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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂlaaRÀ larNrcrpÀr DE lala,NGUApE

cor.fi ssÀo PER},ÀNE}ITE DE J.rcrrÀçÀo

PRocEsso r,rcrrarónro CO}WITE

cor\rIIE xo 0000{,/2013
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' 13O 125CCO OO 04

óncÃo lrar,rzeroR Do cERrÀME;
Cânara l"lurricipal- de Ma$anguape
Rua Duque dê Caxias, 123 - Centro - lratnanguape - pB
cEPi 58280-000 - Te1: (083) 3292-2786.

OBi'EIO:
Àguisição parcelada dê conbustíveis e lubriflcantes dlversos, dêstinados aos velculos
utilizados nâs atividâdês dâ Cárara Municipa] de Mânârrg:uape

Er.Ea.Elr(IOS ffiíSf COS m pBocEsSO:
so],rcrTAÇÃo E JUsrrFrcATrvÀ DA coNTRÀrAÇÃo
ATo DE DEs rGNAçÃo DÀ coMrssÀo ruLGÀnoRÀ
DECr-A-RÀÇÀo DE Dr s poNrat L r DÀDr onçelctwÁrra
AUToRT zAÇÃo pÂxA REÀII zAÇÃo Do CERÍÀME
PRorocoÍ,o E ÀuruAÇÃo Do PRocEsso
rNsrRuMElfro coNVocATóRro E sEUs EtEMEMros coNsTrrurrvos
pÀRrcER JURÍDrco - À"RovAÇÃo Do rNsrRUMENtto coNvocÀróRro
puBlrcrDÀrE Do CERTÀHE - DrvutcÀÇÂo
COMPRO1rÀI.ÍTE5 DE ENTREGA - INTERESSÀDOS
Docr,tÍENros DE IcBrLÍTAÇÂo Dos rrcrrÀI.ITEs
PROPOSTÀS DE PREÇOS APRE SENTÀDÀS
ArA E DELTBERÀÇÃo DÀ coMrssÀo JULGÀDoRA
ouADRo coMpÀ-RÀrrvo Dos pREÇos - rq'pÀ DE ÀptBÀÇÀo
RErÀTóRr o FÍNAL Dos rRÀBÀLHos
pARncEp JUFÍDrco - elrÁr,rse Do pRocEsso LrcrrÀTóRro
ATos DE ItoMoLoGAçÃo E ÀDJÚDIcÀÇÀo
CONTRÀÍO CORRESPONDENTE
PÜBÍ, ] CÀÇ ôE s
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ESTÃDO DÀ PÃXÀIBÀ

CÀ}IARÀ UI,NICIPÀ! DE MAIaNGUÀPE
SECRETÀRIÀ DÀ CÁ}AAÀ UUNICIPÀI DE IA.T'ANGUÀPE

Maranguape PB, 23 de Janeiro de 2013.

Serüor Presidente da Câmara,

solicitarÍros que sêja autorizâda à CorRissão Perlnãnente de tícitação dêste órgão, reali.zar
procedimênto licitatório, nâ modalidadê êxigidâ pêIa leqislação em vigorT destinada a:

AquisiÇáô parcêl-ada de corüustíveis e lubrificantes diversos/
utalizados nâs atividadês da Câmarâ Munlcipal dê Mâmanguape -

destinados aos veícu1os

Justificatlva para a necessidade da solicitaÇào:

À contrataçâo acima desc-rita está sendo solicitadâ/ nos terrnos das espec.ificãÇõês técnicâs ê
informaÇões complqmêntàrês quê a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela nêcessidade de
desênvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de atividades pertinentesr \risando à
maxiRizaÇào dos lecursos em relaÇão aos objetivos programadôs, consideradas as diretrizes e
metas dêflnidas nas fe.rramêntas de planejamênto aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade dê dotaçào êspecifica no orÇamênto vigêntê para a
execuÇáo do objêto a sêr licitado, consoarte consulta efetuâda ao setôt contábil- Celtôs de
contarmos côm iBêdiata aprovaÇão desta solicitação, indispensáve1 à continuidade dos trabalhos
dêsênvofvidos, ficamos a intêrrà disposiÇão para maiores esclârecamêntos quê fo.rêm jufgâdos
necessários.

Àtênciosamente,

c ONISON CASSIÀNO DA STLVA
Dirêtor
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TERMo DE REEERÊNCIA

1.0. DO OBiTETO

1 . 1. Constitul obi êto
lubrificantes diversôs,
de Mâmanguape.

ESTÀDO DÀ PÃRÀIBA
cÁr,íÀRA MuNrcrpÀr DE lrAt{ANGüÀpE

da presentê contrataÇão: Aquislçâo parcê1ada de
destinàdos aos veicu]os utilizàdos nàs atividâdês da

coÍüustívêis e
CâEara l,h]nicipal

2 . 0. wsTlI'rcaÍrvÀ
2.1.À contrataÇào acima descrÍta. que será processada nos termos destê instnmento,
êspecificaçóes técnicas ê informaçôês complementârês que o âcompânham. quâlrdo fot o caso,
justiÍica-se: pel,â nêcessidade dê desenvolvimento dê ações continuadas pa.a a prornoÇão de

atividades pêrtinentes, visando à naxi4izaÇão dos recursos elrl rêlação aos Ôbjêtivos
programados, consideradas as diretilzes e metas deflnidas nas ferramentas de planej amênto

aprovadas. As carâctêrísticas ê êspeclficaÇões do objêto da r.êfêrida contlataÇào sào:

D I ScRI MINÀÇÀO
'foIcoD

1

2

3

cê s.lina
Át.:ooi
Cl:c lub!1f i:al:te rilA

UNIDÀDE
I
L

1

QUÀ!ÍTIDÀDE
21600

1200
120

3. O.DAS OBRIGÀçõES DO CONTRÀTÀITTE

3.1.Efetua.r o paqamento relativo ao objeto contratado efetivamêntê rêalizado, de
c1áu3u1as do r:espectiwo contrato ou equivalente.
3 - 2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcessários para a fiel êxêcuÇão
presente contrataÇão, nos termos do correspondênte instrumento de ajustê.
3.3-Notifi-car o Contratado sob.ê quafquer i.requla.ridade encontrada quanto à

produtos ou serviços, êxêrcendo a mals a$pla e completa fiscalizaÇão, o quê
Contratado de suas responsâbilidades pêctuadas e p!êceitos legais.

acordo com âs

do objeto da

qualidade dos
não exime o

4.0.DÀs GRrcAçOEs Do coNrRÀTADo
4 . 1, Responsabi iizar-se por todos os ônus e obrigaçÕês concernentês à legislação fiscâ1, civi1.
tributár1a ê trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assum.idos, a qualquer
título, perante sêus forBecedorês ou tercêiros erR razão da execuÇào do obieto contrâtedo-
4.2.Substituir, arca-ndo com as dêspesas dêco.rrentes, os materlais ou serviços quê aprêsentarem
aItêraÇões, dêterioraÇões, irryerfêiÇões ôu quaisquer irreg-ularidades disclepântês às
e)<igências do instnrmênto de ajustê pactuado, ainda que colrstâtados apôs o recêbimento e/ou
pagamento.
4.a.Mante!, durante â vigência do contlato ou instnuÂentos êquivalentê, em compatibi lr.dade com

as obriqações âssuÍLidas, todas âs condiçôês dê habilitaÇâo ê qualaficação exigrdas no
respêctivo processo licitatório, se for o caso, apresêntando ao Contratante os documentos
necessários, sêmpre que solicitado.
4-4.Não transÍerir a outrem, nô todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, 5a1vo mediantê
prévia ê expresse autorização do Contrâtantê -

a . S , n*iti. Nota Fiscal corrêspondente à sedê ou flliaI da emprêsa que âpresentou a

docr&êntaÇáo na fase de habilitação.
4.6.Executar todas âs obrigações assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigentê'
ánquadrarrdo-se, riqior:osamentel dentro dos precêltos legais, normÀs e espêcificaÇõês técnlcas
co!respondentê3 -

5 - O. DÔS DRÀZOS

5-1.o priazo máximo par:a a exêcução do objêto desta contlataÇão ê que adÍLite pror'rogaÇào nos

casos 
'previstos na legislação vigentê, está abaixo indicado ê sêrá considerado a paxtir da

emissào do Pedido de Cor{rpra:
Entrega:Imêdiata

5-2.O ptaio de vigência do contrato será deter*linâdo: até o final do exêrcicio financeiro dê

2013, considerado da data dê sua assinatura.

6. O.DO REUIIISTÀI'EN1b
6.1.osprêÇosdoscoÚbustíveiselublificantespodêrâoselrealirüIadosconformeoslndices
oficiais autorizados pelo Govelno Eedêral ou sêtoriais'
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CÍ,EONÍ SON CASS IÀNO DA SILVA
Dirêtor

Ma]nanguàpe PB, 23 de Janeiro de 2013.

6.2.ocorrendo o desêquilibrio econônico financeiro do contrato, poderá ser ,.ff:hr
rê1aÇâo que as partes pactuaram inicialmente, nos terEos do Àrt, 65, fnciso f f ./rS,flnea d, a§
tei 8.666/93, media$te comprovação docrmental e rêquêrimento expresso do Coutrati{o FL. 04 çl
7.o.Do PeGN{Erro \% 

-J
7.1.o paga[ênto será realizadô mediante p.rocêsso reqular e êm obselwância YO_ nornas_rV
procêdimêntos adotados pelo Contratântê, da seguinte manêita: Até trintâ aias apó\$1Sa
total dos produtos sôlicitados.

8. o.DÀs sÀIçÕEs .llDurNrsrRATr\IAs
B.1-A recusa injusta êm dêixar de cumprir as obriqaÇôes assurlidâs e preceitos legais,
sujêittará ô Contratado, garantida a prévia defêsa. às seguintes penalidâdes prêvistas nos
À-rts. 86 e 87 da tei 8.666/93: a - advertância; b - mr.rlta dê mora de 0,58 (zero vírgrrla cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
êxêcução do objêto ora contratado,' c - multa de 108 (dêz por cento) sobrê o valor contràtado
pela inexecuçào tôtal ou parcial do contratô,' d - suspensão temporária dê pârticipar êm
licltaçâo e xnpedimento de contratar côm a AdministraÇão, por prazo de até 02 {dois) anos; ê -
declereÇão de inidoneidade pa.e liciter ou contrata! com a AdRinistração Pública êlrqualrto
perdurarem os motivos deterÍLinantes da puniÇào ou até quê sêjâ promovida sua reabifitaÇâo
perante a própria autorj-dade que aplicou a pênalidâde; f - simultanêâmênte. qualquêr das
penalidades cabívêis fl-mdamentadas na l,ei 8.666/93.
8.2.Se o valor da multa ou indenizaçáo dev-ida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a
comrrriceÇãô ao Côntratado, será anrtomaticamente dêscontado da prLmeira parc'ela do pagarRento e
que o Contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1t (um por cênto) âô mês/
ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê.
8.3.Após a aplicaÇáo de quaisguer das penalidades previstas, rêalizar-sê-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na j-mprensa oficial, excluidas as penalidades de advêrtência ê
multa de rBora quaÀdo for o caso, constando o fundarRento 1êgâl da puniÇão, infôrIoândo ainda que
o fato sêrá rêgistrado no cadastro côrrêspondentê.
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÁlrARA Mt NrcrPÀr DE IrAlGlrGUÀpE

REEEREIfTE: PESQUISÀ DE PREÇOS

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitaÇão: Àquisição parcelada
1ublificantes divêrsos, destinados aos velculos utj-lj.zados nas atividades
de l,lamanguape.

de cod)ustívêis e
dâ Câmara Municipal

2.0 - DÀ PESQUISA DE PREÇOS
2.1 - Con base nos custos para execução do objeto da contratação em têIa, obtidos mediante
pesquisa de preços realizada entre no D.lnieo três erq)resas do ramo peltinente, relacionamos
abaixo o menor preço encontrado.
2.2 - l,Íês que serviu de base para elaboração da referida p€squisa: .Ianeiro de 2013.

D I SCRI MI !.TAÇÀO PCODIGO

I
2

3

Gasolina
Á1coo1
ó1eo lubrificantê c/A

OUÀNIIDÀDB P . I'NITàRIO
2760A 2,93
7240 2,35
12O l2,AO

Totâ1

. IOTÀL
63.288,00
2.82AtOA
1- 536, oo

61 -644tOO

UNIDÀDE
l
l
1

3.0
3.1

DO VÀIOR
O valor total é equivalente a RS 67.644,00.

4.0 - DÀs couDrÇÕEs DÀ coNTRÀTÀÇÃo
4.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto desta contrataçâo e que adÍLite pxorroqação nos
casos pxevj-stos na legislaÇâo vigente. está abaixo indicado e será considerado a partix da
emissâo do Pedido dê Compra:

Entrega: Imediata
4.2.os preços dos coEÍbustiveis e Lubrificantes podêrão ser realirtrados confol:lre os lndices
oficiais auto.rizados pelo Governo Fedelal ou Setoriais.
4.3.Ocorrendo o desequllibrio econôEico-f inanceiro do contrato, pode!á ser rêôtabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialDente, nos ter3nos do Art. 65, Inciso fI, Àl1nea d, da
Lej' 8.666/93, mediante conprovaÇão docr.eental e requeriúento expresso do Contratado.
4.4.O pagamento sêrá reâlizado lrediante processo regular e em observância às nornag e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Àté trinta dias após a ênt-rega total dos produtos
solicitados.

Mamanguape PB, 23 de Jêneiro de 2013.

ctEoNls
Diretor

CÀsS IÀNO DÀ SILVA
i1.Ir\^.n^* 0.r*-..,*-- À" í,\-,^
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUFA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

. CPL.

Diário Oficial do Município
FIINDADO PELA LEI N'{J DE 16 de J[ILHO 1974

ESTADo DA PÂRAiBA
cÂitARA MUNtctPAL DE MAMANGUAPE

CÃSA SENÂTX)R RUI CÁRÀIEIRO

PORTARIA No 023f2013 Marmnguapê - PB, 0,t dc Janearo de 20í3.

o pREStt ENTE DA CÂMARÁ MUNrcrpAL DE MAMANGUAPE, EsraDo DA eARAíB4 no uso
das atribuiçóes que lhe sáo conferidas pela Lei OÍgânica do Município e pela Constituição Fêderat e, ainda.
pela legisfação êm vigot aplicáyel a e§,f]Éf,-ie, R E S O ! V E ;

AÍt. lô - NOMEAR o senhor Joáo Rodrigues da Silva, Severina de Aquino Costa Femandes, e Maria
José Gomes para compqem, sob ã Pr6idêncià do primeiÍo, ô Comissão Permànênte de LbitaÇão, tendo os
demais como membros, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93.

Aí.2ô - Esta portaria entra em vigor a na data de sua pubiic4ão. revogadas as disposiçôes em
contrário

CÃMARA MUNICIPAL DE MAMAT\}GUAPE, ESTÂDO DA PARAiBA, EIn IX dE JArlEiÍO dE 2Oí3

EMERSON FERREIRÂ VIANA DÁ SILVA
- Presidente -

NI[S: 07 DE .IANIIROANO: 2013

!)
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
cÂ14Àx"A MuNrcrpÀr DE MÀr,rANcuÀlE

REF. : PROCESSo LtCtratónto
oB,lETo: ÀquisiÇáo pârcelada de combustiveis e lubrificantes diversos, destinados aos vêiculosutilizados na3 atividades da Cârnara Municipal dê !íatnanguape.

DECIÀRÀçÃo

Conforae solicj.tado, declaramos haver
relativo à contrataÇão em telai

disponibllidade orÇamentária para execuÇão do objêto

Recursos Próprios da câmara Mulli-capal" de Maman$râpe: 01.01 01-031.0001.2001 3390-30.00

Mamangua PB, dê ,f aneiro dê 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
cÂIeRA MI,NICIPÀI DE MÀ},ÍANGuÀPE

GàBINETE DO PRES IDEMTE DÀ CÀ}'ÀXÀ

ÀIrIORr ZÀçÁO

Autorizo a Colllissão Pernanente de Í,icitaÇáô, a rêalizar procedlmento licitatório, na
modafidade exigida pelâ legislaçâo en vlqior, destinada a:

AquasiÇão parcelada de conbustÍvers e lulrificantes diversos, destinados aos veíÇulos
utilizados nas atividades da Cêmara Municlpal de Mêmanguape.

Conformê informaçõês do setor contábalr existê disponibilidade dê dotaÇáo espêciflca no
orÇanento vigente pa-ra êxecuÇão do objeto a ser licitado.

Mamanguâpe PB, 25 de Jareiro de 20L3,

RSON I'EPREI VIANA DA SILVA
Prêsidente da Câmara
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PROTOCOIO
PRocESso Lrcr?ATóRro

objeto: Aquisiçãô parcêlada de cornbustiveis ê
utillzados nas ati\ridades da Câmara Municipal

EsTàDo DA PÀFÀÍBÀ
cÂuÀRÀ MUNrcrpÀr DE lrAlIÀNcuÀpE

cotfl ssÀo PERLIàNENTE DE LrcrrÀçÂo

lul,iificantês
de Manânguape.

diversos, destlnados aos veículôs

Obseruado o disposto na IeglslaÇão pertinente no que concêrne à modalidade de licitaÇão
empxegada em relaÇão ao valor plevr-sto do certame e as carâcterist.icas ê particularldades dê
despêsá, bêIn corEo o guê já foi aêáIizâdô até â prêsêntê data com objêto setnelhânte ao quê será
licitado e ainda o que consta dos elementos dê planejamento da adninistraçào, em especial o
orÇamento vigente, estâ Comissão protocolou o processo em tela:

colw:rTE No oooo4/2013 25 /OLl2013

J RODRIGUES DA ILVA
Presidente da Comi ssào
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Es1Âtro DÀ pÀÂÀiBÀ

cÁIíÀRÀ MUNrcrpÀL DE l,ÀMANêuÀpE
cot'[ ssÀo PER]dÀHEMTE DE LrcrrÀÇÀo

TERUo DE AlrrtrÀçÃo DE pRocEsso r,rctuttónto
PROCESSO ÃDMINISTPÀTIVO N" 13O125CCOOO04

Objeto: AquisiÇão parêefada de coDbustiveis e lubrlficantes diversos,
utt"lizados nas ati\ridades da Câmara Municipal dê Ma&anguapê.

destinados aos veicufos

Í - NECEBIUENTO
Nesta data recebemos a docr.mentaÇão :inerente à execução do objeto acrrua indicado, coÍposto
pelos sêguintes elêmêntos: solicitãção pârâ reallzação dê processo l1c1tatório nâ modalidade
exigida pela legislaÇão viqente, com justiÍlcativa para a necessidade da contrataÇão, pesquasa
de preÇos correspondente, a autorizaÇão devida e decl-aração dê existi! a respectiva
da sponi-bilidade orÇaltrentá!ia.

rr - PRoEocoIo
Observando o digposto na legislaÇão pertinêntê nô que concêrnê à modalidadê dê licitaçào
êmpregada êm rêIaÇão ao valor prêv1sto do certame e as caractêristicas e partlcufaradades da
despesa, bêm cono o que já foi. lealizado até a presente data com objêto sêmelhante ao quê será
licitado e ainda o quê consta dos efementos dê planej amento da âdr'(ini stlaÇào, em especj-al o
orÇa{et1to vigêntê. êsta CorLissào protocolou ô processo em têIâ:
coElrit€ Do O0OO4/2013 - 25lOll2OL3.

III - EI.l ENI{)S DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizâçâo respêctiva, a
lndicâÇãô suciDta dê sêu objêto e do recurso âpropriado para a despêsâ, nôs termos do .4.!t - 38
da Leí 8.666/93 e guas alteraÇões, serào juntados posteriormente o instrlsnênto convocatório e
seus elementos constitutivos. incl-usive a correspondêntê nLinuta do contrato, os quais se!ão
submet.tdos á apreciação da Assessorià Jurídica.

IV - PROqEDIüEITTO
Rêmetâ-se a Assessoria Jurídica -

Prezados senhores,

Su-bmêtêmos à apreciâçâo de Àssêssôria Jurídicâ, nêstá datâ, os elementos do prôcêsso ôra
autuado para a devida análise e aprovaçáo, consoante Art. 38, § único, da lêi Fêdela1 8.566/93
e suas alteraÇõeg posteriores:

. Minuta do instrumento convocatório e seus elementos constltutivos,'

. Minuta do contrato correspondênte.

Marnanguape PB, 25 de Janê1lo de 2013.

DÀ LVAROD
LU,I

P res idente Coml s s âo
GUES
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PROCESSO âDMnIrSIB,ÀTIIIO No 130125CCOOOO4
ErcrrÀçÃo No. o0oo4/2013
uoDÀIIDÀDE i COI,IVITE
IIPO: MENOR PREÇO

órgão Reali-zador do Certame:
cÂ)4ÀxÀ Mt NrcrPAr, DE T"G,MANGUÀpE
RUÀ DUQUE DE CÀXrÀS, 123 - CENTRO - i.fll,fi.NcuÀpE
cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'186.

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁlÍlRÀ MrrNrcrpÀt DE lmrÀl.tcuÀpE

coEssÀo PERr{ÀNEMIE DE LrcrTAçÀo

PB.

O Órgao Realizador do Certame acima gualificado, inscrito no CNPJ 72 -'720.256/ OOOL-S2,
doravante denomj.nado simplesoente oRc, torna púbIico para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar atlavés da CoÍLissãô Pennanentê de licitação, do-ravante denonrinada
sinplesmente conissão, as L0:00 horas do dia 04 dê ['evereiro de 2013 no endexeço acina
indicado, IÍcítaÇâo na modalldade Convite no. 0ooo4/2013, tj-po mênor p!eço,- tudo de acordo com
este instrumento e em observância a Lei Federal r.o- 8.666, de 21 de j unho de 1993 e suas
â1teraÇões posteriores e a Lei corrylementar n" 123, dê 1.4 de dêzeEbro de 2006, conforme os
critérios e procedimentos a sêguir defj.nidos, objetivando obter a melhor propogta parâi
AquisiÇáo parcelada de cordcustlveis e lubrificantes drve_rsos.

1,0.m OBIETO
1.1.consti.tui objeto da prêsente 1i-ci-tação: AquisiÇào parcelada de combustlveis e
1u-brificântês divêrsos, destj.nados aos vel.cu-los utifizados nas ati\ridades da cànárâ l,lunicipal
de Mamanguape.
1'.2.As êspêci-fj-cações do objeto orà llcitado, êncontram-se devidamênte detâlhadas no
correspondentê Termo de Referência - Anexo I deste Ínstrumento.
1.3.4 contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocató.rio, especificaçôes técnicas e informaçôes coÍprementares gue o acoll4larhaln, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade de desênvolvimento de aÇões continuadas pãra a
promoÇão de atividades pertinêntes, visando à maxinizaÇão dos rêcursos em relação aosobletivos progra.rnados, consideradas as diretrizês e metas definidas nas feüâmêntâs de
planejamento aprovadas.

2.0.Do rocAt E I)ÀTÀ E DÀ rl@u@nçÃo Do c6l\trrE
2.1.Os envel"opes contêndo a docr.mentação rêlativa à habilitaÇâo e a proposta de prêÇos para
êxecuçáo do objeto desta licitação, deverão sêr entregnes à coÍlri3são até as 1O:OO horas do dia
04 de Eevereiro de 2013, no endereÇo constante do preârnbulo deste instrumento. Nêste mesmo
locaI, data ê horário será realizada a sessão púb1ica para abertura dos referidos envelopes.
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre êstâ LicitaÇão, sêrão prestados nos horários normais
dê expediente: das 08;00 as 12:00 horas.
2'3.Qualquer cidadão é partê legltima para irq)ugnar o ato convocatôrio destê celtame por
irregularidade na aplicaçáo da Í,ei 8.666l93 e legislaçâo pertinente, sê manifestada po!
escrito e dirigida a conissão, protocolizando o original até 02 (dois) dias útêis antes da
data fi.xada para realizaÇão da respectiva sessão púb1ica para abertura dos envêIopes de
habilitaÇão, nos horários de expediente acina indicado, exclusivêmente no seguintê endereÇo:
Ruâ Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB.
2.4.caberá à co[Li§são, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocató.rio e seus anexos, decidj-r sobre a lespectiva iq)ugnaÇão, respondendo ao cidadão
interêssado no prazo de até 03 (três) dias úteis, considêiados da data êm quê foi
protocolizada a petiÇão,
2.5-Decairá do direito de ilrtpugnar as falhas ou irregularldades que viciari-am c ato
convocâtólio deste certame, o liÇj-tantê que não o fizer por escrito e dirj.gida a corlissão,
protocolizando o original até o 2" ( segundo) dia úti] que anteceder a abertura dos envelopes
com as proposta§, nos horários de expêdiênte acima indicado, êxclusivaBente no seguinte
endereço: Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB.

.Dos Er,EuErÍros pÀBÀ úrcr"ÀçÃo

.Aos participàntes, sêrãô fornecidos os seguintes eIêmentos:

.1.ÀNExo Í - TERMo DE REFERÊNCrÀ - EspEcrrrcÀçôEs,.

.2.ÀNExo rÍ - MoDEÍ,os DE DECLAIÀÇÕES;

.3.ÃNExo rrr - MoDELo Do rERMo DE RENúNCrA,.

.4.ANEXO IV - MINUIA DO CONTRATO;

3.0
3.1

3.1

3.1 ü

§
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3.2.À obtençáo do j-nstnmento convocatôrio será feata jrmto a comlssão,
nediantê o recolhimênto da quãnti.a abaixo indicada, co_rrespondentê ao
gráfica dos êlernentos: fornecido gratuj-tamente.
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4.1.Esta licitação reger-sê-á pela Lêi I'edelal n".
alteraÇÕês posteriores. Lei CompleRentar n" 123, de
pertinente, que ficam fazendo pa-rtes integrantes
transcrj-Ção.

de 2L de julho de 1993, suas
deze(üro de 2006 e legisl,açáo
instrumento, indepêndente de

I .666
14 de
deste

5.0,DO PRÀZO E DOrÀçÃO
5.1.o prazo máxirno para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessj'dade3 do ORC/ e que a&[itê prorlogaÇão rros casos prêvi5tos pela Lei 8.666,/93, está
abaixo indlcado e sêrá consj.derado a partir da eÍLissão do pedido de Corpra:

Entreqa: Imediata
5,2.Às despesas decorrentes do obj eto da plesente lici"tação, cofferâo por conta da
dotaÇâo:
Recursos Próplios da Câmala !'Íuricipal de l,tatranguape: 01.01 01.031.000L.2001 3390.30.00

seg'u1nte

6.0.DÀ§ CO!rDrçõES DE prArICrpàçÃO
6.1.Poderão particÍpa! deste cêltame, a1ém dos l-icitantes convi.dados, os demais interessados
devidamente cadastrados no oRC, na corrêspoÍrdentê especialidade pertinente ao seu objeto, que
manifestarem interesse com antecedência de até 24 (lrintê e quatro) horas da apresêntaÇáo das
propostas. Os proponentes deverâo êntregar a Conissão dois envêlopes fechados lndicando,
re§pêcti.vamente, DocúMENTAÇÀo e PRoPosTA DE PREÇos, devidamente idêntificados nos têrmos
dêfinidos neste instrumento convocatório.
6.2.Náo podêrão palticipar os interessados çÍue se êncontrem sob o regime falimenta!, êÍ§)lesas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tentram sido dêclarados inidôneos para
licitar ou contlatar com a ÀdninistraÇão púb1ica ou que estejam curprindo a sanÇão de
suspensâo do direlto dê licitar e contratar com o ORC.
6-3.os licitântês que desej arem enviar seus ênvelopes Docunentação e proposta de pleÇos vlapostal - com Àviso dê RecebiB!ênto ÀR -/ deverão remetê-los êrn teBpo hábil ao endereÇo
constante do preânbuJ.o deste i-nstrumento, aos cuidados do Presidente da Conissão - ^foãoRodriguês da sifva. Nâo sendo rigorosamente observadas as exi.gências deste item, os
lespeÇtj-vos envelopês nâo serão acêitos e ô licitante, porta:nto, desconsiderado para efeito de
participação no certame.
6.4.Quando observada â oco!!ência da êntrega apenas dos errvelopês junto a CoÍlissào, sêtn a
pemanência de -rêpresentante credenciado na rêspectiva sessão púb1ica, é facultado ao
Iieitante, nâo sendo condiÇão para sua habilitaÇáo, a inclusâo no envelope Docr.unentaÇão, da
dêclaração expressa de renunciar ao direlto de intêrpor recurso e ao prazo coEespondente
relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prossegxrimeoto do certame, previsto no Art.
43, III, da tei 8.665/93, confotlre modelo - À,nexo III"
6.5.É vedada à participaçâo em consórcio.

?.0.DÀ REPBESENTÀçÃb E DO BEDEITCI.AüE!ÍIO
?.L.O licitante dêverá se aplesentar, para credenciamento junto a Conissão, quando for o caso,
atxavés de \nÍl repre3entante, com os documentos que o cxedenciâm a participar deste
procedimento licitatôrio. Cada licitalte credenciará apêna6 um representante que sêrá o único
admitido a intervi^r nas fases do certa[e na forloa pre\rista nêste instnmento/ podendo ser
substituído posterj-oreente por outro dêvidâmênte cledenciado.
1,2.Para o credenciâmênto deverão ser apresentados os seguintes docu[êntos:
?.2.1.T!atasdo-sê do representante legal: o irrstrutrênto cônstitutivo da eJÍpresa na forma da
Iei, guando for o caso, devidamente registrado no órgão competentê, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer dirêi-tos e assumj.r obrigações em decorrência de taI investj-durai
'l .2,2 ,T.ataÍ\do- se de procurador: a procuraÇão por instrumênto público ou particular da qual
constêm os necêssálios poderes para, firmâr dêclârações, desistir ou aprêsentar as razõês de
leculso e pratica! todos os de$ais atos pertineotes ao cert.rrBe; açomparüada do colrespondente
instrumento dê constituiÇâo da eÍpresa, quando for o caso, çF.le comprove os poderês do mandantê
para a outorga. Caso a proculaÇão seja particula!, deverá têr firlrà recorihecida por cartóxio
conpetente .

7.2.3.o rêpresêntante legal e o procurador dêvêráo identificar-se êxibindo doc1nrlento oficial
quê côntêrüa foto-
7.3.Estês documentos deveráo ser apresentados - antes do início da sêssão pú.blica - ên
originâ.I, por qualquer processo de cópia autênticada por cartório competente ou merüro da
CoIÊissão.
7.4.À não apresêntação ou aj-nda â incorreÇão insôrrável de quâlquer dos documentos de
credenciamento ilÍq,êdirá a participação ativa do !êpresentante do Licitante no presênte
cert.une. Esta ocoxrência nào inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a rlanifestar-
se nas correspondêntês fâses do processo licitatório- Para tanto, a CPL receberá regulamênte
do rêfelido concorrente sêus envelopes, declaraçôês ê outros elementos necessários à

ôn
(.)

participaÇão no certame, desde quê aprêsentados na forma definida neste instnnnento.



8.0.DA r{ÀBrr,r3ÀçÃb
8.1.os documentos necessários à habilitaçáo dos(um) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

NOME PROPONSNrE
ENDEREÇO E CNP.]/CPT DO PROPONENTE
DOCU]4ENTAÇÃO - CONVTTE No. 00004/2013

licitantes, deverào ser
sêguintês i.ndicações no

O ENVELOPE DOCUMÊNTÀÇÃO dêvê!á conter os sêg.uilrtês elemêntos:

8.2. PESSOÀ JURÍDICÀ:
8.2.1,Prova de inscriÇão no Cadastro NacionaL de pessoa Juridica CNPJ.
B .2.2. Regularidade para com a razenda Fedelal - certidão conjunta negativa de débitosrelativos a Tributos Federais e à Dl\rida Àtiva da Urrião,
I . 2 . 3 . ce-rtidóes negativas das razendas Estadual e Municipal da sedê do licitante ou outroegulvàlente na forna dâ LeL.
8, 2. 4. colq)rovação dê regularidade relativa à seguridade social rNss-cND, apresentanato â
coxrespondente Çertidáo fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
8.2.5.Prova dê inexistência de débitos j.nadimplidos pelante a Justiça d,o Trabalho, mediante aapresentaçâo de Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNm, nos termos do Título Vff-A da
consofidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-r,ei n" s.452, de 1" dê malo dê 1943.
8.2.6.DêclaxaÇão do licitante: de curprimento do disposto no Art. 7", rnciso xxxrrr, daconstituição Federal - Art. 27, rnciso v, da Lêi 8.666193; de superveniência de fato
impedi-tj'vo no que diz respei,to à participaçào na licitaçãot e dê submeter-se a todas as
cláusulas e condiÇões do presente instnmento convocatório, conforme modelo - Ãnexo rr.
8.2.7.Termo de Renúncia, caso o participante enie apenas seus envelopês, sem representante
credenciado e desejar renmciar ao direito dê interpor recLlrso e ao prazo respêÇtivo relativo
à Fase de Habilitação, concordando com o prossegBrimento do certâme Ij-citatório, conforme
Krodêlô - Anexo III.

8. 3. DocrrmentaÇão especifica:
I .3. 1. CorprovaÇão de que o licitante se enquadra nôs termos do Àrt- 3" da Lêi Complementar no.
123, dê 14 de dezeu{cro dê 2006, se for o casô, sêndo considêrada (icroemprêsa ou eÍq)resa de
pequeno porte ê recebeldo. portanto, tratanento diferenciado e sinplificando na forma definlda
pela legislaÇão vigente. Ta1 coroprovação poderá se! feita através da apresentaÇâo de qualquêr
um dos sêguintes documentos, a cri-tério do licitante: a) dêcl-araÇão expreesa, assinada pe1ô
responsável 1ega1 da eÍIpresa e por profissional da área contábil, dêvidamente habilj-tado,. b)
cêltidão siBplificada êRitida pêIâ junta coltrêlcial da sede do licitârrtê ou equival-ênte, na
forma da legj-s1ação pertinente. A ausência da referida dêc1araÇão ou certidão sirplificada nào
é suficiente motivo para a lnabilitâção do l-icitante, apenas perderá, durante o presente
certame, o direito ao tratamento dlferenciado e sirplificado dispensado a ME ou EPP, previstos
na Lei Compl eme\tar 123/06.

8.4.os documentos de HabilitaÇão deverâo ser orqanizados na ordem desc.ita neste instrmento,
precedldos por um lndice correspondênte, podêndo ser apresentados em original, por qualquer
p.rocêsso dê cópia autenticadâ por cartório coEq)etêntê, Ír€lrüro da Comissão ou publicação en
ôrgáo da irnprensa oficial, quândo fo! o caso. Estando perfêitamente legíveis, sêm conter
borrõês, rasuras, emêndas ou êntrelinhas, dentro do prazo dê validade, ê êncerlados em
envelope devidamêntê lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facj.litar
os trabalhos, a ausência do lndj-ce de que trata este item, nâo inabilitará o licj-tante.
8,5.À falta de qualque. dôcumento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópiâs dêvidamentê
autenticadas ou dàs vias originais para autenticaçâo pela Comissão ou da publicaçâo êm órgâo
na imprensa oficial, a apresentaçáo de documentos de habilitação fora do envelope especlfico,
tornará o respectj.vo llcitante inabilitado. Ouando o documênto for obtldo via Internêt sua
legalidade será corq)rovada nos errdereÇos e1êtrônicos correspondentês. Poderão ser utilizados,
a critério da Côrllissão os docrmentos cadastlais dê fornecedores. cot)stantes dos arguivos do
ORC, para coap.rovação da autenticidade de êlementos apresentados pê1os licitantes, quando for
o c450.

9.0.DÀ PBOPOSSA DE pREçOS

9.1.À proposta deverá ser apreserttada
sêguintes indicaçôes no anvêrso i

NOI,ÍE PROPONENIE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENTE
PROPOSTÀ DE PREÇOS - CONVTTE NÔ.

em 01(uEa) vla, dentro de envelope lacrado, contendo as

00004/2a1,3

o ENVEIOPE PROPOSIÀ DE PREÇOS deve.rá conter os seguintes efementos:

9.2.proposta efaborada em consonância con| as êspêcificaÇôes constantes deste instrrrmento ê
seus êfementos - Anexo I -, 4 papêl tirürado da ênprêsa, quando for o caso, devj.dalnente
assinada por seu representante, contêndo no correspondente item contado: discrüllinaÇão, marca
ê/ou modelo e outras carâctêrlsticas se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
totaL expressos em alqarismos.
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ANE9.3.será cotado rm úaico preço, maxca, nodelo para cada item. com a utilizaçãodecinais. Indj-caÇões
critérios !

em contrário estão sujeitas a corrêções observando-se

9.3.1.FaIta de dlgitos: serào acrescidos zeros,.

3
seguint

14a FL

c.
Pt

t-
Í)9.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dlgito excedente menor que 5,

supri-urido, caro cont.ário haverá o arredondamento do dlgito anterior pa
todo

ra mai
excesso ser

o5itelrs excedentes suprinidos.
9.4.No caso de aquisiÇão dê bens, a quantidade lÍlinima dê uJridades a ser cotada, pot
deverá ser inferior a 1003 da estimativa detalhada no colrespondente fermo de Referência _
Ànexo f. DisposiÇão em contrário não desclassifica autouaticamente a ploposta apenas orêspectivo item será desconsiderado.
9.5.À proposta deverá ser redigida em lingua portuguega ê êm &oeda nâcional, elaborada comclaleza, sem altersativas, lasuras, emendas e/ou entreli-nhas. suas folhas rubricadas eaúltina datada e assinade pelo responsáver. com indicaÇão: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou êxecuÇão. das condiçôes de pagamento, da sua varidade que
não poderá ser inferior a 50 dias, e outras infornaÇõês e observaÇões pertinentes que olicitante julgrar neces sárias.
9.6.Exi.stindo discrêpância entre o preço uni.tálio e o valôr total, rêsultado da «\rltiplicaÇào
do preço unitárj.o pela quantldade, o preço unitário prevalecerá.
9.7.Fica estabeLecido que havendo divêrqênc1a de preÇos unitários para um mesmo produto ou
serviÇo, prevalecerá o de menor valor.
9 . B . No caso de alteraÇões necêssárias da proposta fe.itas pela Comj-ssáo, decorrentes
exclusivamente de incorreções na uBidade de medida utilizada, observada

na multiplj-cação e/ou sona de valores, prevalecerá o
a devida

valorpropo.rcj-ona1j-dade, bem como
corrj.gido.
9.9.4 não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiçÕes de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou intêgralmente as disposj-çôes
do instr\nsento convocatório e, portanto, se!ão cônsideradas as dêternLinações rrêIe contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassj-fj,caÇão da respectiva
proposta.
9.10.É facultado ao licitante, aprêsêntar a ploposta no próprio modelo fornecido pelo ORc,
desdê que esteja devÍdãmente preenchido.
9.11.Nas licitaçÕeE para aquisiÇão dê mercadorias o palticipante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual fafta da referida indicaÇão não desclassificará o licj,tante.
9.12.Serão dêsclassificadas as propostas que dej-xarem de atendêr as dj-sposições deste
instrumento.

10.O.DO CRTTÍRIO PÀRA 
"I,IÂÀüEIÍIO10.1,Será dêclarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do

presente instrLrmento. ap.resêntar proposta com meno! valor utritário no correspondente item
cotado, rêlaci-onado no Ànexo Í - fermo de Refêrência.
lo.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais plopostas, e após obedecido o disposto
nos Axts. 44 e 45 da Lêi ComplêmêntaÍ 1,23/06 e no Àrt. 3", S2', da ],ei Federal 8.656/93, a
classlficação sê fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitaçáo será assêgnrrada, coÍro critério de desempate, preferência de
contrataÇáo para as microerq)resas e snpresas de pequeno porte.
10,4,Pala efeito do disposto neste instrumento, entende-se por enpate aquelas situaÇõês em que
as p.ropostas aprêsentadas pelas ILicroer{).resas e etrq)resas de pequeno porte gejam iguaj-s ou até
10t (dez por cento) superiores à proposta nais beo classiflcada.
10.5.oco êndo a situação de eryatê conforme acima definida, proÇeder-se-á da seguinte forma:
10.5,1.4 ÍLi-croempresa ou eDprêsa de pêqueno porte nais bem classiflcada poderá apreaêntar
prôposta dê preÇo inferior àquêla considêrada vêncedola do certane, situaÇáô êm quê sêlá
adjudiÇado em seu favor o objeto licitadoi
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da nicroernpresa ou elrtr)resa de pequeno porte, na forna do
itêm anterior, serão convocadas as demai s renane3centês quê por ventura 5e enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificaçáo, para exerclcio do mestrto direlto,
10.5.3.No caso de equivalência de valores aprêsêntados pelas tBic!ôernpresâs e eRpresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo egtabelêcido como situaÇâo de enpateT será
xealizado sortelo entre elas para que se identiflque aquela que prineiro poderá apresentar
Ínelho.r of erta.
10.6,Na hipótese de não-contrataçáô nos terltros acimÂ previstos, em que foi observada a
situaçeo dê êRpate e âssêgurado o tratamento diferenciado a lticroempresa e eRprêsa de pequeno
porter o objeto licitado será adjudicado em favo! da proposta oriqtinalmêntê vêncêdora do
certane.
10.7.A situaÇâo de eÍpate, na forma acina definida. somentê sê aplicará quando â nelhor ofêrta
inicral nào tivêr sido aprêsêntada por microempresa ou ettrpresa dê pequeno porte-

11 . O . DÀ ORDEM DOS 1§,,48ÀI,!IOS
11.1.para o !êcêbimento dos envel.opês e inlcio dos trabalhos se!á observada r.rma tolerância de
15 (guinzê) minutos epós o horário fixado, Encêrrado o prazo pa.ra rêcebimento dos envelôpesr
nênhum outro se!á aceito.
11.2.Declarada abêrta à sessão pública pêlo Presidêntê, se-rá efetuado o devido crêdenciamênto
dos interessados. Somettê participará atj.vamênte da rer$ião um representante de cada
licitante, podendo, nô êntanto, ser assistida por qualque! pessoa que se interessar.

d



11.3.0 não cotrq)arecimento do representante de gualque! dos licitattes
efetivaçâo da rer]nião, sendo que, a siryles participação nestê certâme

NE
não di!á

1mp1 na totalaceitação dê todas as condiçôes estabelêcidas nestê Instrtatrento Convocatório e
11.4.8m nenhr.u[a hlpótese será concedido prazo para a aprêsentaÇâo de doc

qlexo/f í-
tâ|ãç-_eleu osubstituição dos envelopês ou de quaLquer elêBento êxigido

destinada à habilitação.
e não apresentad a

o11.5.À Coslissão receberá de cada rêpresentante os ênvelopês Docr.uentaÇão
e rubricará juntanrêrrtê colo os participântês os fechos do sêgundô.

e Ploposta .Flqç

11. 6. posteriormente abrirá os envelopês DoatrtrentaÇão. rubricará o seu conteúdo e sol-icitarádos licitantes que exaeinen a documentaÇâo neles contidas. Quaisquer irlE)ugnaÇôes levantadas
deverão se! comunicadas a Cortrigsão, que as consignará na Àta de reunião.
1L ' 7. Prosseguindo os trâbalhos, a comissáo analisará os documentos e as impugnaÇões porvêntura
forr&uladâs pelos licitantes, dalrdo-rhes ciência, êm seguidâ, do rêsultado da rasê deHabj-litação. Entretanto/ §ê assim juJ.gar necessário, poderá dlvulga! o resultado numa nova
reunião, -registrando-se na Àta7 ou mediante publicação na iroprensa oficj-al ou ainda enitindo
avlso por escrito/ obsêrvada, nêstes casos, a devida antecêdência nêcessária - nâo inferior a
48 (quarenta e oito) horas.
11'S.ocorrendo à dêsistência expressa dos licitântes ao direito dê recorrêt na Easê de
Habj-li-tação, confomre previsto no Art. 43, rrr, da tei 8.666/93, na nesr!â sessão poderá haver
a abertuxa dos envelopes Propostas, caso contrário será Elarcada nova data, com observânÇia ao
prazo recursal estabelecido na legislaÇão pertinente.
11.9.0 envelope Ploposta de PreÇos, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licj-tante
inabilitado, desde quê rrãô terüra havido lecurso ou após sua denegaçâo.
11.10.8ncêrxada a Fase de HabilitaÇào e obselvados os ditames deste instrr.uoento, a conissão
procederá então à alleltura dos envelopes Proposta dê Preços dos proponentes declarados
habllitados, ru-bricará o seu contêúdo e facultará o êxantre da documêntaçáo nelês contidas a
todos os participaDtes, os quais pode!áo efetuar irpugÍtações, dêvidamente consignadas na Ata
de rêuniào, quando fôr o câso.
11..11.4 coÍLissào exard.nará os elemêntos apresentados, as observaçôes eventualmente apontadas,
decla.rando, em seguida, vencedor o licitantê que, atendidas as êxigências e considerados os
critérios dêfinidos nêste instrumento, apresentar proposta tnais vantajosa para o ORC.
11.12.Da rerlnião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual se!ão registradas todas as
ocolrências ê qLrê, ao final, ssrá assinada pela Colrlissâo e licitentes prêserrtês.
11.13.8m decorrência da Lei Complênêntar 1,23/06, a compxovaÇão de rêgularidade fiscal das
microeEq)resas e enplesas de pequeno portê somente Eê-rá exi.gida para efeito de assinatula do
cont.rato/ observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.Às &icroeÍrU)lesas e e&plesae de pequeno porte, por ocasião da pârticipaçáo nesta
licitaçáo, deverào apresentar toda a docrnnentação exigida para corÍprovâÇão de regularidade
fiscal, dentre os docr-mentos enuÍnerados neste j.nstnaento para efeito de Habilitação e
integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo !F-re esta apresente alguna restriÇâo;
11.13.2.Havendo alg,uIna restrição na corq)rovação de regularidade fiscal, será assêgurado o
prazo dê o2(dois) dias úteis. cujo têrmo inicial colresponderá ao momento em quê o licltante
fo! declarado wencedor, prorrogáweis por igual perlodo, a crj.tério do ORC, pala a
regiularizaÇáo da docr.mentação, paqamento ou parcê1anêntô do débito. ê emissão da eventuais
certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.13.3.4 náo- regularizaÇáo da documentaçâo, no prazo aci]na previsto, irúplicará decadência do
dileito à contratação, sem prejuizo das sanÇóes pre\ristas no Àrt. 81, d,a Lei 8.666/93, sêndo
facultado ao oRC convocar os licitantes reBBnesceqtes, na ordelrr de classificação, para
assj.natura do contrato, ou revogar a licitação.

12,O.DO CRITÉBIO D8 àíEITÀBILIDÀDE DE PF.EçOS

12.1.Havendo proposta com valor r.rnitário superior ao êstintado pelo ORC ou manifestamente
inexegülvel nos termos do Art. 48, Ir, da Lei A.666/93, o mêsmo será desconsidelado. Esta
ocorrência nâo dêsclassifica automãticamente a proposta, quando for o caso, apenas o itern
corrêspondente, relacionado no Ànexo T - Termo de Referência -, na colr:na código.
12.2.o valo. estinado que o oRC se propõe a pagar peLo objêto ora licitado - valor de
Refe!ência -, está indicado no xespectivo elemento deste instrumento - ÀNExo I.

13.O,DOS nDCITRSOS

13.1.Dos atos decorrentes dêste procediJoento licltatórlo, caberão recursos nos termos do Art.
109 da Í-ei Fêdêra1 n.o a.666/93, de 21 de julho dê 1993.
13.2.O recurso será dirigido à autoridade supêrior do oRC, por intêEoédio da CoELissáo, develdo
sêr protocolizado o originaf, nos florários normais dê expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no sêguinte endereÇo: Rua Duque de Caxiâs, 123 - Cêntro - Mananguapê - PB.

1{. O.DÀ sOaDrOCÀçÃO E ÀDJrrDrCàçÃO
14.1.concluido o julgamentô das propostas aprêsentadas, a cottrissão ellitirá relatório
conclusivo dos trabalhos desênvolvidos no cêrtame, remetendo-o â autoridade superaor do oRc,
juntamentê com os elementos corrstitutivos do procêsso, necessários à Homologação e ÀdjudicaÇão
da respectiva licitação, quando for o caso.
14,2,4 autoridadê superior poderá, no entanto, tendo em vista seq)re a defesa do§ interesses
do oRC, discordar e deixar de hoÍrologar, total ou pârcialmente, o resultado aprêsentado pelâ
conllssâo, rêvogar ou considêrar nula a Li.citâção, dêsdê que apresente a dêvida fundamêntaÇão
exigida pela legislaÇão vigiente, resqnJârdados os dirêitos dos licitantes.

rêu.It1áo
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16. O.DÀ.S SÀrçóES ÀD!íIrrI SE ÀÍIVAS
15.1.4 recusa injusta em deixar de cumpri.r as obrigaçõês assrnrlidas e preceitos legais/
sujeitará o Contratado, garantida a p.révia defesa, às segi.rintes pena]idades previstas nos
Arte. 86 e 87 da Lei 8.666/93r a - advertêncj.ai b - m]lta dê mola de 0,5* (ze!o virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no j-nlcio ou na
execuÇão do objeto ola contratado; c - lu-lta de 10* idez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de pa.rticipar êm
l.icitaÇão e irlpedimento de contratar com a ÀdrinistraÇão, por prazo de até 02 {dojs) ano.s,. e -
declaxaÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdEinistraÇão Púb1ica enquanto
perdurarem os motivos deterninantes da pr]IriÇão ou até que seja promovida sua reabilitaçáo
pê.rante a própria autoridade quê aplicou a pêna1j-dade; f - simultanêamente, qualquer das
penalidades cabíveis frmdamentadas na Lei 8.666193.
16,2,Se o valor da multa ou indênizâÇão dêv-idã não for recolhido no prazo de 15 dias após â
Çom.rnicaÇão ao Contlatadô/ será autotnaticamente descontado da primêirà parcela do pagamênto a
que o Contratado \rier a fazer jus, acrescido de juros moratórj-os de 1ts (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, coblado judicialmente.
16.3.Àpós a aplicaÇào de quaisquêr das pênalidadês prêviÊtas, realizar-se-á comr.rnj-caÇão
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficíal, exc.luidas as penêlidade5 de
advertência e mrlta de nola quãndo for o caso, constando o fimdamento lega1 da punj-çáo,
informando ainda quê o fato será registrado no cadastro correspondente.

17.O.DO RE@BTUENTO OU CciCROTrÀçÃo DE mCr4ÃO DO O&rEm
17.L.O recebimento ou a corprovaÇão de exêcução pêLo ORC do objeto l-icj.tado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente enitido por funcionário ou coÀLissão
especifica devidamente desiql'rados, após a verificaÇão da quantidade, qualidade e outros
agpectos inerentes nos temos deste instnnnento, das normas técnicas e lêglslaÇão pertj-nentes,
e consêqüentê aceitaÇão.

18. 0.DO PÀGàt&llTO
18.1.O pagamento será efetuado mediante procêsso rêgu1ar e em observância às normas e
procedimentos adotadog pelo oRC, da seguinte naneira: Àté trinta dias após a ent.rega total dos
produtos solicitados -

18.2.0 desenbolso máxlmo do perlodo. não será superior ao valor do rêspectj-vo adimpfemênto, de
acordo com o cronograna ap-rovado, quando for o caso, e sempre em confor&idade com a
di. sponibllidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇáo qualquer obrigaÇáo
financeira que l-he for inposta, êm virtude de penal-idade ou inad1ry)lência, a qual poderá ser
coÍpensada Çom o pagamento pendente, sen que isso gere dilelto a acrésc1mo de qualguer
natureza.

19. O. DO RTÀJI'IITÀTGNTO
19.1.os p.rêÇos dos combustlveis e lubrificantes poderão ser realj"Dhados cônforme o3 l-ndicês
oficiâis autorizados pelo Governo Federâ1 ou Setoriais.
19.2.ocorrendo o deseguilíbrio econônico-f inarrceiro do contrato, pode.á sêr rêstabelecida â
relaÇão que as partes pactuaran inicialmentê, nos termos do Art. 65, Inciso II, Allnea d, da
Lei 8.666/93, mediante coúprovação docr.mental e rêquerimento expresso do contratado-

15.o.Do "oNTRAro /-íÃfiE\
15.1.4pós a homol-ogação pela Àutorldade superior do oRc, o licitantê vencedo.r sfOii notificaa§\pa!a, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de lecebimento dhi "*;ifíá"çao,';lassj.nar o respectivo contrato, quando for o caso. elaborado em conformidade com Hà ;i.'affir- J
pêrmitj-das pela Lei !'ederal n." 8.666/93, podendo o mesoo sofrer alteraçõe§ 

". \Afo," defjniclàYpela referida Lei. \ia,- 
^À'r:15.2.Nâo atendendo à convocaÇão para asslnar o contlato, ê ocorendo esta dentro :ií.údr"!rít

validade de Sua proposta, o licitante pêrderá todos os direitos que porventura tenha obtido
cono vencedor da l icitaçào -

15.3.É pencitido ao oRC. no caso do licitante vencedor não comparece! para agsinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos. convocar 09 licitãntes reÍnanescentes, na ordem decl-assificação, para fazê-1o êu igual prazo ê nas mesnas condiçôes do licitante vencedor,
inclusivê quatto ao preço, ou têvogar a presênte licitaÇãô.
15.4.0 contrato que everltualmente venfla a ser assinado pêIo licitantê vencêdor, poderá ser
alterado, r-rnilateralmente pelo contratante ou por acordo entrê a6 partes, nos casos previstos
no Art. 65 ê sêrá resclndido, de pleno direito, conforme o disposto nos À-rts. j-| , 'la e jg d.a
Lei 8.666/ 93.
15.5.0 contratado fica obrigado a aceitar nas mesnâs condições Çontratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárj-os, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforEâ de êquipãmento, até o lilrlite de 5og (cinquenta
por cento) para seus acréscisros.

20. 0.DÀ§ DrsPosrç6Es GERÀrs
20.1.Nâo será de\rida aos proponentes pela êlaboraÇão e/ou apresentaÇão de docrmentaÇão
lelativa ao certame, qualquer tipo de indenização-
20.2.Nênhu]nâ pessoa flsica, ainda que credênôiada por procuração legal, podêrá representar
màis de uma licitantê-

rI
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20.3.4 presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razôes
deco-rrente de fato superveniente devj-damente comprovado, ou anulada no
i1êgalidade, dê ôfício ou por plovocação de terceiros, mediar.lte parêcer
fundamentado.

de inte
todo ou
escr]-

20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da presente l
declaradas feriado,
autonatj.camentê para
previatos.

e náo havendo ratificação da convocação,
o pri$eiro dia útiI subseqüente, no nesmo local

facam
ê hora ê

20.5.ocorrendo a supressão de serviços, sê o contratado já houver adquirido os materiais epostos no 1ocal de trabalho. os mesmos deve!áo ser pagos pêto oRC, pêlo preço de aqui.slÇào
regulamente comprovado, desdê que sejam de boa qualidade e aceitos pê1a fiscalizaÇào.
20.5'os preÇos unitários para a realizaÇâo de Dovos serv^iços surgidos durante a execução docôntrato, sêlão plopostôs Pêlo Contratado e submetidôs à aprêciação do ORC, À execução dos
serviÇos não previstos será regulada pelas condiÇões e c.láusufas do contrato original.
20.?.o oRc por convêni.ência adninistrativa ou técnica, se reserva no dirêito de paralisar aqualquer tempo a execuÇão dos serviços, cientificando devi.damente o Contratado.
20.8.Decairá do dirêito de iÍq>ugnar pêxante o oRC nos termos do prêsente j-Ílstrumento, aqueleq\re, têltdo-o aceitado seú. oblêçáo, ventra a apresentar, depois do j ulgar\ento, fâ1has ôu
irlegulari.dades que o vicj-aram hipótese em quê ta.l cormrnicado nào terá efeito de recu_rso.
20.9.Nos vaLores aprêsentados pelos llcitantes. já devêrão estar incluidos os custos com
aguisiÇão de rateriar, mão-de-obra utilizada, impostos, encarçÍo§, Íretes ê outros que venham aincidir sobre os respectivos preços.
20 .10 . Este ilstrumento convocatóri-o e todos os seus el-etqeBtos constitutivos, êstâo
di sponibilizados em meia nagnético, podêndo ser obtj.dos junto a coRissão, observados os
procedimentos definidos pelo ORc.
20.11.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos onissos nêste
instrumênto, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇâo da Corlissâo, sendo
facultada a mesma ou a autoridade supelior do oRC, êm qualquer fase dà ticitaÇáo, a promoçáo
de diligêncj.a destlnada a esclarecer ou a conplementar a instruÇão do processo.
21.12.Pata dirimi-r controvérsias decoffentes deste certane, exc-luidô qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Uâmanguape, Estado da Paralba.

iíamanguape - PB, 25 de Janeiro de 2013,
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W.
ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÀr.IARÀ uuNrcrPÀr DE lrA!{ANGUÀpE
coMr ssÀo PERI'ÍANEMTE DE LrcrrÀçÁo

ÀIIEI(o I - CoNYIIE lI" 0000,1/2013

TERMo DE REFERENC'lA - EspECrFrcÀÇôEs

1 . O. DO Of[rETO
1.1.Constitui objêto desta licitaÇâo: Àquj.siÇâo parcelada de conbustivêis e lubrificantes
divêlsôs, destinados aos veículos utilizados nes atlvldades dâ cà'nâ.ra MuÍricipàl de Mâ'tLânquâpe.

2 . 0. arIrgTIFICÀÍrVÀ
2. 1. Considerando as necessidades do oRCí tem o p.esentê termo a finalidade de definir, técnlca
e adequadamente, os procedimêntos nêcêssários parâ lriabi"lizar a contrataÇão em te1a. As
ca.acteristlcas e especifacaÇões do objeto ora licitado são:

D I SCRI MINÀÇÀO PCODIGO

1

2

Ga 3:1i r,i
Ái.oo1
ó1e.. i !Frj f i.ã nr-É G/A

RO RIGUES
Presidente da

UNIDÀDE
L

I
l

QUÀ}IIIDÀDE P,UNI!ÀR]O
216ll ar 2, 

"3i2lr) 2,35
I2i) 1,2, itc

TOtâI

. TOTAI,
ó-r.:8!/L-ril
:. !:!, ar tl
1.526,4)

!.r.64.1,r)a

3. o.oEBrcÀÇõEs Do @lcrRÀTÀDo
3.1.Substitui.r, arcardo com as dêspesas dêco-rrentes, os Inate.riais ou sêrviços que apresentarem
a.lteraÇões, deterioraÇôês ilnperfeições ou quaisquer iüêg,u1aridades discrepantês às êxigéncaás
do instrunento convocatório, ainda que constatados após o rêcêbimento e/ou pagâ[ênto.
3-2.Manter, durantê a vigência do contrato, en coreatibilidade com as obrig'ações assr.lnidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão ê gualrficaÇão exigidas no respectivo processo lici-tatório,
apresentãndo ào oRc os docunentos necessários, se[q)re quê solicltado-
3.3.Nào trán§ferir a outiêm, no todo ou em parte, o objeto dà contrataÇão, salvo ,nêdiântê
prévia e expressa autorlzaÇão do oRc.
3. 4. Emj-tir Nota Eigca1 correspondênte à sêde ou filiâ1 da emp!êsa que apresentou a

documentaÇào na Íase de habililaÇáo.
3.5.Executar as obrigaçôes assrrrLidas com observâncj.a a mel-hor técni-ca vlgênte, enquadrando-se,
ri g,o-rosalnentê, dentro dôs preceitos leqais, norÍlas e êspecificaÇôês técnicas correspondentes.

4.O.DO CRITÉRTO DB ÀCEITàBII.IDâDB DE PREçOS

4.1.Havendo proposta com valor unj-tário superior ao estimado pelo oRC ou rnánifestêmente
inexegüíve1 áos termos do AJt. 48, fI, da Í,ei 8.66€,/93, o mesmo será dêscorrsiderádo. Esta
ocorrência não dêsc1assif1ca automaticamênte a proposta, quando for o cãso, aperlas o item
correspondente/ relacionado neste anexo, na coluna código'
4.2.o valox estj-nâdo quê o oRc sê propõe a pagar pêlo objêto ora licitadÔ - valo! de

Refe!ência -, está acima rndicado.

5.o.I&DTIO Dâ PROPOSTA

5 . 1, É pa.rte integrânte
correspondente, Podendo ô
desde que sela devidamente

DA SIIVA
Conli s s áo

deste Têrmo de Rêferência o modelô de proposta de preÇos
licltante apresentar a sua proposta no própno modêlo fornecido,
preenchido, confo-rme faculta o instrunento convocatório - Ànexo 01'
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EsTÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÂuÀxÀ MuNrcrpÀt DE l.lA!,tANGUÀpE

col.fi ssÃo PERI,ÍÀNENTE DE LrcrrÀçÃo

Àrruro 01 ào lERt{o DE REEERÀ{crA - pnoposEa

coNvrTE lto 0a004 / 2a13

PROPOSTÀ

RE!'. : coNl,ltTE No 00004/2013

oBJETO: Aquisição parcelade de collúlustíveis e llrbri f icar-ltes
utalj"zados nas atividades da Câmara Municapal de Mamanquape.

divêrsos, dêstinados aos weículos

PROPONENIE :

P!êzadôs Selttlô!ês,

Nos termos dê licitaÇão êm eplgrafe,

cóDrco DrsmrMrNÀÇÀo

apreseDtamos proposta conforme abaixo:

ltem 9. 0:

de

MÀRCÀ/MoDELo UNIDÀDE QUÀNIIDÀDz P.UNITÁRIo
I 276r.,.t
, L. :,

t_

P - TOTÀI
1

2
--1

E*-r. -.

Gà!.-.-:Linã
Á1,:rc I
óLeJ lub,rr fi.ê rLre G/A

VAIOR TOTÀI DÀ PROPOSTA - R$

PRÀZO - Item 5.0:
PAGA.I.{ENI o - Item 18. 0:
VÂI,ÍDA,E DÀ PROPOSIÀ _ Tten 9.0:
ORIGEM DÀS MERCÀ'ORIÀS OE'ERTADÀS -

de

Responsáve1
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂllARÀ MrrNrcrpÀr DE l.íAr,tÀNGuÀpE

coMr ssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

ÀNtro II - co§vtrE llo Oo00tl,/2o13

r,ÍoDEros DE DEcrÀRÀÇÕEs

REF. : CONVIIE N" 00004/2013
CÂMARA MrJNrcrpÀr DE MAMÀNGUApE

PROPONENTg
CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÀo de cunp.rinento
v, dà Lei 8.666/93.

do disposto no À.rt. 7o, fnciso XxxIIf, da CF Àrt. 27, Inci sô

O proponêntê acüna qualificado, sob pênas da lê1 e êrB acatamênto ao disposto no À-rt. 7o inciso
xxxrrr da constituiÇão Fedêral, Lê1 9.854, de 27 dê outr.]bro de 1999, declara não possuir em
seu quedro de pessoal, fr.trcionários nêrrores de dezoito anos em tlabalho notulno, insaluble ou
perigoso e nem menores de dezessêis anos, em qualquêx trabalho,. podendo existir &enores de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da legislação vigênte.

2.0 - DECIÀRÀÇÃO de superveniência de fato impêditivo no que diz respêito a participaEão na

Conformê êxiqêncj-a contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2", o proponente acina qualificado,
declara não havê!, até a prêsêntê data, fato impêditivo no que diz respeito à
àabili tâçâô/pâ-rticipaÇão na prêsêntê f.icitâção, não se ertcont-rando em concordata ou estado
falimentar, estando ciêntê da obrigatoriedade de rnforlnár ocorrências posteríores- Ressalta,
ai-nda, nâo estar sofrendo penalidadê de declaraÇão de idoneidade no ânbito da a&unistraÇão
Eederal, Estaduâ1, Municipal ou do Distrlto Federal, arcando c1vil ê climinalmêntê pela
presente afirmacào.

3.0 - DECLARÀÇÀO de submeter-se â aodas as cláusulas ê condiçôes do correspondentê instlumento
convocatório.

O proponente acüna qual.ificado dêc1ara ter conhecimento e acêitar todâs âs cláusulas do
respectivo instru$ênto convocatório e submetêr-sê as cond-iÇõês nê1ê estlpuladas,

Lôcaf ê Dâtâ.

NOI4E /ASS lNATURA/CARGO
Reprêsêntante 1egal do proponente.

OBSERVAÇÀO:
AS DECÍÀRÀÇôES DEVERÃo sER Er,ÀBoRÀDÀs EM pApEL Trl4BRÀDo Do LrcrrÀIt'rE, euÃNDo EoR o cAso.

o
2oFL:

N EA

a

oa
(,

.o

ô,\r



ül'
g1;,..,i.'ti.§

+.r.il,,..,.. "'......xja
:fti,Fd',I*;]
'ã#g.

EsTÀDo DA PÀRÀÍBÀ
cÁlaxÀ MjNrcrpÀt DE l.ÃuANcuÀpE

coMr ssÀo PERMAMNTE DE LrcrrÀçÀo

ÀlrExo III - @NvaITE N" 00004,/2013

MoDEros Do ?ERt'{o DE n-e}ÍrtNcra

REF. : CONVIIE N" 00004/2013
CÂMAPÀ MrJNrcrpAr DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1-0 TERMO DE RENÚNCIA ao lecurso conforme plevisto no Art. 43, Inclso IfI, da ],ei. g.666193.

Local e Data.

O proponêntê acima gualificado, declara, nà foima do disposto no À_rt. 43, flf, da Ler
8,666/93, aceita.r o lesultado divulqado pela Corllssáo, quê anal-i-sou a docr-mentaÇão preli4inar
do processo em epigrafê, efetuada nos termos do respectivo j-nstnmênto convocatôrio,
desistindo, assiln, exprêssamente de qualquêr lnterposiçãô dê recurso piê\risto na legislaÇão
vt-gente, bem coII ao prazo cor-respondente e concordando, portênto, com o prosseguimênto do
cêrtãmê. Declara aindâ quê, em havêDdo â ocorrência de qualquêr l-gua]dâde dê va-lôaes entrê sua
proposta e a dos demais lici-tantes e após observado o disposto no Àtt- 3o, s 2., da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do soriêio para definição da respectiva classificação,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o correspondente ato público, conforme plevj.sto no
A,:L. 44, § 2", do referido diploma 1egal.

NOI,IE /AS S INATURÀ/ CÀR@
Representante leqal do proponente.
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oBsERvÀÇÀo:
o rERMo DE RENúNCrA DEVSRÁ sER Er,ABoRÀDo ÉM pApEr rrMBRÀDo Do rrcrrÀNTB, euÀNDo EoR o cÀso.
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EsrÀ.Do DÀ pÀrÃiaÀ
cÂ!!AxÀ uuNrcrpÀL DE lnÀraNcuÀr,E

coMrssÀo PERIGNENTE DE LrcrràçÀo

ÀltExo rv - corflrIlE lro 00004/2013

MINUTÀ DO CO}.ITRÀTO

coNTRÀTo Nô: ..../2013-cpL

TERMo DE CoNTBÀTo QÜE ENTRE SI CEIEBRÀM À CÂ}GRÀ MUNICIPÀI
PÀxÀ FoRNEcrtmNTo E/ou pREsrÀcÀo

DE
DEMAMANGUAPE E

SERVÍÇOS CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}@, À.BÃIXO:

PeIo prêsente instrumento particular de contrato, de um lado Câmâra Municipal de Mamanguapê -
Rua Duque de caxias, 123 - centro - l4aaanguapê - pB, cNpJ Í\" 1,2.'120.256/ oool-s2. neste ato
reFresentàda pêlo presidelrtê da câmere E$elson Fêrrei-ra viana dâ Sitwa, Bresileilo7 solteiro,
Profêssor. residente e donriciliado na Rua Marques dê Herval, 329 - centro - Maraanguapê - pB 

/
CPF n" 039-842.41,4-45, , Carteira dê Idêntidade n" 2.269.722 SSP-PB , doravante sinplesmentê
COMTRÀTÀNTE, do outro fado - - .., CNPJ no

, nestê ato reprêsentado por .... residêntê e domicaliado nã ....,
. ., CPE no ., Carteila de Identidadê no

doravante sirq)lesmente CONTRÀ!ÀDo, decidiram as partes contlatantes assinar o presente
contlato, o quaf se regerá pê1as c1áusulas e condiÇões sêgulntês:

crÀIrst[À PRIuErxÀ - Dos rouDÀt ENros Do cotylB.![ro:
Este contrato dêcorre da licitaÇâo modà11dade Convj-te n" 00004/2013, processada nôs termos da
l,ei Federal n" B-666193 e suas alteraÇóes, Lei CorçIementar no 123, de 14 de dezer'bro de 2006.

CIÀU$EÀ §EGI'NDÀ - DO OBi'ETO DO CONTNÀTO:
O presente contlato tem por objêto: Àguisição par:celada dê conbustíve1s e lubrificântes
divelsos, destinados aos veiculos utillzadôs nas atlvldades da Câmara Municipal dê Mamânguapê.

o fornecimênto e/ou prêstaÇão dos serviÇos deverão obedecer rigorosamente às condlÇóes
expressas nêstê lnstrumênto, proposta apresentada, convite n" 00004,/2013 e instruÇóes do
Coyrtratante, docurueDtos êsses çFle ficâm fazêDdo pa.rtes inaêg.rantês do prêsêrrte coDtrato,
independente de transcriÇão.

CIÀU$[À TERCEIRÀ _ DO IIAI,oR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do prêço proposto, é de RS

cra(usurÀ erràRÍÀ - Do REAirusrÀtElrDo:
os preÇos dos combustíveis e lubrificantês poderào ser realinhados conforEe os
oficiais alrtorizadoB pelo Gowerno Eederal ou Setoiiais.
ocorrendo o desequallbrio econômico- financei ro do contrator podêrá sêr restabelecida a
quê as partes pactuarâm inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Àl1nea d,
8.666/93, mediante comprovaÇão docr.mênta1 e requelimento exprêsso do contratado.

cu(usIIIÀ súTua - Dos PRÀzos:
o prazo máximo pata a execução do objeto ora contratado, conforme suas características,
admitê prorlogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e

indi- ce s

criiosur* oúrrtrÀ - DÀ DorÀção:
As despêsas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constaÍite do orÇamento vigente:
Rêcursos P!óprios da câmara Municipal de Mamançn-rapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30.00

CIÀrSI,IÀ Sgli'Il. - DO PàG üEllTO:
O pagàmento será efetuado na Tesouraria do CoDtratante, mediante p.rocêsso regular, da seguintê
manêira: Até trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

rel aÇão
da Lêl

e que
sera

considerado a partir da emissão do Pêdido de Conll)ra:
Entrega: Imêdiata

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do êxêrcicio financeiro
dê 2013, considêrado da data de sua assinatura.

cr,ríusrr,l orrÀrrÀ - DÀs oBRrcÀ@Es Do coN'TRÀTÀNrE:
a - Efêtuar o pagamento rêlativo ao fornecimento ou prestaÇào dos sêrviÇos
realizêdos, de acordo com as respêctivas c.láusulas do presente contrato;
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b - Proporcionar ao Contratado todos os neios necessários para o fielprêstação dos servj-Ços contratados,.
c - Notifaca.r o Contratado sobre qualquêr irregularidadê encontlada quantoprodutos ou serviÇos, exercendo a mais ampl â à completa fiscalizaçãã, oContratado dê suas responsa-biladades contratuais ê legals.
CLI{USuIÀ NCEIÀ - DAII OERIGAçõES DO CONTRÀTàDO:

fo

a
qu

gisLaÇão fiscal, civl1,

spondente dopresente contrato, dentlo dos melttores pàrâmetros de gualidade estabelecidos para o ramo dê
ncia aos prazos ês tlpuIados,.

a

ativldadê relac.ionada ao objeto contratuaL. com observá
b

Executar devidamente o fomecimento ou serviços descritos na CLáusula corre

Responsabil azar-sê po_r todos os ônus e obrigaÇôes concernêntes à letrrbutária e tr

o

abalhista, ben como por todas as despesas e comploElissôs assumidos, a quafquert1tulo, perante seus fornecedores ou tercêiros em razàô d.a exêcucào do obleto contratado;c - Manter p
contrato, que
d - Pelmiti.r
escla!ecimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
decorrêntes dê sua culpa ou dolo na exêcução dô contrato, não excluindo
responsabilidadê a fiscâ1izaÇào ou o acompanhamento pelo órgão interêssâdô,.

ou
ou

a têrceiros,
reduzindo es sa

f - Não cêde.r. transfê.ir ou sub-contrâtá-r, no todo ou êm pattê,
sem o colrhecimênto e a dêvida autorização exprêssa do Contratante;

o objêto destê iastrtmento,

as obrigaçôes assr.ulidas,
todas às condições de habilitação e qualificaçào exlgldas no respectivo processo licitatório,

va1

reposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante/ guando da êxecuÇão dorepresente in
e fàci1i tar

tegralnente êm todos os seus atos,.
a fiscâ1izaÇão do Contratante devêndo prêstar os informes e

g - Manter, durante a viqência do contrato, em cornpatibilidade con

aptesentando ao Contratante os docrmêntos necessários, serlprê que solicitado.

crÁusurÀ DÉicnD, - DÀ Àr,rBÀção E RBscrsÀo Do cotanaro:
Este contrato poderá ser altêrado, unilatêralmente pê1a Contratante ou por acordo êntre as
partês, nôs casos prêvistos no À_rtj-go 65 e será rescindido, de pleno direlto, conforme o
dasposto nos Artfgos -7-7, -18 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuàis, os ac!éscimos ou
supressõês que se fizerem necêssários, até 25? (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualrzado do contrâto, ê, no caso de reforma de equipâmênto, até o limite dê sot (cinguenta
pol cento) pa.ra seus àcrésclmos-

cuigslIlÀ DÍsnÀ mn@IBA - DÀI, PEtrÀúDÀDEs:
A recusa injusta em deixa-r dê cumprir as obrlqaÇõês assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos A-rts- 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - adwertênciai b - rRulta de more de 0,5q (zê!o wirgula cirlco por cênto)
aplicada sobre o vafor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na êxecuÇâo do
obleto ora contratado; c - mu-lta de 109 (dez por cênto) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcaal do contrâto,' d - suspênsâo temporária de participar em licitaÇâo e
impedimento de contratar com a AdÍLinistraÇão, por plazo de até 02 (dois) ânos; ê - declaração
de inidoneidade para lícitar ou contratar com a AdministrêÇão Públicâ ênquantô perdularem os
motivos dêtêminântês da puniçâo ou até quê sêja promovida sua leabilitação perante a própria
autoradade que aplicou a penalidadê; f - simultaneamente, qualquer das pênalidades cablvels
fundamentadas na Lei 8.666,/93.

crÁusürÀ, DÉcDo, sEsnDÀ - Do trso:
Para dar-íIllir as questões decorrentes dêstê contrato, as partes êfêgêm o Foro da Comarca de
Mananguape, Estado da Paraiba-

E, po! êstarêm de plêno acordo, foi lavrado o presêntê cont.rato em 02(duas) vias, o qual
assinado pelas pa.rtê9 e por duâs testemurüras.

TESTEI'{UNHÀS

Mamanguape - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de de 2013-

E},ÍERSON FERREIRÀ VIÀNÀ DA SILVÀ
Presidente da Câmara
o39.842.41-4-4s

lmento
Ns

PELO CONTRÀTADO
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EsTÀDo DA PÀRÀÍBÀ

cÂl,tAnÀ MuNrcrpÀr DE MAlawGuÀpE
ÀssEssoRrÀ flrRÍDrcÀ

Origen: CONVTIE N.o OOOO4/2013
coMrssÂo PERIaNENTE DE rrcrTAÇÃo

ÀssuDto: Àgui si Ção parcelada de combustíveis e lubrif-icantes
diversos, destinados aos veículos utj"lizados nas
atividades da Câmara Municipal de Mamanguape

Ànexo: Ínstru.nento Convocatôrio correspondente e seus elemêntos,
inclusive a rlinuta do .rêspectivo contrato.

PÀRECER

ÃDalisada à roatéria, nos termos dâ Í,ei Eêderal n" 8.666/93 e suas alteraÇões, e considêrando
têor dos documentos ê lnformaÇõês aplesentados. êsta Assessoria Juridlca considera regular
respectivô instrumento convôcatôrio e sêus elemêntos constitutivos rêfê,:ênte ao processo
tê1a, os quais estão em consonância com a legislação pêrtj.nente.

o
o
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Mamanguâpe PB, 25 de Janeiro de 2013.

SÀ DE
sessoi
OA.B PB

À}IDRÀDE
Juridicô
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ESTÀ.DO DÀ PÀRAIBÀ
cÂr.{ARÀ tírNrcrpÀ! DE }{A}.aNGUÀPE

COMI SSÀO PERI,ÍÀNENTE DE L]CITÀçÀO

CON'IITE NO OOOOU2OL3

DECIÀRAÇÀO P{'BLICIDÀ.DE

Declaro pâra os devidos fins de direj-to, quê lrllta cópia do lnstrumento convocatóriô e seus
elementos constitutivo§/ corrêspondente ao processo licitatório convite n" 00004/2013, foi
devldãmente af.lxàda no euadro de Div[r].g.ação destê órgâo, nesta datâ, em obsêrvância ao
disposto no Art. 22, §3", da I,ei Eederal no 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriorês-

Marnanguape - PB, 25 dê ,faneiro de 2013-

OÀO RODRIGUES DA SILVA
Prêsadentê dâ Coni ssáo

DECLARÀÇÃO
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DECLÀRÀÇÃO

;i1,,.,,,tiu(.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂt4ARÀ urrNrcrpÃr DE !4AMANGuÀPE
co}fi ssÀo PER!ÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

coNÍrrTE N. 0000{,/2013

DEcr,ÀnÀÇ.Ã.o - puBi,rcrDÀDE

Declalo para os devidos fans de direito, que Luna cópia do instrumento convocatólio ê seus
elementos constitutivos, correspondente ao processo liêitatório Convite n" 00004/2013, foa
devidâ.rRente afixada no Quidro dê Divul,gação deste ôrgâo, nesta data, erR obsetvância ao
disposto no A!t. 22, §3", da lei Fêdêra1 n" 8.666/93 ê suas alteraÇôes posteriores-

Mânanguape - PB, 25 de Janeilo de 2013.

ONISON CÀSS IANO DÀ S

Di retor
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ESTÀDO DÀ PÃRÀIBÀ
cÂrana mxtcrpar, DE MAlaNGuÀPE

coÀírssÀo PERIaNEr{TE DE LrcrrÀÇÀo

coNvrrE No oooo{/2013

COMPROVA}'TIE DE ENTREGA

INTERBSSÀDo: Í,ima e Silvâ Petrô1eo Ltda

CNPJ: 10.547. 010./0001-03

ENDERBÇo: PraÇa 12 de outubro, 200

BÀIRRo: centro

CIDADE: ]'ÍaÍranquape

ESTÀ.DO: PB

RECEBIDo EYtt 25/ Ol/2013

SI

DECIÀRÀÇÀO:

o rgrgREssÀro Àcrr{A e1pç;,rErc1Do DESÍÀRÀ uÀvER REcEBTDo o RaspEcrrvo TNSTRU}4EMo cow@AróRro E

ToDos os ErEl4ENTos NEcEssÁRros A pÀRTrcrpÀÇÃo NESTA LrcrÍÀÇÃo, BEI{ coMo To}4ADo coNHacrMENTo

DÀs coNDrÇÕEs E ExrGÊNCrÀs DA MEsl'íÀ'
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ESTÀDO DÀ PÀ}ÀIBÀ

cÂlanA MUNrcrPÀL DE !ÍAlrÀNcrrAPE
Co}íT ssÁo PER}TÀNENTE DE LICITÀçÀO

colr\rrrE lro 00004,/2013

COMPRO\â].NE DE ENTREGq.

INTERESSÀDO: Posto Cavalcante Comércio de Cotrücustlveis Ltda

CNDJ: O7 .977 .488 /OOO7-55

ENDBREÇo: BR 101 km 4o.2, s/D"

BAIRRo: Saté1ite

CÍDÀDE: MârlãnguâPê

ESTÀDO: PB

RECEBIDo El(r 25/01/2O

ASSINÀTURA

DECT.ARAçÀo:

O INTERESSÀ'O ÀCTMÀ OUÀ.LII'ICÀ.DO DECI,ÀRÀ I{ÀVER RECEBIDO O RESPECTT1/O TNSTRT'UEIflTO CONVOCÀ?óRIO E

iooos os ELEMENToS NBcEssÁRros A pÀRTrcÍpÀÇÃo NEsrÀ LrcrrAÇÀo, BEt'í col.to rolíÀ.Do coNrúcrMENro

DAs coNDrÇÕEs E ExrcÊNcrÀs DA MESHA.
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EsrÀDo DÀ pla-a.ÍaA

CÁI(À.RA MUNrcrPÀr DE MNrAlIGrrÀPE
co}ír ssÀo pERt ÀNENIE DE LrcrrÀçÀo

coN\rIlE rr" 0000{,/2 013

COMPROVÀNTE DE BNTREGA

INTERESSÀDo: Posto dê conbustivel Nova Mamanqnrapê Ltda

cNPJ: 04 -078.847/0007-72

ENDEREÇO: BR 101 km 38, 3/!\o

BAIRRo: Lotearnento Cidade Nova

CÍDÀDE: a.Eâng'uãpe

ESTÀDo: PB

DECÍÀBÀÇÀo:

o TNTERE55AD6 Àcrl6 euÀrr ErcÀDo DEcrÀRÀ IavER REcEBTDo o REspEcrrvo rNsrRul{Euro cowocÀTóRro E

ToDos os EtEMENros NEcEssÁRros À pÀRTrcrpÀÇÃo NEsrÀ LrcrrAçÃo, BEM coMo rol@Do coNlmcrMENTo

DAs coNDrÇôEs E ExrGÊNCrAs DÀ MESI{A.

RECEBl DO : 25/O!/2A1
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Re<eita Federal

Somprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
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3ontribuinte,

lonÍha os dado-s de ldentificeÉo da pessoa JurÍdica e,{FB a sua atualizaçâo cadastral.
se houver qualquer divergência, providencie junto à

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

LIMA A SILVA PETROLEO LTDA . ME

LOGRÁDOURO

PC 12 OE OUTUBRO
NúríERo
200

COMP

)
58.280{00

SAIRRO/DISTRITO

CENTRO
I'/UNIC ro
MAMANGUAPE

S c^oÂs]xÂL

rroÍrvo DE s CAOASTRAL

ESPECIAL

Páoina: 111

provado pela lnstruÉo Normativa RFB no í.1g3, de 19 de agosto de 201 í

mitido no dia 20/í2/2012 às í0:33:59 (data e hora de BrasÍtia).

Mffi

í0.547.0í0/000143
MATRIZ
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

Secretaria da Receita Fedetal do Brasil
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CERIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS É À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ' ME

CNPJ: 10.547.01 010001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar. e inscrever quaisquer dívidas de

,àipo""áoirioro" do sujeito prr"iríã"i., identiftcâdo que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências ", .uú noÃé, iératrvas a tribuios administrados pela secretaria.da Receita

Federat do Brasit (RFB) 
" " 

in""ãçoé'" ã, otrio" Ativa da uniáo .iunto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e- válida . 
par3 todes as suas Íiliais' refere-se

exclusivamente à situaçâo oo *filto p"t"itlô no amoito oá,npe e da PGFN' náo abrangendo as

contribuiÇÕes previdenciárias u ,-J óntiiU'içO"t devidas' por.lei' a terceiros' inclusive as inscritas em

Dívida Ativa do lnstituto r'racional-aíSàgurJ Social (lNSSj' objeto de ceÍtidão especÍÍjca

AaceitaçáodestacertidãoestácondicionadaàveriÍicaçáodesuaautenticidadenalnternet,nos

"r6"i"*ls 
.http,//***.receita.fazenda gov bP ou <hüp:/Áanrvltr'pgfn'fazenda gov'br>'

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB,f :' de 0210512007

Emitida às 09:35:34 do dia 2611212012 <hoa e data de tsrasrlla>'

Válida até 24106/2013

Càdigo de controle da certidão: 6EF3'4522'383E'E301

Certidâo emitida gratuitamente'

Atenção: qualquer Íasura ou emenda invalidará este documento'

*
()

Iup://www.receita.fazenda.gov.br/AplicacoevATSPO/Ceúidao/cndconjuntalnter/Emitecertidaolnteme"'
26112i2

tu'
M



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

GERTIDAO

CÓDIGO: C5DO.AF30.B85E.61 9A Emitida no dia 2011212012 às 09:51 :30

ANEN

o 6(
oo

a
oc,

C PL. o
h

Noms Empresarial:
LIMA & SILV PETROLEO LTDA

Endêreço:
DOZE DE OUTUBRO

Baino: Munictpio:

CENTRO MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:

16.160.126-0 ATIVO

Númeío
200

CNPJ/CPF:
10.547.010/000í-03

Complemento

CEP:
58280-000

Certifico, observadas as disposições da.legislação v.i9el19 e de ac.ordo com os

assentamentos existêntes ;;;r";;gã;,"õuJãiontriUuúte sirpra identificado 9:J1 "* situaÇão

REGULAR perante , F;;;;à; püutica Estadual' com relação a débitos fiscais

âoãnútátiuos e inscritos em Dívida Ativa'

Apresentecertidâonãocompreendedébitoscujaexigibilidadeesteiasuspensa,nem
exctui o direito de " 

r"r"Iiã-pi-utiãa Éstaorar, a quátquei tempo, cobrar valores a ela

óôrràntrra devidos pelo referido contribuinte'

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir {1 d1ta 99-t'" emissão'

devendo ser conÍirmada 
" 

rüããütãnti.idàde através aó serviço vatidar certidão de Débito na

página www.receita.Pb.gov'br'

,1

Certidão de Débito emitida via 'lnternet"

,l (
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DAPARAIBA

PREFEITURA TUIIICIPAT DE

gEGREIAflÂDE

DEPÀmDEAnRECADAçIo E

CMTIDÃONEGATWA
cóolco: tt2l.co.oo

VeriÍicando os Cadastros de Tributos da $bcretaria de Finauças deste

Municipio foi veúficada a ineústência de débitos em rome da Empresa LIMA &

SILVA PETROLEO LTDA -MD, inscrita no CNPJ n0 10.547.010/0001-03,

esrabelecida na Praça 12 de outubro, 200 - centro - Maruanguape-PB. assim serrdo

exercendo o cargo de Diretor do Departamento de Arrecadação e 'ftibutos Iavro e assino

Marnanguape, 2.1 de dezembro ft 2012

CICERO JOSE CLECIO DA SOUZA

ir

tti.'iL: OPIGiNÂL

\''- -,

Valda Por 180 dias

CONFO

d
#M

{

K

a nesma.



,'ertidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

q

LF
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o
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o
ftoc . CPL.

CERTIDÂO NEGATIVA

DE DEBlros RELArlvos ÉôôNinráurÕóes pnrvtoeruc|ÁRIAS E Às DE

TERCEIROS

.1" 016522012-1 3001010

.lome: LIMA & SILVA PETROLEO LTDA

INPJ: 10.547.010/0001 -03

lessalvado o direito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscrever quaisquer dÍvidas de

à.".,""i.ãüiiii"ãt oã úeito passiJo Jcimàiàentificado que vierem a ser apuradas, é

,i"J'rlàããã"i,,ã-"ã; ;;.ta, p"nãÀ*iá" ãm seu noàe relativas a contribuiçÕes

lãil,ii]rlàolliàr;êãái"-t*i. àr'ã*ãiã-reoerar do Brasir (RFB) e a inscÍições em

)ívida Ativa da Uniáo (DAU).

:stacertidáo,emitidaemnomedamatrizeválidaparatodasassuasÍiliais'irefeÍe-
;:-;rrffi#;ü ã. 

"ô"ttiouiçiàs 
ôià'ioéúa'i"t e às contnbuiçóes devidas' por

ei. terceiros, inclusive às inttíiãt'à' 
-oÀú' 

nâo abranlendo os demais tributos

rd,...,ristrados pela RFB " .t ü;il i-"üço"i em õnu, administradas pela

)rocuradoria-Geral da Fazenda i;;;;i ?éÊN), ob.ieto de certidão coniunta

]GFN/RFB.

:sta certidâo ê valida para as finalidades previstas no art 47 da Lei no 8 '212 
de 24

je Julho de 1991, exceto Para:

averbaçáo de obra de construÉo civil no Registro de lmÓveis; 
-

redução de capital socral, ntttiã'etàià'ãà ããniiore oe cotas de sociedade limitada

r cisáo parcial ou u"n"'o''à&=o' [-;tiàààt ou de sociedade sociedade

lTflTi.j"ffi;:ividual ou de empresário, confory'.e..deÍinr'9: pelo art e31 da Lei

r" 10406, de 10 de L"nui'o áJ'ã'oú*-'êot-iôo Ci'it' extinçáo de entidade ou

ioctedade emPresáÍia ou simPles'

\ aceitaÇáo desta certidâo está condlcionada à finalidade para a ôual foi emitida e à

ieriricacáo de sua *i!;iift"à'iJ- 
- Àa lntérnet' no endereço

.nttpllr,i** receita Íazenda gov bÊ

]e-.1áoemitidacombasenaPortariaconjuntaPGFN/RFBno0.l'de20dejaneiro
,e - J'10.

:mitida em 1110912012'

/álida até 1010312013'

lertidáo emitida gratuitamente

\tençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

tu
d

rttp://www0 1 0.dataPrev'gov br/CWS/BIN/cws-mv2'asP?COMS
BIN/SlW-Contexto=CND/SI W-Trans 20112120

'(
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Pági

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRÂBAI,HO

CEREIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: LIMA & SILVA PETROLEO LTDA - ME (

GNP,J: 10 .54? . 010/0001-03
MATRI Z E FII,IAIS )

CerEidão n": 14520897 /20!2 ,

Expedição: 2r/L2/20:-2, às o9 t27:58
validade : 78/06/20f3 - 180 (cenEo e oiEenta) dj'as' contados da data

de sua expediÇão.

certifica-se que LrMA & srÍ'vÀ PETRoT'Eo LTDÀ - ME (ldÀTRrz E E1r'rÀrs)'

inscriEo (a) no CrCp.l sob o n" 10'547'010/OoO1-03' NÃo coNsrÀ do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas '

CerEidão emitsida com base no art ' 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescenEadã ptru Lei n' ir2'.440' de 7 de julho de 20LL ' e

na ResoluÇão eaminisirãtit" ''' 
r4'lo/2orl do Tribunal Superior cio

Trabalho, de 24 dê agosto de 2011' 
-

os dados .o.r=au.rr""-ã=tt Certidão s-ã: de responsabilidade dos

rribunais ao traoartiJ""- t"i'" aeuâlizados até 2 (doís) dias

anteriores à data da sua expedíção'
No caso de pessoa jurídica' a CerEidão atesEa a empresa em reJ-ação

a todos os seus estabelec imenEos ' agêncj-as ou filiais'

A aceiEação at"tu "*iidão 
condiciona-se à verificaÇão de sua

autenticidade no n"ra", do Tribunal Superior do Trabarho na

irriutrr.a (http: / / vtvtw 'tst ' jus 'br) '

Certsidão emitida gratuit'amenEe '

INFORMÀÇÃO IMPORTÀNTB

Do Banco NacionaL de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à i dent ificação das Pes

i-nadimPIenEes Perante a JustiÇa do Trabalho quantso às obrigaçõe s

estabelecidas em sentença condenaEó tsransitada em julgado ou ent

soas naturais e jurídícas

honorários, a custas' a

; ou decorrenLe s

ério Público do

acordos judiciais tr abalhisEas, inc lusive no concernente aos
rl

Dúvidas e suges!Õee: cndüitsc Ju:-br

recolhimentos Prevl denciários, a

emolumenEos ou a recolh imentos determinados em Iei

de execução de acordos firmados PeranEe o Mini

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia '

d

hr9'3, ão
,o

<l

o

c oPc L

N EA ,v (
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DECr,ÀRÀÇOES

REr. : coNvITE N" 00004/2013
CÂMARA MI]NIC IPÀI DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: I'i:na ê silrra Petró]-êo Ltdà
CNPJ 10.s47.010/0001-03

1.0 - DECIÀRÀÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt. 7o, Inciso X){XIII, dâ CF - Àrt- 27, Inciso
v, da tei 8.666/93.

O proponente acima gualificado, gob penas da Lei e em acatamento ao disposto no A-rt. 7o inciso
XXiffi a. Constitulção Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nâo possuir êm

sêu quadro de pessoal, firncionários menores de dezoito anos em tlabalho noturno, insahúre ou

peri;oso e nen; menores de dezesseis anos, em qualquer tlabalho' podendo existir a partir de

quatárze anos na condição dê aprendiz, na forma da leqislaçáo vigente '

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniêocia dê fato impeditivo no que diz respej'to a participação na

licitaÇáo.

Conforme exigência contida na L€j, A.666/93, À-rt. 32, 52", o proponente aciÍrã gualificado,
dêcfara não haver, até a presente data, fato iq)editivo no que di'z respeito à

habili taÇão/participâção na pre_sente licitaÇão. não se êncontrando em concordâtâ oll estado

falimentar, estando ciente d] obrigiatoriedadê de infornar ocorrências posteliores. Rêssalta,
.i"ã., 

"a. 
estar sofrendo penalidaáe de declaração de idonêidade no ânbito da adrÍLinistraÇão

rãá"r"1, Estadual, ltunicipã1 ou do Distrito Fêdera}, alcando civil e criminalmênte pela

presente afirmaÇão.

3.0 - DECLARÀÇÀo dê submeter-se a todas as cIáusulas e condições do corlespondentê instnmento
convocatório.

c1áusulas do
o proponênte acimâ quallficado dêc1ara têr contlecimênto e aceitar todas as

respectivo instrumento convÔcatório e submeter-se as condlçôês nele estipuladas'

Mamang_uaPe 04 de Eeveleiro de 2013.

ÁL_-
me e Silva Petr ó1eo Ltda

0.547.010/0001-03

d*\
'* rtt %
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçao da Pessoa Jurídica e'

RFB a sua atualização cadastÍal

se houver qualquer divergência, providencie junto à

.,rài\_

W
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

LOGFADOURO
EST BR tol KM 40.2

RO

S/N
COMPLEMÉNÍo

SATELTIE

MUNIc ro
MAMANGUAPE

PB
CEP

58.280-000
CAOASTRAL

03/04/2006

OAÍA OA SlT ÉSPEClAL

EZAÉ rÇDESCR
DAITLIMED EMPRESARIc DAE2 so06-2

em gêral ou especializado em produtos alimentícios nãoECUNSICASTMOAOÉSOASoE cES c osa mentdestato produtosc mérc-996 varêi74 I2

tiiolos

rmenteoso nteriãcadÍiespeci
ntesriÍicaubdercio rejistacomé.32-6-007 d4 nto assoclaciamebeneÍifeouoh gulhocascal ped adoade rela, oass cnto6 ciamenefiExtraçãoOB 0-0-0 beis construçãrimate pâraLltrosede pedÍasbritamentoeoExtraI108 çã0-0-9 hasteed bÍitadafarea a,caldercloComé74 .44-0-04

OATA DE ABERTURA

03/04/2006COMPROVANTE DE I

CADASTRAL
SITUAçÃOOEDENScRIÇoE rNScRtÇÀo

07.9'17.488/0001-65
MATRIZ

NOME EMPRE§ARIAL
POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

OEECIM (NOMEENTOABEESTDO TDALÉtUSÍtoMBOEERCIOcoMNTILCoOSTP

ATIVIOAOE RINCECONOAEC GO automotorestcu osíaersbustívde com pastavareiooc ícmé-8-0 074 3

ESPÉCIÁL

CADASTRAT

ATIVA

MOTTVO OÉ CAOASTRAL

Páaina: 'l11

*

J

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 16/01 t2013

http://www'rece ita-fazerrda'gov 'br/prepararlmpressao/lmprimePagina'asp
1611/2013

<)

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1 183' de 19 de agosto de 2011'

Emitido no dia 16t0112o13 às 08:23:15 (data e hora de. Brasília)
VoltaÍ | w



MINISTÉRIO DA FAZENDA
ProcuÍadoÍia-Geral da Fazenda Nacional
sêcretaria da Receita Federal do Brasil

DEDÉBrros*u*r,uo?H§i*1""r?f'r'L'â'['o'oiJXt''''oo''uoDAUNrÃo

Nome: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

CNPJ: 07.917.4810001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de

Íesponsabilidadê do sujeito p"""iio ã.i* iJántiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que

náo constam pendências "* ""r'nãÃã,'õtativas 
a triouios administrados pela Secretaria da Receita

Federat do Brasit (RFB) " " 
;;;ãá';' Úrio" Ativa da uniáo junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais' refere-se

exctusivamente à situaqão O" Jriljt"-ã""iirà no-amUito Oá RfA e da PGFN, não abrangendo as

contribuiçÕes previdenciárias u ãJ 
"óntfinuiçous 

deY!911.po1 l9r a terceiros' inclusive as inscritas em

Dívida Ativa do tnstituto Nacion;id;ôàg;«; Sociar (lNSS,, objeto de ceÉidão especiÍca'

AaceitaçáodestacertidãoestácondicionadaàverificaçãodesuaautenticidadenalnteÍnet'nos

"r6"r"0.i. 
.rrttpll**w.receita,fazenda.gov.bP ou <http://www pgfn fazenda-gov bÊ

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNi RFB is 3' de 0210512007 '

Éritiãá a" zo,rs,36 do dia 27t1212012 <hora e data de tsrasllra>'

Válida até 2510612013.

CãJigo o" controle da certidáo: DBA6'2D79'2cc3'72F8

Certidáo emiüda gratuitamente'

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

d

http://www.receita.fazenda'gov'br/AplicacoeVATSPO/Certidao/CNDConjuntasegVia 
' 2',711212012

P,ftFffi'\
Íã rr.' 3g .--1
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA O

(?nffi SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER ãrr
,Ú

. 1\ 1'-

§/\gtl-e
CERTIDAO

cóotco: Foí 4.737c.42E0.FC86

Nome Empresarial:
POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSÍIVEIS LTDA

Endereço:
BR í01 KM 40.2

Bairro: MunicíPio:

SATELITE MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:

í6.14s.450-6 ATIVO

Número
s/N

Emitida no dia 1610112013 às 07:21'.45

Complemento

CEP:
58280-000

CNPJ/CPF:
07.9í7.488/000í -65

Certifico, observadas as disposiçÕes da..legislação v.i9el19 e de acordo com os

assêntamentos existentes ";;t";;gã;,"q;e'o 
contriOuúte supra identiÍicado está..em situação

REGULAR perante ^ rli,u"a'ã Púutica Estadual' com relação a débitos fiscais

,aãnistrativos e inscritos em Dívida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedébitoscujaexigibilidadeesteiaSuspensa,nem
exclui o direito de a razeãáa púutlãa rstaouat, a quátquei tempo, cobrar valores a ela

[ãirántrtu devidos pelo referido contribuinte

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir d? dlta 9."- "',' 
emissão'

devendo ser confirmada a sua aútenticidade através do serviço validar certidão de Débito na

página www. receita. Pb.gov.br'

Certidão de Débito emitida via 'lnternet''

w
wr/
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E$TADO DA PÀRAIBA

cÓotco: l121.oo.oo

MantanguaPc 27 de novenrbro clc- 2012

CLECIO DA S()I.JZA

CPL.o

::

b

PRETEIIURA HUIIIGIPAL DE i1Ai'IAIIGUAPE

sEcREÍÂRlA oE FNÂ[çÂs

DEPÂRjr DE ARNEGADÂçÁO E IRIBUÍOS

CERTDÀONE,GATIVA

Verificando os Caclastros de Tribtüos da Secretaria de Firtanças destc Murriciplo

foi verifrcada a inexistência de débitos em nome da [ln,presa Posto ('avttlcrtnti ('ttrn'

De combustíveis LrDA' '"""to 
no cNl''I '::'":l:1".",1o':::i:':::]::::::,::

Rocl. BR i0l KM 40,2 - satélite- Mamanguape-Pb' asstnr

Diretor do Departamento de Arrecadação e fributos lavro e assino a meslllâ'

CICEITO-JOSIi.

ãi;i,:'p
.0e illtclR

iÍrhirlrçàô

RIGINALCONF

Valicla Pol 180 dias w,
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Certidao Negativa de Debito

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Page 1o
INEI

ct: 4l

f

/o
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il
CERTIDAO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÁRIAS
E AS DE TERCEIROS

N" 000262012-13001488
Nome: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
-ME
CNPJ: 07.9 17.488/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dividas de Íesponsabilidade do sujeito passivo acima

identificado que vierem a ser apuradas, é certiflcado que não constam
pendências em seu nome relativas a contÍibuiçóes administradas pela

becretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÔes em DÍvida
Ativa da Uniâo (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas

Íiliais, refe[e-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e às

contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em

DAU, nãô abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as

demais inscriçÕe! em DAU, administradas pela PÍocuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidáo Conjunta PGFN/RFB'

Esta certidão é valida para as Íinalidades previstas no art- 47 da Lei no

8,212de24 de julhode 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmÓveis;

- reduçáo de capital social, transÍerência de contÍole de cotas de

sociedáde limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de

sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo

art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - CÓdigo Civil'

extinçáo de entidade ou sociedade empresária ou sÍmples-

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à Íinalidade para a qual

foi emiti-da e à veriÍicação de sua autenticidade na Internet, no

endereço <http://www.receita.fazenda.gov br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de

20 de janeiro de 2010.

Emitida em 2611112012.
Vátida até 2510512013.

Certidáo emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento' o-

J
I
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Dc.

PODAP. JJDiCIARIO
JTIST] C'A DC TRI'BALHC

cERTTDÃo NEGÀTrvA os pÉeltos rRÃBALHrsrÀs

NoME: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

FILIAIS )

cNPJ: 07.917.488/0001-6s
Certidão n": 1'5696901/ 20L3

Expedição: 16/ ot/20t3, às

Validade: L4/O7 /2OI3 - LBO

de sua expedição.

ME (MATRIZ E

08:25:53
(cento e oitenta) dias, contados da data

certifica-se que Posro cÀvÀLcÀNTr co!{ERcro DE coMBusrrvErs LTDÀ - ME

(MAaRrz E Frr,rÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o no 07'917'48810001-6s'

NÃo corsrn do Banco Nacionaf de Devedorês Trabalhistas'
CerEidão emitida com base no art ' 642-A da ConsolidaÇão das Leis do

Traba}ho, acrescentado pela Lêi Í1" 12.440, de ? de julho de 2011, e

na Resolução Administrãtit'a n" L47o/2oLL do Tribunal' superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 201I'
os dados consEantes ã""t" Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição '

No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação

a tod.os os seus estabelecimentos ' agências ou filiais'
A aceiEaÇão desta cerEidão condiciona-se à verificação de sua

autent.icidade no portal- do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: / /www ' tst ' jus 'br)
certidão emitida gratuitamente '

TNFORMAçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas consEam os dados

necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas

inadimplentes perante a Just'iÇa do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em jul-gado ou em

acordos judiciais t'rabalhistas' inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários ' a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia' 
I
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1 .0 - DECLARÀÇÃo de cumprirento do disposto no Art- 7o, rnciso xxxIrl, da cF
, da Lei 8.666/ 93 -

DECLÀRAçÔES

REP. : COIIVITE N" 00004/2013
CÂ]'ARÀ MUNIC I PAI. DE }A}ÂNGUÀPE

PRoPONENTE: Poato Caltà-Ice.Dtê CdÉrcio de c@bustívêis LtdÀ
CNPJ 07. 917. 488,/0001-65

o proponêntê acima qualificado declara ter corüêcimênto e
respêctivo instnmento convocatório e submêter_se as côndiÇõês

Àrt - 27, Incaso

o proponente acima qualificado, sob pênas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. fo 1nci9o
xxxIlÍ da constituição Federal, Lei 9-854, de 27 de ôutublo de 1999, declara não possui! em

se\t quadro de peBsoal, fimcionários menores de dezoito anos em trabaltro noturno, inseLúre ou
perigoso ê nêm menores de dezessels anos, em qualquêr trabalho,' podendo existlx a parti.r dê
quatorzê anos na condi,Çâo dê aprêndiz, na forma da legislaÇão viqentê.

2-0 - DECLÀRÀÇÃO de superveniência de fato iDpêditivo no que dlz respêito
lici taçáo.

particlpação na

conforme exigência contida na Lei 8.666/93, AÍt. 32, §2", o proponente acima gualificado,
decla.a nào haver, até a presente dâta, fato inrpeditivo no gue díz respeito à
habili tação/part.t cipação na prêsênte lic.itação, não sê encontrândo êÍl concordâta ou estado
falimêntar, estando cientê da obrigatoliêdade de infornãr ocorrências postelj.ores- Ressalta,
ainda, não êstar sofrêndo penalidâde de decl.araÇão de j.doneidade no áldbito da a&inistração
Fede.ra1, Estadual, Municipal- ou do Distrj.to Eêdêra1, arcando civil e criminalmentê pê1a
presente afi rmaçâo.

3.0 - DECIÀRÀÇÃO de submete!-se a todas as cláusulas e condj-çôes do correspondente instrumento
convocatório.

aceitar todas as cláusulas do
nelê estipuladas.

Mamanguape PB, 04 evereirô de 2013.

o Co[üustlvêas LtdaPosto Cavalcant
07.917.488/0001

C
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( onrprovante de Inscrição e de SitLrrrçâo Cadaslral Plqc
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍibuinte,

(
ô

ConÍra os dados de ldentificaÇão da Pessoa Juridica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçâo cadastÍal

,Í1";\
§::"a".fú

'{Sâ}

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NÜMaFo oe NScR ÇÀo
04.078.841/0001-72
tllÂTRtz

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL 05/10/2000

POSTO OE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
I

l

LiC STO NOVA ÍvlA IV]ÁNGUAPE

0rcc E 0EscRrÇ
47.32-6-00 - Comércio vaÍejista de lubriÍicantes

cot)ico E DEsCRiÇÀO DÂ Nrrungzl :untOtCn
206-2 , SOCIEDAOE EMPRESARIA LIMITADA

LOCRADOURO

R INACIO OA COSTA FARIAS
NI,)MÉRO

830

58.280-000
BALRRO/OISÍNITO
LOTEAMENÍO CIOAOÉ NOVA MAIVIANGUAPE PB

I Monvo oE s
I

I

rÍuaÇÀo cAoA.ÍRÀL

Aprovado pela lnstruçào Normatrva RFB no 1 183, de 19 de agostode 2011

Emitrdo no dÊ 241'1212012 às 13:40:10 (data e horâ de Brasília)
Volrar 

I

Páarna: 1/l

ú

http://wav!v.receita.tàzenda,gov.br/PessoaJuridicaiCNPJ/cnpjrever/Cnpjreva_Comprov...24ll2i)012

J)

i {qjg-09 qTgl9f9f9l9§C_qg_gÍ"!!:tiveas para veic ulos a utomotores

tõar^ DA s,T'r4o cADAsItraL - l
24t03t2001

I

l õ re o,r-snuaçlo esee crnL -l

A RFB agradece a sua visita. Para inlorurações sobre politica de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

,P



GERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DEDÉBIToSRELATIVoSAoSTRIBUToSFEoERAISEÀDíVIDAATIVADAUNIÀo

Nomê: PoSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

cNPJ: 04.078.841r0001 -72

Ressalvado o diÍeito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dívidas de

làii"i."Üúoro" ããirj"ito pr""iuíãcima identiÍicado que vierem a ser apuradas, ê certificado que

náo constam pendências em 
""u 

nãÃã, relativas a tributos administrados pela Secretaria.da Receita

Êãá*rr ãã Biasit (RFB) e a in.crifáàs àm Dívida Ativa da uniáo junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Estacertidáo,emitidaemnomedamatrizeválidapara-todasassuasfiliais'refere-se
exclusivamente à situaÉo oo suie]to-ãasti'ó no àmbito d;.RFB.e da PGFN' náo abrangendo as

contribuiçÕes previdênciárias 
" 

rJãóntiiO'Ú"" dev!91sr.poÍ.19ir a tercêiros' inclusive as inscrilas em

óiriàãÃirã Oã f".tituto Nacional d;Segurd Sociat (INSS), objeto de certidão especíÍica'

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à verificaÉo de sua autenticidade na lnternet' nos

;;;;;"ô.http /Ar**.receita.fazenda'gov'br> ou <http://www pgÍn'fazenda gov.br>'

Certidáo emitidâ com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB .nq 
3' de o2lo5l2o07

Éri-iúã1i r s,r r,r 1 do dia 09/01/2013 <hora e data de Brasilia>

Válida até 08/07/2013.
Código de controle da certidão: BD2E'DF99'C82F'0B98

MINISTÉRIO OA FAZENOA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

SecretaÍia da Receita FedeÍal do BÍâsil

Certidáo emitida gratuitamente

AtenÉo: qualquer rasuÍa ou emenda invalidará este documento
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GOVERNO DO ESTADO DA PARA|BA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

coDtGo A47E.4C45.CD6D.D283 Emitida no dia 2411212012 às 12'.00.24

CERTIDAO

Nome Émpresarial:
POSÍO DE COIVIBUSÍIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

Endereço:
INACIO DA COSTA FARIAS

Barrro: Municipto:

CIDADE NOVA MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: SituâÇão Cadastral:

16.'1 30.203-3 ATIVO
CNPJ/CPF:
04.07 8.841 10001 -7 2

Número
830

Complemento

C EP:
58280-000

Certifico, observadas as disposlçÕes da legislaçâo vigente e de acordo com os

assentamentos existentes neste orgão, que o contribuiÀte supra identificado está em situaÇão

REGULAR perante a Fazendã Pública Estadual, com relação a dêbitos Íiscais
administrativos e inscritos em Divida Ativa.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteia suspensa, nem

exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquei tempo, cobrar valores a ela

porventura devidos pelo referido contribuinte.

Estacertidãoéválidapor60(sessenta)diasapartirdadatadesuaemissao,
devendo ser confirmada a iuã àutenticiOàde atravás do serviço Validar Certidào de Débito na

página www.receita.pb.gov.br.

w
c

(_

o
o +

Ê
c

Fta
ú)

N\iANE

. CPL

Certidão de Débito emitida via'lnternet'
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E§TÂDO DA PÂRAIBÂ

PREFEITURA fl UNICIPAT E§ I{ÂHÂfl GUÂPE

$ECRETÂR|Â [}E FmÁHçÂs

DEPÀIT" DE AnRECÂ0AçI0 E TRI8UT0S

CERTMÂONEOATIVA

cÓoioo: u2t.oo.oo

Venficando cls Cadastros de l libLrtos da Secretaria ric F inanças clcsre i\4unicrpio

foi veriÍicada a inexistôncia de débitos cr'lt nolre da Entprcsa pOSTO DL

CON{BUSTÍVtrL NOVA lvtAj\{ANGUApti LTDA, inscrita no CNI,,t n,,

04.078.8.{li000l-72, estabelecida nâ nra lnirci(} cla lCostii [:arias.8]0.[,otcanrento

Cidacle Nor,a, Marnanguape-Pb. assirl sendo cxcr.ceudo o cârgô cle I)irctor do

Departamenb dc Arrecadaç'ão e-[ributos ler,ro c assirro:] nlesnt!L
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i\4anranguupt'. Iti dczcrnbrr., clc l0I l
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( c-rticlao Negativa cle Debito

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretâria da Receita Federal do Brasil

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

F ÀS DE TERCEIROS

N" 000282012-1 3001841
Nome POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA IMAIMANGUAPE LTDA

CNPJ: 04.078.841i0001 -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

quaisquer dividas de responsabilidade do suJeito passivo acima

iàentificado que vierem a ser apüradas, é certificado que nào constam

pendências em seu nome relativês a contribuiçôes adrninistÍadas.pêla

becretaria da Receila Fedeíal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida

Ativa da União (DAU)

Estã certidáo emitida em nome da matriz e válida para todas as suas

íiiiais, refere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e ás

contritruiçÕes devidas, por ler, a terceiros inclusive às inscritas em

DAU, nàà abrangendo os demais tributos administrados pela RfB e as

àemals inscriçOe:s em DAU, administradas pela Procuradoria-G-eral dã

Éãreràa nrctnrt (PGFN), objeto de Certidâo Conjunta PGFN/RFB'

Esta certidão é valida para as flnalidades previstas no art' 47 da Lei n"

8,212de24 de julho de 1991, exceto para:

- averbaçâo de obra de construção civil no Registro de lmóveis'

r,"àuçáo de capital social, tiansferência de cÔntrole de cotas de

.o"iàOà0" limitada e cisáo parcial ou transformaçáo de entidade ou de

sociedade socredade empresáÍia srmples,
'tãxa Oe tirma individial ou de empresárro conforme definldo -pelo

",1õâ1 
;; Lei n"10.406, de 10 de Janerro de 2002 - cÓdigo civil'

extinção de entidade ou sociedade empresáÍia ou simples

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à finalidade para a qual

foi emitràa e á venÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet no

endereço <http //www.receita.fazenda.gov br>

Certidáo emitida com base na PoÍtaria Conjunta PGFN/RFB n" 01 de

20 de janeiro de 2010.

Emitida em 0111212012.
Válida ate 30/05/2013

Certidão emitida gratuitamente.

Atençáo tq ualq uêr rasura ou emenda invalidará este document0
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: POSTO DE COMBUSTML NOVÀ MAMANGUAPE LTDA (MÀTRIZ E FILIÀIS)
cNPJ; 04 .O78.84r/O0Or-72
Cerridão n': L4611-?87 /2OL2
Expedição: 24/L2/20i-2, às 13:05:02
Validade:. 2l/06/2013 - 180 (cento e oitenLa) dias, conEados da data
de sua expediÇão.

CerEificã-se que POS?O DE COUBUSTMI NOVÀ I!ÍÀUÀNGUÀPE LTDÀ (lr.ÀTRI Z E

FILIÀIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n" 04.078. A4L/OOOL-72, NãO CONS"À

do Banco Nacional de Devedores TrabalhisLas-
Certidão emitida com base no arL. 642-A da consolidação das Leis do
Trabalho, acrêscenEado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resol,uÇão ÀdminisEraEiva n" I470/201L do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão at.ualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
Nô caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesEa a empresa em relação
a Lodos os seus es Eabelec imentos , agências ou filiais.
À aceitação desta cert.idão condiciona-se à verificação de sua
autenLicidade no portal do Trj,bunal superior do Trabalho na
InEerneL (http: / /www- EsE. j us. br) .

CêrLidão emiEida gratuittament.e.

INFORMAçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à idencificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenLes pêranLe a Justj-Ça do Trabalho quanEo às obrigações
esLabefecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concerÍ1enLe aos

recolhimenEos previdenciários, a honorários, a cusEas, a

emol-umenEos ou a recolhlmenEos determínado§ em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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DECLARÀÇÕES

REF. : colwIlE N' 00004./2013
CÂMARA MUNICIPÀI, DE I'M},TANGUAPE

PROPONENTE: Poato dê ColDhlgtive]. Nova MaDa.DgruÀpê Ltda
CNPJ 04. 078. 8'!1/ooOL-72

1.0 - DECIÀRÀÇÀo de cunrprimento do disposto no .A.rt. 7", rnciso xxxIII, da cF - Àrt. 2'l , ÍIlcísa
v, da I,ei 8.666/93.

O ploponente aclrná qualificado, sob penas da Lêi e eItr acatamênto ao dispostô no Àrt- ?o inciso
xxxlll da constituiÇão Federal. tei. 9.854, dê 27 de outubro de 1999, declara não possuir em

sêu guadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho ltoturno, insahüre ou
perigoso e nem menores de dezesseig ânos, en qualquer trabalho; podendo exi-stir a partir de
quatorze anos na côndiÇão de aprendiz, na forIíIa da legislaÇão vigente.

2.0 - DECÍ,ARÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo
1icítaçâo.

no que di-z rêspeito a participaÇão na

conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Art- 32, S2", o proponentê acima quallficado,
declala não haver, até a presente data, fato inpedltivo no que diz r:espêito à

hab.i li taÇão/partic.ipaÇão na presentê licitaÇão. nãô sê êncontrândo em concordata Ôu êstâdo
fâLi-mentâr, estando ciente da obrigatoriedadê de j,nfomàr ocoEências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de i-donêldade no âmbitô da adEinigtlaÇão
Fêdera1, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando cirril e crininalmente pêl4
presente aflrmação.

3.0 - DECIÀRAçÃo de sutületer-se a todas as c1áusulas e condições do correspondentê instnmênto
convocatório.

o proponente acina gualificado declara ter corüecimento e aceitar todas as c1áusulas do

respe;tivo inst.-mento convocatório e sutmeter-se as condiÇões nele estipuladas.

eve!êlro de 2013.Mamangua PB,04 dê

Posto de
04 .0?8 . 84

stivel N Hamanguape Ltda
/a -12

mb. llr,vo l,lomunguuP e ltdu
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Nova lfiaman ua
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setta

Posto de Combustível

e
lubrifrcantes, bomchaia, conveniência, ê ,estaunnte

Mamanguape. 04 de Fevereiro de 201 J

Proposta
Ret.: Convite n" 00004/2013
Para: Câmara Municipal de Mamanguape

Prezado senhores.

Nos termos da licitação em epígraÍê. apresentantos proposta conlorme abaixo:

Rua lnácio da Costa Farias,830 - Lot. Cidade Nova - CEP: 58280{00 - Mamanguape - PB

Fone:(83) 3292í667 -E+nail:posto.novamme@hotmail.com-CNPJ:04.078.84í/0001-72-lnsc,Est.:16.130.203-3

Esta proposta só tem validade por 60 dias.
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ITEM PRODI;1'O P. UNIDADE P. TOTAL

0l GASOLINA COMLJM 2.85 61.só0"00
02 E]'ANOL CON4UM 1.200 2.29 2.748.00
03 OLEO LUBRIFICANTE

GASOLINA E ETANOL
t20 12.00 1.140.00

65.748.00
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Costa Farias' 830
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.flítRua

Lot.
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POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Rod. BR 101 - Km 40,2 - Satélite - CEP: 58280-000

Mamanguape - PB Fone: (83) 3292-1242
CNPJ: 07. 9 I 7. 488/000 I -65

INSC. ESTADUAL : I 6. I 48. 4 5 0-6

Mamanguape, 01 de fevereiro de 2013.

A,

Câmora Municipal de Mamanguape
Ref.: CONVITE N' 00004/201 3

Como foi solicitado, apresentamos nossos preços abaixo.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

02

03

ÁtcooLCIMUM

iI

Pagamento até 30 dias após a entega total dos produtos solicitados'

Validade da proposta é de 60(trinta) días

) 1) 2.784,00

QUÁNTPRODUTOS

01 GASOLINA COMUA,I

PREÇO DO
LITRO

a o-tz,t) /

PREÇO TOTAL

61.992,00l 21600

TOTÁL 66.264,00

1200

120 12,10

Á f.,'ln.

í
Y

ú

1.488,00

@
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LIMA & SILVA PETROLEO LTDA
Praça Doze de Outubro, 200, Centro
Mamanguape - P B C E P : 5 I 2 80-000

CNPJ: I 0. 547.0 I 0/000 I -03
IE:16.160.126-0

FONE: (83) 3292-0127

Validade da ProPosta 60 dias.

Mamangtape, 04 de fevereiro de 201 3.

Lima & Silva Petróleo Ltda.

F«u1003P92{121 SPJ. 10Í{1.0101lfi 1fi

Total R$:66.900,00

/ z^"

,f

a

Item Produtos Quantidade R8 ut irdrto R8 Total

I Gasolina 2t600 À$; 2,90 62.610,00

) Etanol 1200 x.r.. 2,30 2.760,00

J 6leo lubriftcante G/E 120 R$: 12,50 L500,00

I (

Cômma de Momatguape

Segue proposta de preços abaixo.

@
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^ EsrÀ.Do DÀ pÀRÀÍBÀ
CÀI{ÀRÀ }ÍT'NICIPÀL DE I'À}'{NGUÀI'E

coHrssÃo PER}.IÀNE}ITE DE r,rcrrÀçÀo

ÀIÀ 001 - coNrr:ITE No 0OOO4,/2013

Àta dos trabàlhos da Cdrlissâo pêrmânente dê ticitação, êncarreg,adâ dê âtua.L nos procedimentosrelatavos à licitaÇãô acima. indicada, que objetiva: Aquislção parcelada de conbustivêis elublifrcantes divêrsos, destj-nâdos aos váiculoJ utilizadàs nas atividades da cârara Municiparde Ma,anguape ' Eoi dada a devida pubficidade aô celtêo'e, ên obsêrvância a 1êgislaçàopertanentê, utilizando-se do seguinte mêi.o dê dirrulgaÇâô: euadro de Di\,,rrtgaçào a"o ó.qàoReâ1izàdor do cêrtáftê - 25,/oL,t2073. Licitentes cadastrados nêstê processo: rimâ ê sirwâPetró1eo Ltda; pôsto Cavalcante Comércio de Conbustiveis Ltda; posto de CoÍüustívêl NovaManênguape Ltda. Às 10:00 horas da dia 04/02/2073, reuniu_sê a conissào pernanênte dêLlcitaÇão, dêsignâda pê1a Portariâ D" 023/2073 d,e 04/01/20:13, corpostâ p"1t" ..r.riaores: JoÃÕ
RoDRTGUES DÀ srrvA - Prêsidente,' SEVERTNA DE ÀQUrNo cosrÀ FERNÀNDES - Mênbro; !,ÍAxrÀ JosÉ coMEs- MeÍibro. rnlcialinêrtte, confoEne as disposiÇôes contidas no instrunento convocatóiio/ oPresidente abrau a sessãô púb11câ e efetuou o credenciamento dos interêssactos - Lacitantesqual'ifrcados a participar desta rêu.nião: Posto de cornbustivêI Nova l.,tamanguape Ltda - Envelopesên reprêsentârte: participação válida; posto Cavalcante Comércio de Codcustivêis Ltda -Envelope sem rêpresentante: participação váIida; Llma e Silva petróleo Ltda - Envelope semrêpresêiltantê: participâÇão váfida. Em seguidã forem identificados os envelopes cohtêndo âspropostas e os documêntos dê habilltaÇào dos llcltantes devidâmentê qualiftcados, abrindo-seÔs ênvêlopes Docrmentação os quais tiveram seus conteúdos rubrriados pefos presentes-Conferidos os eIêrtrentos aprêsentados, passou a informar: Iôdos os iicitantes fo.êmconsiderados habilitedôs- Após a di\ru1qação do rêsu.l-tado da fase habilitaÇâo, observado oprazo recursaf ou rêgistradâ a desistêncià exprêssa dos lacitântes de apresentarem qualquerinterposiçáo dê recurso, foram abertos os enveropês contendo as propostas de preços dosproponentes habil-itadôs. os quais tiveram sêus contêúdos dê\.idamênte rubiicados - Anallsadas aspropostas o Presidente passou a informa!: rodos os licitantês aprêsentaram propostas, noaspecto formaf, em consonâncla com as exigências do instnmênto convocatório. Consfderados osvalorês ofertâdos por cada proponêntê, devidanente rêqistrados no correspoDdentê Histórico daÀta, as observaÇões apontadas durante o processo e os crj.térlos dêfi;idos no instrumêntoconvocatório, ao final da sê5são, produziu-sê o seguinte resultado: Licitante venced.or erespectivo valor total da contrataÇão: Posto dê colrüustivel Nova Mamanguape Ltda - valor: Rg65.744,00. os valores un]'tárl-os constantes das propôstas apresentadas, bêm como o resu-Ltado docêrtàme com a devida c1âssificaÇão dos liôitantes/ estão demonstrados no respectivo Mapa deApuraÇão, que fica fazêndo partê integrante desta Ata/ indepêndente de transciição. Facultadaa palavra: nênhuma observaÇão foi fetta. Nada rais havendo a consta!, Iâvrou-sê a prêsentêAta. quê depois de fida ê achada conforme, vai devldamênte assinada.

"/^
4, .(.

J ROD GUES DÀ SILVÀ

MAR]A os

SEWRÍNA DE AO NO COSTA FERNÀNDES
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÁUARA MUNICIPÀI DE I.,A}.-ÍANGUÀPE

COMI SSÃO PERI'ÀNEI TE DE LICITÀÇÀO

HISTOnICO DÀ ÀIA OO1 - CON\IITE NO OOOO4/2013

ÍIistórico da Àta dos t-rabalhos da Coilissão Permanente dê Licitação,
procedimentos relativôs à licitação acimâ indicada, quê objêtiva:

AquasiÇão parcelada de combustíveis e ]rrbr.tftcantes diversos,
utilizados nas atividades da Câmara Murlicipal de l,latranguape.

enca-rrêg'ados de atuar nos

destinados aos veícu1os

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE pREçOS

Considerados os valores apresentados
processo e os critérios definidos
prôduziu-sê o sêguintê lêsultado:

For cada licitànte, as obsêrvaÇões apontadas du.rantê o
no l-nstnrnento convocatório, âo finâl dêsta sessào,

- Posto de Combustíve1 Nova Mananguape Ltda
Í+ôr/o\. 1 - ' - ?

valor: R$ 65.748,00

2.0 - DO rRÀÍAl.lENTo DIFEREIICIADo pÀA,A UE e tPP - FÀSE PROPOSTÀ

Não há rêgístro -

,fu -e
JOÃO R RIGUES DA SÍLVA SET'ERÍNA DE AÇUINO COSTA FERNANDES
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TERMO DE RENUNCIÀ

FEE. : CoNVITE N' 00004/2013
cÂ}ÍAx.A. MUNICIPÀI DE MAMANGUAPE

PRoPoNENTE: Li-oa e SiIv-e Pêtró1eo LtdÀ
CNPJ 10.547.010/0001-03

1.0 - rERMo DE RENÚNCIA ao xêculso conforme previsto no Art. 43, fnciso rrI, da Lei 8.666,/93.

o proponente acina qualifi-cado, declara, na forma do disposto no Art. 43, fIr, dà Lêi
8.666/93, aceitar o resultado divuLgado pela Comissão, que analisou a docr.mentaçáo prelinrinar
do p!ôcesso em epigrafe, efetuada nos terDos do respectivo instn:mento convocatôrio,
desistindo assim, êxpressamentê, de qualquer interposiÇáo de recurso plevisto na fegislação
vigente, bem como ao prazo correspondente ê concordando, portanto, com o plosseguimento do
cêrtáme. Declârâ ainda quê, êm havendo â ocorrência de gualquêr ig,ualdade de valorês entre .gua

proposta e a dos dêmais ficitantes e após observado o disposto no Àrt. 3", S 2", da Lei
8.666/93, fica autorizado a realização do soltêio para definição da respêctiva classificaÇáo,
não sendô necessário a sua convocaÇão para o correspondênte ato públlco, conforme plevisto no
À!t. 44, § 2", do referido diploma ]ega1.

Mamanguape - PB, 04 de Fevereiro de 2013.

»"AúL
e SiIvâ Pêtróleo Ltda

- s 47.010./0001-03

\ry



TERMO DE RENÚNCIA

REF. : CoNVTTE N" 00004,/2013
CÂMARÀ MI]]\I]CIPÀI DE MA}GNGUAPE

PROPONENTE: Posto Caval-caDte C@Ércio dê C@bustíveis Ltdâ.
CNPJ 07 - 917. {88/0001-65

1.0 TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme prêvisto no Art. 43, Inciso fII, da lei 8-666/93.

Postô Cávâ1cântê C

07 , 917 . 4 88 /0001- 65

O proponente acira quáfificado, declara, na forma do disposto no Àrt. 43, Iff, da tel
8.666/93, aceitar o resultado di\.rlqado pela Comissào, que aDafisou a documentâção preliminar
dô processo êm êpigrafe, êfetuada nos terinos do respectivo instar.ulento cônwocatório,
desistindo assim, êxpressamente, dê qualquer interposiçâo dê recurso previsto na legislaÇão
viqente/ bem como ao prazo correspôrrdente e concordando, portanto, com o prossêgxrimento do
cêrtamê. Dêclara ainda quê, em havendo a ocorrêncla de qualquer iqualdade dê vâlores êntrê sua
proposta e a dos dêmais licitantês ê após observado o disposto no À-rt. 3., S 2", da Lei
e.666/93,' fica autôrizado a rêalizaÇãô do sortêio para definiÇão da rêspectiva classificaÇâo,
nâô sendo necessáiio a sua convocaçâô para o correspondênte ato púb'lico, confor:ne paevislo no
Art. 44,.§ 2", do referido diplona Iegal.

Mamanguape PB, 04 de Eevêrêiro de 2013.

ombustivels Ltdâ

\i
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TERMO DE RENÚNCIÀ

REI'- : CoNVIIE N' 00004 /2013
CÂMANA MUNICIPÀI DE MAMANGUAPE

PROPoNENTE: Posto dê ccúbustívêI Xova l'íaâ.Dguepê f,tda
CNPJ 04. 078 - 841/OOO1-?2

1.0 - TERMo DE RENÚNCIA ao recurso conforne prêvisto no A-rt. 43, Inciso III, da l,ei 8.666,/93.

o proponente acÍma qualificâdo, declara, na forma do dlsposto no Àrt. 43, IfI, da Lêi
8.666/93, acêitar o rêsultado divulgado pela Comissão, quê analisou a documentação preliminar
do processo em êpiqir:afê, êfetuada nos termos do respêctivo instrumênto convocatório,
desistindo assim, exprêssamentê, de qualquer interposiÇâo de rêcurso plevisto na legislaÇão
vigênte, bem como ao prazo corrêspondente e concordando, portanto, com o prossequimento do
cert.Lme. Declara âinda que, em havendo a ocorrência de qualquer iqua.ldade de va.lores ent-re sua
proposta e a dos demâis licitantes e após ôbsêrvado o disposto no Art. 3", § 2", da l,ei
B-666/93, fica autorizado a rêalizaÇão do sorteio para dêfiniÇâo da respêctiva classificaÇâo,
não sendo necessário a sua convocaÇão para o colrêspondente ato públ-ico, confoíne plêvisto nô
Art. 44, § 2", do referido diploma leqa1.

M pe _PB dÊ Fêvereiro dê 2013.

de stive Novâ Mânânguape Ltdâosto
4.0 .841,/O1At'72

9osto de [om
't. ti(r,i{ iliflÍÍlünquBp e l.tdtl
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ãâ,dÉ.
ESTÀDO DÀ PÀX,AIBÀ

cÁt{ARÀ MUNrcrPÀr DE MAI,íANGUÀIE
colfissÀo PERIGNENTE DE LrcrrÀçÁo

QUÀDRO COMPÀRÀTÍVO DOS PREçOS ÀPRBSBNTÀDOS - MÀPÀ DE ÀPURÀÇÀO CONVITE Nô

Pàrticlpâ,ttes
1 - casolinã
t .,' j, I r.. :..1 :i
i r.. ):t, );:t-:'

-:r'i :,- ' .. : ).
2 - À.1. cool

1,r::,, lrlr.. l, r -r l'i,
i .' lrrrl: r" rr'r! l

3 - OIeo lutrrificâÀle G/À

I,1Àmê n,luape Ll ,la
,lc aont,Lst lveis Lt l;r

Stu,r--^ cü

un1cl. (ruant. vI

oooo4 /2073

unlt. vI Total Ctâss- Obs.

'

j00

L

2

3

l,làarrtl.ralie Ltlà

de ConL,ust Íveis Lt là

le C.nürslírel llrva 1"1ânanguàpê L:Cã
Cava 1.a.,te CoríLér.io de icnblrst lveis Ltd-r

e Silva Fet ró]eo Ltdà

Mamanguapê PB, 04 de Fevereiro de 2013

RESI'LTàDO trIIRL:

- Posto de Combustlvel Nova Maroanguape Ltda.
Item(s): 1- 2 - 3.
valor: R$ 65 .7 48, 00

JoÂo RODRIGUES DA S]LVÀ
t/Ot

SEVERINÀ DE ÀOUINO OS TÀ

MARÍÀ JosÉ

/áí-ANE-ô
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ESTÀDO DÀ PÃRAIBÀ
CÂMARA MuNrcrpÀr DE l.IAl.aNcuÀpE

co}fi ssÀo pERlfiNE}IrE DE LrcrrÀçÀo

REIÂTóRro - coNvrrÊ N" oooo4,/2013

1-O - DO OETETTVO:
Têm o presentê rêlatório o obletivo de dêsclever os proceditnentos dê Conissão pêEtranente de
Licltação, doravantê denominada sinplesúente Comissào, encaüêgada de atuar no processo
licltatólio acima lndicado, que objetiva: AqursiÇào parcelada de co[üustlveis ê lubraficântês
diversos, destlnados aos veículos utilizados nas âtiv.idades da Câmara Munlcipal dê Mamanquape.

2.0 - Dà PUBIJCIDÀDE:
Eoi dada a devj-da publicidade ao cêrtâme, em observância a legj-s1aÇâo pertinentê. utilazando-
se do seguihtê meio dê divutgaÇão:
Quadro de Di1ru1gação do órgâo Realizador do Certame - 25/01-/201-3.

3.O - DOS DÍERESSÀI)OS I
l,icltantes cadastrados nêstê plocêsso: Limâ e Silva Petr:ól-eo Ltdai Pôsto Cavalcante Comérciô
de CoÍüustlvêis Ltda; Pôsto de Combustivêl Nova Mamanguape Ltda.

4.0 - DÀ merr,rTÀçÃo:
No d1a e hora marcados foram recebidos os
habili-tação dos interessados, at).indo-se
qualrfi-cados a palticipar do certamê:
Pôsto de Coft.bustível Novê Maranguêpê Ltda,-
Posto Câval-cante Comércio de Conbustlveis
l,inrã e SiLva Petrófeo Ltda.

envêlopes contêndô as propostas e os doct_mentos dê
em seguida os ênvelopes DocumentaÇâo. Licitantês

Ltdâ;

Ànalisados os el"eEentos apresentados e as êxrgênclas cônstantes do instru!.ênto convocatório
correspondêlte, a Corlissâô informou: Todos os lacitantes foram considerados hâbil1tados.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Após a di\rulqação do resul-tado da fase habilitaçàô, observado o prazo reclrrsâl ou rêgistrada a
dês1stência expressa dos licitantes de apresêntarêm qualquer interposiÇãô de recufso, foram
âbertos os envê1opes Proposta de prêÇos dos ploponentes habilitados. Ànal-isadas as propostâs a
comissão informou: Íodos os ricitantes apresentarâm propostas, no aspêcto formal, em
consonáncia com as exigências do instrumênto convocatóliô.

6.0 - DÀ coftÍüsÃo
Considelando os valores ofertados por cadâ proponente, as observaÇôes apontadas durantê ô
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, chêgou-se a concl,usào dê que a
proposta do licitante abaixo r:elacionado, aprêsênta-sê vantâjosa para a Adninistraçào.
Licitante dêclârado vencêdor e respêctivo valor total da contrataÇãoi
posto de Co$bustí.vel Nova l/ÍarBÀngr.rape Ltde - Valor: R$ 65.748,00.

safiênta-se que os valorês r.mitários constantes das propostas aprêsêntadas, bem como o
resultado do cêrtame com a devida classificaÇão dôs licitantês, estão demonstrados no
respectivo Mapa de ApuraÇào, que fica fazendo parte 1ntegrante dêste relatório, andependentê
dê t!âr1scrição. l'acê eo etposto, este Cor(Lissão, representede neste ato pelo seu presidente,
sugere ao Senhor Plesidente da Câmara, a homologaÇào da presentê 1iêttaÇão em favor do
referido proponênte.

!l o re tatorao

Mamanguâpe

oAo RO RlGUES

PB, 0€, de MarÇô de 2013.

SlLVÀ
Presidente da Conli ssâo
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÁMAiIGUAPE

RESULTADo FASE PROPOSTA - CONVITE N. 0000't/20í3
OBJETO: Aquisiçáo parcelada de combustíveis e lubÍiÍicafites diversos.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Posto de Combudivel Nova Mamanguapê Ltda - Vator: R$ 65.74t),00.
Dos atos decorÍentes do p{ocedimento licitatório, caberáo recursos nos termos do Art.
109, da Lei Fedêral n.. 8.666/93 e suas alteraçóes. Maioí6 iírformaçôes podeÍáo ser
obtidas junto a Comissáo Permanente de Licitação, Rua Duque de Caxias, .l23 - Centro -
Mamanguape - PB, no horáío das 08:00 as 12:0O horas do6 dias uteis.
TeleÍone: (083) 3292-2766.

_ Mamanguape - PB. 04 de Fevereiro de 2013
JOAO RODRIGUES DA SILVA. Presdente da ComlSSáo

Publicado Ínêdiante afxação no QUADRO OE
DIVULGAÇAO desle Órgáo nêsta dàta,

04.02.L3

d
Presidente da Comissão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂI,ÍÀRÀ l{uNrcrpÀr DE },IA},ÍÀNGUÀPE

CO}fI SSÀO PER}'ÍÀNEMTE DE LICITÀÇÀO

NorrErcÀÇÃo - REsrrraÀDo I'ÀsE pRoposrÀ - coN\,lrrE r{o oooo4/2013

LICITÀIITE: ].ima e Sifva Petróleo Ltda
CNPJ: 10.547.010/0001 03

1.0 - Do o&rETo DA r.rcrrÀçiÀo
AqulsiÇãô parcelada dê combustlvêis e lutrificantes dive!sos, destinados aos veiculos
utilizádos nas at.iv'idades da Cámara I'Íun.icipa.l de .{arnanquape.

2.0 - DÀ Norrl'ÍcÀçÃo
lnfoína-se quê o iesul-tâdô da Fase P.oposta encontra-sê afixado no Quadro de Di\,nlgaÇâô deste
órgào. Salienta-se que as ocorrências pertinentes ao certame, inclusive com a dênonstraÇào da
c.lassificâÇão dos licitantes habifitados no processo, estão devidamente reqlstradas na Àtâ da
correspondênte sêssâo pública realizada, cuja côpla encamirüa-se em anexo a êsta notificação
para o dêvidô corüêcimênto -

3.0 _ DOS RECUB§Os
Dos atos decorlêntes do procedi$ento licitatório, ca-berào rêcursos nos termos do À-rt. 109, da
Lêi Fêdêra1 n". 8.666, de 21 de jun}lo de 1993 e suas aftêraçôês postê.riô.rês.

4.0 - DÀs I§Fom'Gçõtss coa.íPI8l{Et+ràRBs
Maiorês informaÇôês podêrão ser obtidas junto a Colllissão Pêúnanente de licitaÇâo, Rua Duque de
Caxiâs, 123 - Cêntro - Mamanguapê - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: íAB3) 3292-278 6.

Mamânguapê - PB, 04 de Fevereiro de 2013.

RODR GUES DA LVA
Prêsidênte da Corli ssão

DECr.AxÀÇÀo

RECEBÍDO EM-. O4/02 /2013.

va Peti eo Lt
0.5 47 .010/0001-03

o TNTERESSÃro ÂBÀrxo DECT,ARÀ HAVER RECEBTDo NEsrÀ DÀTÀ, cóprÀ Do RBSULTÀDo DA FÀsE pRoposrÀ
REEEREIÍrE Ào PRocEsso Lrcrt-etónro Et4 EpÍcRÀFE, TNCLUSTVE À ATA DÀ coRREspoNDENtE sEssÃo
PÚBLICA REÀLI ZÀDA, BEM COMO To},ÀDo CoNHECIME}TTo Dos PRÀzoS PÀ.RÀ INTERPosIÇÃo DE REcURsos,
PREVÍSTOS NÀ LEGISI,AÇÃo PERTINBNTE.



e

ÀN

FL, 63 
6'.

*:l;: .:r i : -i.i -i!.
+lil' ,. .. -',...' il.t
,Éii"iF+Éti&)

'ÊâH.

o
o
UI

o D
CPL

PB, 04 de Fevereiro de 2013.

D S

Presidente da Corli ssào

DEcT,AxAÇÀo

O INTERESSÀDO ÀBÀIXO DECIJÀRÀ }IÀVER RECEBIDO I{BSTÀ DÀTÀ, CÓPTÀ DO RESULTÀDo DÀ FÀsB PRoPos?À
REFEREMTE Ao PRocEsso LrcÍTÀTóRro Er.í EpÍcRÀrE, rNclusrvE A ATA DÀ coRREspoNDENTE sEssÃo
PÚBLrcÀ REÀtrzÀ.DÀ, BEU col{o roMÀDo coNHECruENTo Dos pRÀzos pÀnÀ rrrERposrçÀo DE RECURsos,
pREvrsTos NÀ rEcrslÀÇÀo PERTTNENTE.

RECEBIDO El{: 04 / 02 /2013 -

c. -o
ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ

cÁrÀRÀ MuNrcrpÀr, DE l,tAl'rArlcuÀpE
co}fi ssÀo PER}{ÀNENTE DE LrcrTAÇÀo

NorrFrcÀçÃo - REstrrrÀDo I'A.SE PBOPOSTA - CTONT,;IIE N" 00004/2013

Comércio de Combus tíveis l,tdaLICITÀ.IITE: Posto Cavalcante
CNPJ: 07.917.488/0001-65

2.0 - DÀ NorrrrcÀçào
Inforna-se que o resultado da Fase Proposta encontra-se afixado no Quadro de Di\ruIgaÇão deste
Órgão. salienta-se que as ocorrências pertinêntes ao celtame, inclusive com a demonstraÇão da
clãssificação dos licitantes hâbilitadôs no procêsso, estão devidamente reg:istradas nâ Àtà dâ
correspondente sêssão pública real-izada, cuja cópia enca.ninha-se em anexo a êsta notificaÇão
para o devido corúrêcimênto -

3.0 - DOS RECTTRSOS
Dos âtos decorrentes do procedimêntó licitatório, caberâo rêcursos nos termos do À!t. 109, da
Lêi Fedê.ra1 n"- 8-666, de 27 de j uDho de 1993 e suas a]te.râçóês postêriorês.

4-o - DÀs rxromaçõrs coNrPIrEuENtàRBs
Maiores infolmaÇões poderào sêr obtidas
Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB
Tê.Iefone: 1083) 3292-278 6.

junto a CoÍLissão Pernanentê de Licitação, Rua Duque de
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis-

Ma]nanguape

Posto Câvalcant
07.917.488/0001

ci'dê colibustivei- s LtdâC

5

,§

1-0 - DO O&rErO DA r,rcrrÀçÃO
Àgulsição parcelada de combustlveis e lubrificantes diversos, destinados aos vêÍculos
uti.lizados nas atividades da Câmara üunicipal de Hamangnrape.
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ESTÀDO DÀ PÀFÀIBÀ
cÂtIARA uuNrcrpÀr DE ITAITANGUÀPE

cow ssÀo pERl,ÍANENrr DE LrcrrÀçÀo

NôTrErcÀÇÃo - REslrLTÀDo FASE pRoposrÀ - coNvrrE N" oooo4,/2013

lICffÀNIE: Posto de Combustível Nova üaman$lape ttda
CNP.T: 04. 078. 841 / OOO1,-12

1.0 - DO OBiTETO DÀ LICrTÀçãO
AquasiÇão parcelada dê conbustiveis e tubriflcantes divêrsos, destinados aos vêiculos
utilizados nas atívidades da Câmâra Hunicipaf de I'íamanguape.

2.0 - DÀ NorrrrcÀçÃo
fnforma-sê quê ô resultado da Fase Proposta êncontra-se afixado no Ouadro dê Di\ru1gaÇâo destê
Órgâo' Salienta-se quê as ocorrências pertinentes ao certâÍre, inclusivê com a demonstraÇào da
classlflcâção dos licitântês habilitados no processo, estão devida$êntê rêg,istradàs nâ Àta da
correspondênte sessão pública real-izada, cuja cópj.a encamirüa-se em anêxo a esta notificaÇão
para o dêvido conhecimênto.

3.0 - DOS RECURSOS
Dos atos decorrentes do procêdi-Eento licitatórlo, caberão rêcursos nos termos do Àxt. 109, da
Lei I'ederâI n". 8.666, de 21 dê junho de 1993 ê suas alteraçôes posteriores.

4.0 - DAs rrÍEonraçõEs coupr,EtíErrrrRBs
Maiores infol.nações pode.âo ser obtidas junto a CoRissão Pêlmanente de LicitaÇào/ Rua Duque de
Caxias, 123 - Centro - Mâ.lnanguape - pB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias útêis.
Ielêfone: (083) 3292 -2786.

Mamanguape PB, 04 de Fevereiro dê 2013.

ROD SDÀ ]LVÀ
Presidente da Comi ssão

DECr,ÀRAÇÀo

O INTEPESSÀ'O ÃBAIXO DECLÀPÀ HÀI,'ER REcÊBrDo NEsrÂ DATÀ, cóprÀ Do REsutrÀDo DÀ FÀsE pRôpos?À
E].Í EpÍcRÀFE, rNCLusrvB A ATA DA coRREspoNDENTE sEssÃo
CON}IECII!íE}üTO DOS PRÀZOS PÀ.8À INIERPOSTÇÃO DE RECTIRSOS,

REFEREIJTE AO PROCESSO
PÚBLICA REÀLI ZADA, BEu
PREVrsros NA tEcrsr,ÀÇÀo

El4:04/02/20

IICITÀIÓRIo
CO},IO TOMÀDO
PERTTNENTE.

ova Mâmanguape l-tda
04 .078 . 4l 00

stivel
1-12
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liÍvc 0llttrt,"r'.- '
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ESTÀDO DÀ PARÀIBÀ

cÂuABÀ uuNrcrPÀr DE i{AlGNcuÀpE
ÀssEssoRrÀ iruÂ.ÍDrcÀ

Origen: CoNVITE N.o OOO04/2073
coMrssÃo PERT.G,NENIE DE LICI?ÀÇÀO

À€suito:Àguisição parcelada de combustiveis e -lubrificantes
diversos, destinados aos velculos utilizados oas
atividades da Câmara Municipal de Mamanguape

Ànexo: Processo licitatório correspondente.

PÀRECER

Ànalisada a natéria, nos têrmos da Lei fedêrâI t\" 8-666/93 e suas alteraÇôês, e considêrando o
têor dos documentos e informaÇõês aplesentados, esta Assessoria Juridlca consj.dêra regula-r o
prôcêsso em tê1a, o qual está em consonârcia com a 1ê9,is1aÇâo pêrtinente.

Mamanguape PB, 06 dê MârÇo de 2013-

SÀ DÊ
sesso!
OÀB- PB

ÀITDRâDE }IETO
Jurídico
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EsrÀ.Do DA pÀnÀÍBÀ
cÁIo,RÀ MUNrcrPÀr DE MAIÍÀNGUÀPE

cÀ.aTNETE Do pREsrDBtrE ne cárle.ne

Mãnang,uapê - pB, 06 de }íarÇo de 2013.
PoBlàRIÀ N" CC O0OOtl./2013

o PRESTDENTE DÀ cÂIGxÀ DA cÂl,IAxÀ MuNtcrpÀ.l DE rql'frNctrÀpE, EsrÀ.Do DA PÀRÀÍBA, rto uso de
suas atribuj.Ções legai s,

R E S O I,V E

HOMOLOGÀR o rêsultado da licitaÇáo, modalidade Convite n" OO0O4/2013, que obletiva:
AquisiÇão parcêlada de conbustíveas ê lrürificantês divêrsos, dêstinados aos veículos
utilizâdôs nas atiwidâdês da Câmarâ Municipal de üamang\rapê r com base nos elementos cônstantes
do processo côlrespondêntê, ôs quais apontâm como proponênte (s) vencedor(es):

- Posto dê Cônbustivel Nova l.Ía$angR.rapê ttda.
o4 . a'78 .84r / OOOt--t2
Valorr R§ 65.'748,00
Publique-se e cumpra-se.

EI,ÍERSON FERREIRA VTANA S IIVA
Presidentê da Cânlara
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ESTÀDO DÀ PÃ.RÀIBÀ
cÂlrAaÀ l{uNrcrpÀr DE }4AM{NcúÀpE

GÂBINEIE DO PRESIDE}IIE DÀ CÀI,ARÀ

Mamanguape - PB, 06 de MarÇo dê 2013.
PORTÀRrÀ No CC 00004,/2013-01

o PRES rDEIflrE DÀ CÁI,ÍARA DA cÂIqxÀ l.ÍuNrcrpÀt DE I&l{ANGt ÀpE, EsrÂ.Do DA pÀRÀiBA, no uso dê
suas atribuiÇÕes legais,

R E S O L V EI

A.DJUDICÀR o objeto da licitaÇão, modalidade convite no o0OO4/2073t Aquisição parcelada
de corbustiveis e lubrificantes divêisos, destinados aôs weícu1os utilizados nas ativadades dâ
Câmâla Municipal dê MarRang:uapê i com base nos elêmerrtos constantes do processo correspondente /
a:

- Posto de Corhbustíve1 Nova Mamanguape Ltda.
o4 .0'78 .841/ 000r--72
VaLor: R$ 65 -?48,00
Publiguê-se e cu.q)ra-sê.

úoú
EMERSON FERREIRA VIANA DAS LVA

Presidênte da Câmerã
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NENA
§CoNTRÀTO No: 00006/2013-CpL

o
'F{tntr .ffi,, ,tTERMO DE CONTRATO OUE EMIRE SI CELEBRÀM

MAIG.NGUÀPE E posro DE cotÍBusrÍvEr NovA
FoRNEC Tr..rENro E/ou pREsrAÇÀo DE SERVTÇos
NESTE INSIRIJI"TEIfTO NA FORT'ã ASAIxo:

À
MA]'1ÀN

CONFORI'ÍE
DA,
CRIMI
. ca!,.

I.T P

o
Pêlo prêsêntê instruhêntô particular de contrato, de um lado Câm^ela !,Iurticipel de Merr|ênqtapê -
Rua Duquê de caxias, 123 - cêntro - Mamânguape - pB. cNpJ n" 12.'720.256/ oo01-52, neste ato
representada pêlo Prêsidente da câmara Emerson Ferleira viana da silva, Brasilêiro, soltêiro,
Professor, residente ê domiciliâdo na Rua Marques de Hervâ1, 329 centro Mamanguape - pB ,
CPE rl" 039.842.414-45, , Carteira dê Identj-dade io 2-269.722 SSP-PB , doravante simplesmênte
coNTRA?Àll'rE, ê do outro fado posto dê combustivel Nova Mamanguape Ltda - BR 101 km 38, s/n" -
Loteamento Cadade Nova - Mamanguape - PB, CNPJ T\" O4.O'78-841/OOO),'12, doravante simplêsmente
coMtRATADo, decidiram as partês contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêger:á
pê1as cláusulas e condiÇões sêguintês:

cri(usurÀ pRrlrErRÀ - Dos FUNDÀüENrtls Do cdrrRÀTo:
Este contrato dêco.rre da licitação modalidade Convite n" O0OO4/2013, p_rocessada nos termos da
Lêi Fêdêral n" e.666/93 e suas a1têraÇôês, lei Conplêmêntar no 123, de 14 dê dêzêÍJcro dê 2006.

CI,ÀUSUIÀ SEST'NDA - DO OBJEIO DO CONIRÀTO:
o presente contrato tem por objêto: ÀquisiÇão parcêtada de co[tbustíveis e lubrificantês
diversos, destirlados aos veiculos utilizados nas atiwidades da Câmara l,Iunicipal de l{amanguape -

O fornecimento e/ou prestaÇâo dos serviÇos devêrão obedecêr rigorosêmêntê às condj.ções
expressas nêstê instrumento, ploposta apresêntada, Convite n" O0OO4l2O13 e instruÇóes do
Côntratante, documêntô5 êsses quê flcae fazendo partês integrântês do prêsênte cont-rato,
independêntê de transcriÇão -

cü(usurÀ TERcETRÀ - Do rpR E pBEços:
o valor total deste contrato, a basê do prêço proposto, é dê R9 65.748,00 {SESSENTA E CINCo
MIL E SETECENTOS E QUÀRENTA E OÍTO REAIS).

cr,ríusrr,a errARTÀ - Do Raa.,rusrÀl{Etvro

clÁusur,À errrN:rà - DÀ DorÀçÃo:
Às despêsas co-rreaão por conta da sequinte dotaÇão, constante do orÇànento vigente:
Rêcu.rsôs Próprios da Câmara Muricipal de Mâmanguapê: 01.01 01.031-0001.2001 3390-30.00

cr,tiusurÀ sEf,ra - Do pÀcAuENTo:
o pagamento sêrá êfêtuado na Tesouraria do contratante, mediantê processo rêgu1ar/ da sêguinte
manêira: Àtá trinta dias após a ênttêga tôtal dos produtôs solicitados.

CIÀUSUIÀ SETI} . - DOS PRAZOS:
o prazo máximo para a execução do objêto orâ contlatado, conforme suas calacteristicas, ê que
adnlite prorrogação rlos casos prê\ristos pela tei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emissão do Pedidô dê CoEq)ra:

Entrega: Imedj-ata
o prazo dê vigência do presêntê contrato será determinado: âté o final do exercicio financeiro
de 2013, considerado da data de sua assinatura-

clÁu$,IÀ oITÀvÀ - DÀs oBRIGàçõES Do c]otüBÀTÀrüTE:
a - Efetuar o pagâmênto r:êlativo ao fornecimento ou prestação dos sêrviÇos efêtivamente
aealizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Ptoporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para o iiel fornêcimento ou
p.rêstaÇão dos sêrviÇos contratados,.
c - Notifica.r o Contratado sobrê qualquer irrêqularidade êncontradâ quanto à quâlidade dos
produtos ou serviÇos, exercêndo a úais atrpla e complêta fiscalização, o quê náo eximê o
Contratado dê suas responsa.bíl idades contlatuals e l-egais.

cuíufiIlÀ NGrÀ - DÀs oBnIcÀçõEs Do @IfTRAIàrro:
a - Executar devidamêntê o foraecimento ou serviÇos descritos na Cláusulà correspondentê do
paeseEte contrato, dentro dos melhores parâmêtros de qualidade êstâI)êlecidos para o ramo de
âtividade relacionada ao otjeto contratual, com obsêrvância aos prazos êstipulados;
b - Responsabiliza:r-se por todos os ônus ê obrigaÇôes concernentês à legislaÇão fiscal, cival,
t.ributária e trâbalhistâ. bên como po! todâs as despesas e cornprornissos àssunrdos, ã qualquer
títu1o, perante seus fornecêdores ou terceiros êm razão da execuÇâo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, acêito pêlo Contratantê, quando da exêcuÇão do
contrato, que o reprêsêntê integralmente em todos os seus atos,.
d - Pêrmitir ê facilitar a fiscalização do Cont.atante devêndô prestar os informes e
esclarecimêr,tos solicitados;
e _ Sêrá responsávêl pelos danos causados dir
decoEêntês dê sua culpa ou dolo rra execução do
respônsabilidade ê fiscalizaÇão ou o aconparúamento

contrato,
10 órqã

etamente ao Contratante
nao e;.Eirrindo

o in9/ress4do;

."1 ''
ercelros /

ou rê ndo essa



f - Não cêder, traÍrsferii ou sr.rb-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste
sêm o corüecimento e a devida auto-rizaÇão êxprêssa do Contratante,'
g Mantêr, durante a vigência do contrato, em coÍpatibilidade com as obrigaç
todas âs condiÇôês de habilltaÇão e qualificaÇão exiqidas no respectivo process
apresentando ao Contratantê os docu&êntos nêcessários, sêmprê quê soflcitâdo-

culusur,À DÉcD'íÀ - DÀ ÀrrmÀçÀo E REscrsÀo Do coxrRÀTo:
Este côntrato pôdêrá sêr a1têrado, urlilatêralmênte pêIa CôntratâIte ou pôr acordo entre as
partês, nos casos prêvistos no Àrtigo 65 ê será rescindido, dê pleno dirêito, conforme o
disposto nos Artigos '77, '78 e 79 da Lel 8.666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizereu necessários, até 25â (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o linite de 509 (cinquênta
po.r cento) para seus acréscimos-

CLÀUSUI,À DECIIG. pRII{EIRÀ _ DÀIi PEXÀIIDÀDES

CüíUSUIÀ DÍ:CDíÀ SE6'I|DÀ - DO trORO:
Para dirimir as çfl-restões decorrentes deste contrato, as paltes eIêgem o foro dâ Comarca de
Mamanguape r Estado da Paraiba.

E, por êstarêm de pleno acordo, foi lavradô ô prêsêntê contxato em o2{duas) viasz o qual vai
assinadô pê1as partês ê po.r duas têstêÍur*ras.

l'ÍaÍlanguapê

PEIO CONTPÀTÀNTE

PB, 06 dê Maiço de 2013

TESTEMUN}ns

\
E},IERSON FERREIRÀ VÍANA DA SIIVA
Presidente da Cànara
039.B42-414-45

PE CONTRÀTÀDO
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÂlaRÀ MuNrcrPÀL DE MÀuANcuAPE

col.ír ssÀo pERt ANENTE DE LrcrrÀçÀo

coNvrTE N' 00004,/2013

DECIÀ.RAÇÃo - PrrBr,rcAçÃo

DECLARÀÇÃO

Declaro para os dêvidos fins de dirêito, que urna cópaa dos termos de Homologação e AdjudicaÇão
correspondeDtes ao processo licitatório &odalidadê Conviae n" 00004/2013, foram devr.damente
afixâdas rro Quâdro dê Dj-vuJ.gação destê órqâo, nêste deta, em observância as disposiÇõês dá ]-ei
F'ederal n" 8.666/93 e suas alteraçóes posteriorês-

Mamànguapê - PB, 06 dê Ma.rÇo dê 2013.

oÃo R D I GUES SILVA
Presidente da CoÍlissào
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁl,íÀÀÀ MuNrcrpÀr DE l.{Àl,íÀNcuÀpE

corr ssÀo PER}aNENIE DE LrcrrÀÇÀo

coN'\,rrTE N' 00004/2013

DECr"ÀxÀÇÀo - Pr,BrrcAÇÃo

DECLÀRÀçÃO

Dêclaiô para os devidos fins dê direito, çnrê Lüra cópia dos termos dê HomologâÇão e Adjudicação
correspondentes ao processo licitatór:io modalj-dade Convitê n" OOOO4/2013, foram devidêmentê
afixadas no Quadto dê Divulgaçáo dêste Órgão, nesta data, em observância as disposições da têi
Fedêrâ1 no B-666/93 e suas alteraÇões postêriorês-

Mamanguape - PB, 06 de Ma!Ço dê 2013.

CL NISON CÀSS IÃNO DA SIIVÀ
Di retor
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ESTADO OA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMÂNGUAPE

HOMOLOGAÇÀO E AÀ,UD|CAçÃO - CONVTTE N. 00004/2013
Nos termos do relatóÍio final apresêntado pela Comissão Permanentê de Licitaçâo e
observado o pareceÍ da Assessoria Juríd,ca, refeÍente ao Convite n" 00004/2013, que
objetiva: Aquisiçáo parcelada de combustivêis e lubíificantes divêrsos; HOMOLOGO o
cofiespondente prGedimenlo licíatório e ADJUDICO o seu objeto a: P6to de
Combustivcl Nola Mamanguape Ltda - R$ 65.748,0O-

Mamanguape - PB, 06 de Maço de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

PUBLICAR

[ ] - Quadro de Divulgação do OÍgão Realizador do Certame - 06.03.13
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMÂRÂ MUNICIPAL DE MAMAMiUAPE

EXTRATO DE COiITRÂTO
OBJETO: Aquis(áo parcdada de combustívêê e lubriltcântês diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite n' 0m042013.
OoTAÇÃO: Reqns6 Própric da Câmara Municapal de Maman$Epe: 0'l.0'1
01.03'r.0001.2001 «tÍD.30.m
VIGÊNCA: até o frnal do exeícicio financeiro de 2Ol3
PARTES CoNTRATANTES: Cámara Munidpal de Mamanguape e:
CT No 0fin6i/20'l3 - 06.03.13 - P6to dê Combustívêl Nova Mâmanguapê Ltda - R$
65.74a,@

PUBLICAR:

- Quadm de Divulgação do Órgão Reelizador do Certame - 06,03.13



ESTADO DA PAFTAIBA
PREFE'TUF'A, IWUN'CIPAL DE IUAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

HoMoLocAçÃo E aDJUDtcÂÇÀo - coNvm . o0ooa/20í3
Nos termos do relatório finâl apÍesenlado pela Comissáo Permanente de Licitação e observado o parecêr da
Assêssorie Juridi:a, refêtentê ao Convitê no 0000420,13, que objetivâ: AqulsiÉo parcêlad. dê combustiveis e
lubrificantes diversc; HOMOLOGO o conEpondente pÍocedimento ticitatório e ADJUDTCO o seu objeto al
Podo de Combustivel Nova Mamanguape Ltda - R$ 65.7.1t,,00.

Mamanguape - PB, 06 dê MaÍço de 20,3
EMERSON FERREIRA VIANA DA STLVA - presideÍ e da Câmara

FITNDADO PELA LEI N'{J DE l6 de J[ILHO 197{

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNtctPAL DE MAMANGUapE

ESTADo DA PARÁ|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÂMANGUAPE

EXÍRATO DE COI{TRATO
oBJETo: Aqui§(Éo Earcelada de combusiveis e rubriÍcantes diversc. FUNDAMENTo LEGAL: convite no
0000{/2013 OOI^AÇAO: RêcursG Própíios da CâmaÍa Municipat dê Mamanguape: O.t.Ol 01.O3t.mol.2OOj
3390 30.00. V|GÉNCIA até o Ínat do exercicio financeiro de 20.13. PARTÉS CONTRATANTES: Cãmara
l\runicipalde Mâmanguape e: CT Nt OmO6l2O13 - 06.03.13 - p6to de Combrstlvel Nova Mamanguape Ltda _

RS 65.74a,@.

.\NO: 2013 MES: l!lAR('O
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