

Contíibuiçáo Social Sobre o Lucro

lmposto de Renda

Resultado Llquido do Exercicio

11.109.971,43

11.109.971 43

11.109 971 43

11.109.971 43

I795 Cn.21

1314.042,16

861.087,03

153.440,85

163.317,68

16137,32

528.191,18

528.191,18

452.955,13

452 955,13

121 092.10

26.909,36

304 953,67

DA SILV
to

cPÉ o32.913.724-76

CâRTORIO BUSTORFF ? OfICIO OÊ NOTÀS E PROTESTO
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ÀNÁLISE PELos INDICES Do BALÂNço

EMPRESA: POSÍO DE COMBUSTIVEL NOVA i'AMANGUAPE LÍDA " CNPJ, 04,078,E41/OOOí-72

[rÊs/ANô 1212014

AVALÁÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

LIQUIDEZ GERAL AC + ANC 1.031.139,51

PC + PNC 284.250,92

SOLVENCIA GERAL ÂT TOTAL 1.031.139,51

PC + PNC 284.250,92

LIOUIDEZ CORRENTÊ 849.726,73

PC 284.250,92

CAPITAL CIRCULÂNTE LíQUIDO = AC - PC 605.475,81

INDICE. CAPIT. PROPRIOS PL 746.888,59

AÍIVO TOTAI 1.031.139,51

INDICE APLIC. IMOBILIZADO AP L41.41"2,18

746.888,59

ÍNDtcE ENDtv. ToTAL PC+PNC 284.250,92

AT 1.031.139,51

ÍND. ENDtv. PAT. LioulDo pc+pNc 744.250,97

746.888,59

AC = ATIVO CIRCUTANIE

ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCUI"ANTE

PNC. PASIVO NÃO CIRCULANTÉ

CCL = CAPITAT CIRCULANTE LíQUIDO

AP = ATIVO PERMANENTE

PT = PATRIMÔNIO tíQUI
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Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 311'121201.4

Emprêsa: PôSÍO DE COIVBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA - CNPJ: 04'078 841/0001-72

Nota 'l - Contexto Operacional
o Posto de combustivel Nova Mamamguape Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidadê

lvlamamguape/pB, tendo como objeto sãci;l comércio vaÍejista de combustíveis e lubriÍicantes de veiculos automotores, com inicio

las atividades em 05/10/2000.

lota 2 - Base dê Preparaçâo e Aprcaentação das Dêmonstrações Financoiras

rs demonslrações contábeis foram elaboradas em consonáncia com as Normas Brasileiras de contabilidade, além dos Principios

lundamentaisde Contabilidade e demais práticas emanadas da legislaÉo societária brasileira'

{ota 3 - Práticas Contábeis

3.í - Disponibilidsdes
As receitas e as despesas foram reconhecidas mensalmente respeitando os Principios Fundamentais da Contabilidade, em especial

o PrincÍpio da Competência.
Apresentam valores de caixa, depósitos bancáÍios de livre movimenlâção e aplicaçóes Ínanceiras que podem seÍ movimentados a

qualquer momento sem risco signiÍicativo para a empresa.

3.2 - Estoques
Os estoques são de resgistro diário, aprêsentando o valor do ultimo dia do ano exercicio conforme o LMC'

3.3 " Deprêciação
A depreciaÇão acumulada realizada pelo método linear'

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
o capital social é de R$ 60.000,00, divido em 60.000 cotas de R$ 1,00, totalmente integÍalizado, apresentando a seguinte

composiçáo:
José Luiz da Silva - 48.000,00
Josefa de Fátima Caxias da Silva - 6.000,00 '-

Adjamir Caxias da Silva - 6.000,00

4.2 - Resultado do Exercicio
A empresa apresenta após deduÉo de CSLL e IRPJ um Luso Liquido de R$ 304 953'67

IR CAXIAS DA SILVA

Óc|o ADMINISTRADOR
cPF 032 .913 12+76

CÀRTORIO BI,SÍORFF ? OFICIO DE NOTÀS E
R Pc. J P.ee47 M.rsr!r,+

C€Ítifico que a presente óPia é
exibido. Dou Íé. (AÍt.36tlll do CPC
Mamanguape/P&2 6l O2nO1 6
Sêlo Digital:ACXí g@2-DJBR
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TERMO DE ENCERRAI\4ENTO

Contém o presente livro 229 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 229
em uma via, todas elas já escrituradas e seÍviu como Livro Diário n" 003,
refêrente ao periodo 0í/01/2014 a 31h212014, da fiÍma POSTO DE
COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA, estabelecida no(a) RUA INACIO
DA COSTA FARIAS, n" 830, bairro LOTEAM. CIDADE NOVA, CEP 58280-00CÍ,

cidade Mamanguape, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 04.078.84110001-72 e
registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA sob o n"

025200362691 por despacho de 05/10/2000.

Mamanguape-PB, 31 de D mbro cc 2?14I

IR DA§ILVA
IO ADMÍNISTRADOR

LEISIANÉ VEIRA

I

C4RTORO BI§IORFF ? OFICIO DÊ NOÍÂS E
R. PÍÉ J. P...e 47 i.t't:tt+

Certifico que a presente cópia é do original quê me fol
oxibido. Dou fó. (AÍt.36$lll do CPC
Mâma nguape/P&.26í020 í 6
Sslo Dbitâl:ACXí 9003-FGMC

*r
Consulte a âutênücidade êm https/selodigital.tjpb jus. br

cPF O32 913 .724 76
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Posto de Combustíve! o rt: 6l
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Nova lllaman ua e .-

luhrificantes, borracharia, conveniência, lanchonete e restaurante setta

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2016.

oBJETO: Aquisição parcerada de combustÍveis e rubrificantes diversos,destinados aos veícuros utirizados nas ativioãoes oa camara úurüipãi oriMamang uape.

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTíVCI ruOVN MAMANGUAPE LTDACNPJ: 04.078. 841 tOOOl -7 2

Prezados Senhores,

Nos termos da ricitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo.
I'1ÀRCÀ/MODEIO UNfDÂDE

S:]IÀ L]TIiJ:
SET:! LiTRCS

QUÀNTIDÀDE P.I,TITÁR]o

L llil il

P. TOTÀÍ,

rl.80o, c0

2.99A,AA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 80.790.00
(Oitenta rril setecentos e noventa reais.l

PRU\ZO: ENTREGA IMEDIATA
PAGAMENTO: ATE TRINTA OtaS ,q,póS a
PRoDUTOS SOLICITADOS.
VAI-IDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
OITIGEI\4 DAS MERCADORIAS OFERTADAS: SIiTTA

Mamanguape. 25 de levereiro de 201 6.

Po§m oE collB ro\l\lf il\lTli,-.

coDrco DrscRrMrNÀqÀo
] GÀSOLIi,iÀ COMUM

: Éiemôr c: r.r.,r"r

ENTRDGA TOTAL DOS

ADIAMIR
DA SIIVA

Ad jamir Caxias da Silva
(Sócio Administrador)

Identidade: 22731 83 SSDS/pB
Fonelax: 83-3292-1667

Email: posto.novamme@hotmarl.com

Rua lnácio da Costa Farias, 830 - Lot. Cidade Nova - CEP: 58280-000 - Mamanguape - PB

Fone: (83) 3292-1667 . E.mail: posto.novamme@hotmail,com - CNPJ: 04.078.84110001-72 - lnsc. Est.: 16.130.203-3

4\

PROPOSTA

cA)(lAS

§,"Wa-
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ESAÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

câI&aÀ I{I,NICIPÀI DE IanGJgIÀlE
coÀfissão pERI4NENTB DE LrCrTÀçÀO

ÀTÀ 001 - roraDÀ DE pREços No 0000l/2016

Ata dos trabalhos da Comissão Pereanente de Licitação, encarregada de atua.r nos procêdimentos
rêlativos à licitaÇão aciEa indicada, que objêtiva: Àquisição parcelada dê coÍürustíveis
diversos, destinados aos veículos utifizados nas atividades da cârEara I'nmicipal de uamanguape.
Foi dada a devida publicidade ao certamê, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguintê mêio dê divulgação: Diário oficial do Estado - 05/02/20L6; Jornâf À únião -
05/02/201-6. T,icitântê cadastrado neste processo: Posto de CoEbustivel Nova lía[anqlrape Ltda. Às
09:00 horas do dia 29/O2/2016, rerDiu-se a CoÍLissào Pernanente de LlcltaÇão. dêsignada pela
Portaria no OO3/201,6 de 05/07/201,6, coÍposta pelos servidores: cIÁuDIo LEÍrE FII,HO -
Presidente; I,ÍARIA JOSÉ @MEs - etrlb.ro; MARIA @RETE IEITE BÀRBoSA - Menbro - Inicialmente,
confome as disposições contidas no instntrtrento convocatório, o Presidente abriu a sêssão
pú-blica e efetuou o credenciamentô dos interessados. Licitante qualificado a palticipar desta
xeunião: Posto de Combustível Nova líaoânguape Ltda - Representante: Àdj anir Caxias da silva
Em seguida foxam idêntificados os envelopes contendo as propostas ê os docrnnentos dê
hâbilitaÇão dos ticitantes devidamênte qualificadog, âbrindo-se os envelopês Docr.mentaÇão og
quais tivêraln seus conteúdos xubricados pelos presentes. conferidos os eleDerttos apresêntados/
passou a informar: o licitante fol considerado habilitado. Após a d-ivulgaÇão do xesultado da
fase habilitação, observado o prâzo recursal ou rêgistrada a desistêÍrcia êxprêssa do licitaniê
de aprêsentar qualquer interposlçáo dê rêcurso, foi abêrto o envelope contendo a proposta dê
preÇôs do proponente habilj-tado, o qual teve seu conteúdo devidaEente rubricado. Ànalisada a
proposta o Prêsidente passou a inÍormar: O licitante aprêsentou proposta, no aspecto formal,
êm consonância com as êxigências do instnuerto convocatório. Considelado o valor ofertado
pelo proponente, devidamênte regristrado ro correspondente Histórico da Àta, as observaçóes
apontadas du.rante o processo e os critérios definidos no instnmento corrvocatório, ao final da
sessão, produziu-se o seguinte lesultado: Licltante vêncedor e respectivo valor totâl da
contratação: Posto de combustível Nova MaEãnguape Ltda - valor: R$ 80.790,00. os valoxês
r.u]itários constantes da proposta apresentada, bêm conlo o resul-tado do certême com a devida
classificaÇâo, êstão demonstrados no respectivo üapâ de Àpuração, que fica fazendo parte
1ntêgrante desta Àta, independente de transcrição. Facultada a palavra: nerüu&a observação foj.
feitâ. Nada mais
conformê, vai devi

ha a
as

stâr, lavrou-sê a presente Ata, quê depois de lida e achada
te nada.

C

MARTÀ GORE E

IO Í,EITE EI
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Combu S ivel ova l'1amânquape LtdaPos
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ESAÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂtanÀ r.írxrcrPÀr DE lotaNcuÀPE

coEssÃo PERr'nNElÍfE DE LrcrrÀç.ão

HrsrÚarco DÀ ÀrÀ 001 - Tct{ÀDÀ IE pRBços rr 00001,/2016

Histórico da Ata dos trabalhos da Comissâo Pêrmânênte de LicitaÇão, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitaçào acj.Ea indicada, guê objêtiva:

ÀquisiÇão parcelada de conbustiveis dlversos, dêstinados aos veículos utilizados nas
atividades da Câràra tÍunicipal de l,lanánguape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

consideradog os valorês aprêsentados
processo e os critérios definldos
produziu-sê o sequintê resultado:

- Posto de Corúcustlvêl- Nova tÍaranguape Ltda.
Item(s): 1 - 2-
Vafor: R§ 80.7 90, 0 0

- Nào há registro -

C IO LEITE I LHO

)r
MÀRIA LEÍTE o odê

por cada licitante, âs obsêrvações apontadas durante o
no instnntrento convocatório, ao final desta sesgâo,

1 Nova líâmanguape Ltdat

.^
-i-

q*,

2.0 - DO TRÀIÀIrEI{IO DTIEREIÍCIÀDO PÀRÀ UE e EPP - EAIB PnOPOSIA

I
. {r(c.rio,áAr {cr..rzlt

L

MÀRrÁ-/osÉ coi{Bs-
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ESIAIrc DÀ PÀBÀÍBÀ

câraÀÀ À{t NrcrPÀr DE AI,GrÍcuÀrE
cor4ssÃo PEruaNEnrE DE r,rcrTÀçÃo

QrrÀDRO COXPÀRArIVO DOS PREçOS ÀpRESENTÀDOS - XÀpÃ DB Àpm}.Ç;.o - roÀíÀDÀ DE PRBçOS N. 00001/2016

PerticÍt,ântêa Irh,.d. (ruent. \rr. urlt. v].. ToteJ.
1 - Gaaoll.na c@re
Posto de Combustivel Nova Mamanguape Ltda litro 20000 3,89 77.800,00
2 - Etânol
Posto de Combustlvel Nova Mamanguãpê J,tda litro 1000 2,99 2.9,O,AO

c1a6s. Ohs.

I

I

Mamangnrape - PB, 29 dê Eevêreiro dê 2016

RESI'LTÀDO TIIBI:

- Posto dê Cornbustlvel Nova lt{ananguape Ltda.
Iten(s) : 1 - 2.
Valor: R$ 80.790,00
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ESÍADO DA PARAíBA
CÁMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTÂ - TOMÂDA ÍE PREçqS N. 0000í20í6
OBJETO: Aquisiçáo parcêlada de combudívêis diversos.
LICITANTE DECLARADO VENCEOOR e respectivo valoÍ totalda conlralaçâo:
Po6to de Combustível Nova Mamanguape Ltda - Valor: R§ 80.790,00.
Dos alos deconentes do procedimento licitalóao, caberâo recursos nos termos do Art.
109, da Lei Federal n".8.666/93 e suas alteraçôes. Maiores informaçÕes poderão seÍ
obtidas junto a Comisgâo PermanerÍe de Licitâçáo, Rua Duque de Caxias, 123 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08:00 as í2:m horas dos dias úeis.
Telelone: (083) 3292-2786.

. Mêmanguape - PB, 29 de Fevereiro de 201 6
CLAUDIO LEITÊ FILHO - Presidente da Comissáo

DE
otvuLGAçÃo

no OuÀDRo
data.

2 .02. 6

rl

\:§I!y

Publicado rnediantê

\À\\ I t\
Pr6ldenle da Colàlssáo
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂIcrl urrrucrpàrr DE !.G!&!IGrrApE

coEssÀo PER!.rlNEl{:rE DE r,rcrrÀçÀo

RElÂTORIO roMÀDA DE PREÇOs No 00001/2016

1.0 - DO OB.r8fÍ90:
Têm o plesente relatório o objêtivo dê descreve! os procedimentos da CoÍLissão Permanente de
l,icitação, doravante denominada silrq)lesmente Corlissão, encalreg:ada de atuar no procêsso
licitatólio acina indicado, que obj et j.va: Aquisição parcelada de collüustíveis diversos,
destinados aos veiculos utll.izados nas atividadês da Câmara Municipal de !,Íamanguape.

2.0 - DÀ PI'BtrJICIDÀDE:
r'oi dada a dêvida pubLicidade ao ce.rtamê,
se do seguinte meio de divulgaÇão:
Jornal À Ur.i,ào - 05/02/2076;
Diá!io Oficial do Estado - 05/02/2076.

êrn ôbgervância a 1êgislaçáo pertanênte, utif izando-

3.0 - DOS ÍI{!'ERESSàDOS :

Licitantes cadastrados neste procêsso: posto de Co[üustlve] Nova Manânguape Ltda.

il. O - D HÀBII.IIÀçâo:
No dia e hora marcados foram recebidos os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habilitaÇão dos interessados, abrindo-!ê em seguida os envelopês Dôcumentação. Licitantêsqualificados a participar do certame:
Posto de Conüustlve1 Nova Mananguape Ltda.

Analj.sados os êlementos apresentados e a9 exigências conatantes do instr\rmento convocatório
coüêspondente, a colLigsão infomou: Todos os licltantes roran consj-derados habilitados.

5.0 - DÀ PROpOSTÀ DE PREçOS
Àpós a divulgação do lesultado da fase habj.litação, obsêrvado o prazo recursal ou .registrada a
desistênci.a explessa dos licitantês de apresentarem qualquer interposj-ção de -recurso, foram
abertos os envelopes Proposta de Preços dos proponentes habllitados, Anafisadas as propostas acoÍlissão informou: rodos os licitantes apresentaram propostas/ no agpecto formal, em
consonância com âs exigências do instnmentô convocâtório.

6.0 - DÀ col(Í,us.ão
considerando os valores ofertados por cada proponente, as observaÇôês apontadas durante o
processo e os critélios definidos no instrulento convocatólio, chegou-se a conclusào de que aproposta do licitante abaj-xo relacionado, apresenta-se vantaj osa para a Àdlrinistração.Licitalte declarado vencedor ê respectivo vaLor total da contrataçáo:
Posto de Combustlvel Nova Mananguape Ltda - Valor: R§ 80.?90,00.

sal-ienta-se que os valoles unitários constantês das propostas apresentadas, bem como oresultado do certame com a devida classiíicação dos licitartes, estão demonstrados no
respectlvo Mapa de ÀpuraÇáo, que fica fazendo parte j-ntegrante deste relatório, independente
de transcrj"çâo. face ao exposto, esta Comissâo, represêntada nestê ato pelo seu presidente,
sugere ao serjhor Presidente da câmara, a homologaÇão da presente licitaÇão em favo! dorêferido proponênte.

É o relatôrio.

Marãnguape PB,

IO LElTE IJiO

de Março dê 2 016.

Presidente da ConLissão

Ài ,(
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÁT.GRÀ MUNICIPÀI DE I,aI,B}IGuÀPE

ÀssEssoRrÀ ,ruRÍDrcÀ

orig€o: TOMADA DE PREÇoS N-o 00001/2016
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

ÀasuÀto: Aqui siçáo parcêlâdâ dê conüustlveis diversos, dêstinados
aos veículos utilizados nâs atividades da câmara Municipal
de Mamanguape

ÀÀero: Processo licitatôrio corrêspondente.

PÀRECER

Ànalisada a rÍãtéria, nos ternos da Lei Eedêra1 n" 8.666/93 e suas aftelações, ê considerando o
teor dos documêntos ê informaÇões apresentadas, êsta Àssêssoria Jurídica consldêra regular o
processo em tela, o quâl está êm consonância com a 1êgislaÇâo pertinente.

Iríamanqmape - PB, 08 de Março de 2016.

I,íEIO
Asses Juridicot PB 15.685

. CPL.
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ESAADO DÀ PÀR"AÍBÀ
cÂ}43"A MT,IICIPÀI DE !6I4T{GUÃPE

GÀBI}IEIE DO PRESIDEIIIE DÀ CÂ}TAXÀ

líâsanguape - PB, 08 dê },Íarço de 2016.
PORTÀRrÀ N" 1? 00001/2016

O PRESIDEI{TE DA CÂ],ÍARA DÀ CÂ}ARÀ MUNICI PÀT DE }B}G.NGIÀPE, EsTÀDo DÀ PÀR.ÀÍBÀ, no uso de
suas atribuiÇõês lêgâi s.

R E S O L V 8..

HOI,ÍOLOGAR o rêsuftado da licitaÇão, modalidadê Tomâdâ dê Pleços no 00001/2016, gue
objetiva: AquisiÇão parcelada dê combustivêis divêrsos, destinados aos vêiculos utilj"zados nas
atividadês da CârEra !,Íunicipal de l,ÍaEanguape; conl base nos elementos constantês do processo
correspondentê, os quais apontam como proponente (s) vêncedor(ês):

- posto de Combustivel Nova Mamàng.uape ttda.
a4.o-tg .841/0001-'12
valor: R$ 80.7 90, 0 0
Publaque-se ê cu(q)râ-sê.

a
FERRE RÀ DA SI1,

Presidente da Câmara

\

6B (

CPL.
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BSTADO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂI,ÀRÀ TÃ,NICIPÀ! DE UATÀNGUÀPE

GÀBITIEIE DO PRESIDETIE DÀ Cfu,TARA

l,laDangmapê - PB, 08 de MarÇo de 2016.
PORTÀRIA rro 1? 00001,/2016-01

O PRESIDENTE DA CÀ.ÍÀBÀ DÀ CÂT.NRÀ MUNICI PÀI DE üA}TÀNGIIÀPE, ESÍÀDO DÀ PÀRÀÍBA, NO USO dê
suas atribuiÇões legai s,

R E S O L V E:

ADruDICÀR o objeto da licitaÇão, modalidade Tonada de Preços n" 00001,/201,61 Aquisição
parcelada dê conbustlvels diversos, destÍnados aos veiculos utilizados nas atividades da
Câmaxa Mr.rnicipal de Mamanguape i com base nos elemêntos constantês do procêssô correspondentê,

- Posto dê conbustÍvel Nova lÍaEanguape Ltda.
04 .o-78 .841/0001-72
Valor: R$ I0.790, 00
Publiguê-se e cunq)ra-sê.

J FERRE TRÀ SILVÀ FIIHO
Prêsidênte dâ Câmâre

Ft,63 ã

. CPL.

o
a
o

q

,j,{

, ',,| -. , ''',.
-i i- iF- i! '-."r',,'-r.:.-'-j':

,l



cONTnAIo N" : O0O0i!/2016-cPú

TERI{O DE COUTAÀTO QI'B ENlRts SI CEIEBRAü
T{AT'ÀNGUÀPE E POSTO DE CCD{E}USTÍ\rEI NOrrÀ
FORNECI!,ÍENTO CONTOR}íE DISCRIMINÀDO NÉSTE
ÀBAIXO:

À CÂ}ARA
}GMÀNG{JÀ-PE

TNS

PeIo presente instrumento particular de contrâto, de um lado Cârnara I'Ílmiqipal de l,tamangruape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - líananguape - pB, CNPJ ^. 1,2.720-256/ 0001-52, nêstê ato
representada pelo Presidente da Câ[ara ,roão EeÜeira da Silva Eilho, Brasileiro, Divorciado,
Comêrciante, residente e doniciliado na Rua Sevêrirto victor, 45 - ptanalto - MaDanguape - pB,
CPE n" 031.463.444-40, Carteira de Identidade r\" 2-2AA.944 SSP-PB,, doravante simplesmente
CoNIRÀTÀMIE, e do outro lado Posto de Conbustivel Nova Mamãnguape Ltda - Rua Inácio da Costa
Farias, 830 - Loteêmênto Cldade Nova - llaDang:uape - PB, CNPJ n" 04.078-841,/0001-72, doravante
si[plêsmente CONIRATÀDO, decidiram as partês contratantes assinar o presente contrato, o qual
se rêgerá pêlas c1áusulas e condições segilrintes:

CUíI'SUI,À PRIMEIBÀ - DOS FOXI}ÀI{EN:1OS DO CÚfmÀ!\c:
Este contrato decoEe da licitação modalidade Tomada dê Preços no 0A00I/201,6, processada nos
termos da Lei Federal n" A.666/93 e suas alteraÇões e a Lei Corq)lementar no 123, de 14 de
dezedbro de 2006.

CIÀUSUIÀ SEGI'NDÀ - DO OBi'ETO DO @]r1tsÀ!O:
O prêsêntê contrato tem por objeto: Àquisição parcelada dê combustivêis dlversos, destinados
aos veículos utilizados nas atividades da Cámâra l,lunicipal de úamanquape.

O fornêcimênto deverão obedecer rigorosamente às condiçôes êxpressas neste instnmento,
proposta apresentada, Ionada de Preços n" OOOOI/20L6 e instruções do Contratante, documentos
êsses que íicam fazendo partes integrantes do presente contrato, lndepêndente dê transcriÇão.

CIÀI'§UIÀ TERCEIRÀ - DO VAIOR E PREçOS:
o valor total destê contrato, a base dô preÇo propoeto, é de RS 80.790,00 (OITENTA l,lIL E
SETECENTOS E NOVENTÀ REAIS).

cü(usulÀ orÍÀRIA - Do RBÀirustruEtúlo:
os p.reÇos dos conbustlveis e lubrificantes poderão ser realirüados conforme os
ofi.ciais autorizados pelo Governo federal ou Setoriais.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, podêrá sêr restabêlecida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos te.rrnos do Ãrt. 65, Inclso II, À1inêa d,
8,666/93, mediante comprovaÇão doc!úrêntal e requeriÍrento expresso do Contratado.

cu{usurÀ errrrrrÀ - ÍrÀ Darirção:
As despesas coEerão por conta da segiuinte dotação, constante do orçamento uiqerttê:
Recursos Prôprios da câÍlara l,Íunicipal de l.Íamanguape: 01.01 01-031.0001.2001 3390.30.00

índices

rê1aÇão
da Lei

C',i(USUIÀ SEEEÀ - DO PÀGÀüEÚTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratantê. mêdiêntê processo reqular, da sequintê
manêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, colrtados dô perlodo dê adirylemênto.

cüíu§IrtA sÉrüA - Dos PRÀzog:
O prazo miâximo para a execução do objeto ora contratado, conforne suas caracteristi.cas, ê quê
adríLitê prorrogaÇão nos casos prêvistos pela Lei 8.666/93, está âbaixo indicado e será
considêrado a partir da emissão do Pêdido de Conpra:

Bntrega: Imêdj-ata
o prazo de vigêncla do presente contrato sêrá deterEinado: até o final do exêrcíci-o financêiro
de 2016, considerado da data de sua assinatura.

CIÂUSUIÀ OITÀVÀ - DAII OBRIGàçOB§ DO @NAtsÀTàISTE:
a - Efetuar o pagarênto rêlativo ao fornecimento efetivarEerrte realizado, dê acordo com as
respectivas cláusulas do presênte contrato,'
b - Proporcionar ao Contratado todos os Eeios nêcêssários para o fief fornecimento contratado,'
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a maj.s anpla e conplêta fiscalizaÇão, o !F-re não exj-me o Cont.ratado dê suas
rêsponsabilidadês contratuais e legâis.

cI,ÁUsuIÀ NoNÀ _ DÀ§ oBRTGÀçõES Do oo*TRÀIàDo:
â - Exêcutar dêvidêmente o forneci-EreDto descrito na C1áusu1a correspondente do presente
contràto, dentro dos melhores parâmetlos dê qualldade êstà.belecidos para o raroo de atividade
rêlacionada ao objeto corttratual, com obsewânciâ aos prazos êstipulados.'
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislação f19ca1, civi1,
tributária e trabalhista, bee como po. todas as despesas e compronissos assr-mridos, a qualquêr
título, pexante seus fornecedoles ou tercêiros em razão da execução do objeto contratadô,'
c - Mante-r prêposto capaeitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quândo da exêcução do
contrato, que o represente integílalmente êm todos os sêus atos,'

.rNí
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êsclarecimentos solicitados,.
e - Será responsável pelos dânos causados diretâmêntê ao Contratantê
dêcorentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
responsabilidade a fiscalizaÇào ou o acotüpanhamento pelo órqáo interessado;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratantê devendo prestar os oI]mês
o

ou
our

terceiraos,
dlrzindo essa

E, por estarem dê pleDo aco-rdo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

t)f - Não cêdê.r, transferir ou sub-corttratar, no todo ou em parte, o objeto deste
sêm o conhecimênto e a devida autorização expressa do Contratantê,.
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em coryatibilidade com as obrigiaÇôes assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, seq)re que solicitado-

crÁusur,À DÍ:cnn - DÀ Àf,rBÀçÃo E RBscrsÃo Do @FTRÀIo:
Este contrato podêxá ser alterado, unilateralmente pê1a Contratante ou por acordo entre as
paltês, nos casos previstos no Àrtigo 65 ê sêrá lescindido. de pleno direito, conforme o
dlsposto nos Àrtigos 'l'1, -18 ê 79 da tel 8.666/93.
o contratado fica obrlgado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressóes que se fizerem necessários, até 25* (\rinte e cinco por cento) do valor inicial
atuafizado do contrato.

CLIíUSUIÀ DÉJCIUÀ m'NGIRÀ - DÀS PEIGI,IDÀDES:
A recusa lajusta em deixar de criÍq)rir as obligaçôês assu[idas ê preceitos lêgais, sujêitârá o
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às seqlrintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a advêrtência; b - multa de mora de 0,59 (zero vírgula cinco pox cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entlega, no i-nicio ou na êxêcuçâo do
objeto oxa contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inêxêcução total ou parcial do contrato,' d - suspênsão tenqrorária de partj-cipar em licitação e
impêdimento de contratar com a Àdú-ioistração, por prazo de até 02 (dois) aJros; e - declaraÇão
de inidoneidade para lj-citar ou contratar co$ a AdmiDistraÇáo Pública ênquanto pêrdurarêm os
motivos detêrminantês da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - slmultaneamente. qualquer das penalldades cabiveis
fundamêntâdas na Lêi I . 666193.

cü(usur,À DÉtcltíÀ sEqnDÀ - Do Fmo:
para diriÍLir as questões decorrentes deste contrato, as partês elegêrtr o Eoro da Comarca de
Mamânguapê, Estado da Paraíba.

TE STEUUNiIÀS

IrÍaranguapê PB, 08 de MarÇo de 2016.
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JOÀO IRÀ DA S ILVA FILHO
Prêsidentê da ctunára
031- 463. 444-40
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EST,ÀDO DA PÀRAIBÀ
CÁI6XÀ MI'NICIPÀ! DE I TÃNCT'APE

COMISSÀO PERIA]IEITIT DE I.ICITÀçÂO

TOÀGDÀ DE PREçOS tr" 00001/2016

DECI"ARÀÇÃO _ PI'BIICÀÇÃO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de HomologaÇão e Adjudicaqão
correspondentes ao processo licitatório modalidade Tomâda de PreÇos nÔ 00001/2015, foram
devidamente afixadas no Quadro dê DivuLgação deste Órgão, nesta data, em observância as
disposiÇôes da Lêi Fêdelal n" 8.666/93 ê suas alteraÇões posteriores.

Mamanguape - PB, 08 de MarÇo dê 20L6.

IÀ DE PAIVA
Chefe de Gabinete
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂüÀ3À TONICIPÀT DE IiANGNGI'ÀPE

COMISSÀO PERI,'ÀNE}IIE DE I,TCITÀçÀO

Íor4DÀ DE PREÇOS N' OOOOI/2OL6

DECIÀRÀçÀO - PUBLICAÇÃO

DECLÀRÀÇÀO

Declaro para os devidos fins dê dixej-to, que uma cópia dos termos de HomologaÇâo e Adjudi-caÇão
colrespondentes ao processo licitatório modalidade lonada dê Preços n" 00001/2016, foran
dêvidamente efixedas no Ouadro dê Diwt,ilgeção deste Órgão, nestâ dâta, êm obserwância es
dlsposiÇões da Lêi EedelaL o" 8.666/93 e suas alteraÇõês posterio!ês.

I de MarÇo de 2016-

C IO LEI EI
Presidente da Coni ssào
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÀO E AINUD|CAçÃO - TOMADA DE pREçOS N" 0000í/2016
Nos teÍm6 do relatóÍio final apreseÍ ado pela Comissâo Permanente de Lícitaçáo e
obsêrvado o pareceÍ da A$essoria Juídica, ÍeÍeÍente a Tomada de Preços no
0O0O1/20,|6, que objetiva; Aquisiçáo parcelada de combustiveis diversos; HOMOLOGO o
conespondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Posto de
Combuslível Nova Mamanguape Llda - RS 80.790,00.

Mamanguape - PB, 08 de Março de 2016
JOÀO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENtê dA CâMArA

PUBLICAR:

I - Quadro de DivulgeÉo do Órgão Realizador do Certame - 08.03.í6
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMÂRÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETOi Aquisiçâo parcelada de combustiveis diverso§.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preçc no m00í/2O16.
DOIAÇÃO: Recursos Próprios da Cãmara Municipal de Mamanguape: 01.01
01.03í.0001.2001 3390.30.00
MGÊNCA: até o íinal do exercício financêiro de 20í6
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Municipal de Mamanguape e:
CT No 0000420í 6 - 08.03.16 - Pcto de Combuslível Nova Mamanguape Ltda - R$
80.790.00

PUBLICAR

I - Quadro de DivulgaÇão do Órgão Realizador do CeÍtame - 08.03.í6

&
\ ,gg



(
FL: {o 6

. cP[.

o

c

E

q
o
o

oESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUF'A MUNIC'PAL DE IWAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARÂ MuNtclPÂL DE MAMAMiUaPE

HoMoLocaçÃo E ADJUDtcAçÂo - ToMADA DE pREços N.0000í/2016
Nos termos do relatóto final apresertado pela Comissão PêrmaneÍte de Licitação e obse ado o parecer da
Assêssoria JuÍídica, reÍeÍente a Tomada de Preçc no 0m01/20í6, quê objetivai Aquisiçáo parcelada de
combustiveis diversos; HOMOLOGO o coírespondente procedimento licitatório e ADJUDICO o sêu objeto at
Posto de Combustível Nova Mamanguape Ltda - R$ 80.79O,0O.

_ Mamanguape - PB, 08 dê Mêrço dê 20r6
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO. Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MuNrctPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DÊ CONTRATO
OBJEIO: Aquisição parcelada de combuííyeis diveís6. FUNOAMENTO LEGAL: Tomada de Preço6 no

00001/2016. DOTAÇÃO: RecursG PÍópíio6 da Câmara Municipal de Mamanguâpê: OÍ.0't O1 .03Í .OOO1 .2001
3390.30.00. VtCÊttCn: alé o Íinal do exeÍcício lnarEeiro de 20í6. PARTES CONTRATANTES: CâmaÍa
lúunicipal de Mamanguape ê: CT N'0m04/2016 - 08.m.16 - PGto de Combustivêl Nova Mamanguape Ltda -
R$ 80.7S0,00.

ANO: 2016 MES: MARÇO
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REGTBO DE ALTERAÇÃO DE DOGUMENTOS/INFORMAçOES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 1010412016 às 10:0 1 :33 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o No 06186/í6.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/20 Í6
Data de Publicação: 0510212016
Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologação: 08/03/20í6
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 80.790,00
Valor: R$ 80.790,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis diversos.
Proposta í - Valor da Proposta: R$ 80.790,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Posto de Combustível Nova Mamanguape
Proposta 1 - Proponente Pessoa JurÍdica (CNPJ):04.078.84110001-72
Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento lnfoÍmado? Autentlcação

IPDFI Edital da Licitação 0dbcadl 86f55241 271 gcd7dí8881 27d

João Pessoa, 10 de Abril de 20í6

Assinado Eletronicamente
coôfode LC 18/93, .ll6Éda pélâ LC 912009 ô

Élo Regimenlo lnle.no, alleíado pela
RÀ-ic 18t2009

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAIVITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos rirrxâ--

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

lsi.

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão dê Alteração Documentos/informaçóês. Doc. 06186/16. lnserido por Tramila (gerado automât;camente) em 101041201610:A1



q$ Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/04/2016 às 10:10:15 foi protocolizado o documento

sob o No 19351/16 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: 000042016
Data da Assinatura: 08/03/2016
Data Final do Contrato: 3111212016
valor contratado: RS 80.790,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis diversos.
Contratado (Nome): Posto de Combustível Nova l\4amanguape

Contratado (CNPJ): 04.078.841 10001 -72

tINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 10 de Abril de 2016

Assinado Eletronicamente
útoímé LC 1&€3. âl|.rada p€la LC 91/m09 ê

p6lo R.oimàto lnl€@, ah.rado Patr
RAÍC 182009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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1 ad5537de5764'1 1'109'1 3286568d66mContrato

TRAMITA - Sislema de Tramitação de Processos e Documentos

cerlidão de Recibo PÍotocolo. Doc. 19351/l6 lnserido por Tramita lg.erado a-utomaticamente) em 10/04/10]! 1q19
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