
':il
;[;;,-":i:r,ii(
i$l' ,....-r-..''à.t
rfti^E-r-é:'iS;:

H#H,
ESTÀDo DÀ PÀRÀiBÀ

CÂ},ARÀ MUNICTPÀI DE Uala.NGUÀpE
cor'll ssÀo pER],úq.NEMrE DE LrcrTÀÇÁo

PROCESSO LICITÀTORIO TOI"ÍADA DE PREÇOS

roraDÀ DE PREçOS No OOOOL/2O\4
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N" 14O22sTPOOO01

óRGÃo REA] rzADoR Do CÊRTAME:
Câmara Municipal de Mamanq'r.rape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro üafianqruape PB
CEP: 58280-000 - TeI: (083) 3292-2-lA6-

OB.fETO:
Aquisição parcelada dê conbustlveis e lubrificantês divêrsos, destinados aos veículos
utilizàdos nas ativ-idadês da Câmara l.Íuni cipal de }íarnanguâpê

ET.tr.rallos giGlcos Do PRo(Esso:
soI,lcrrÀcÃo E JUsrrFrcATTvA DA coNTRÀTAÇÀo
ATo DE DESTGNAÇÀo DA coMrssÀo JULGÀDoRA
DEc.t A-RÀÇÃo DE Dr spoN I B I r r DADE oRÇÀ}GNT?iRrÀ.
AUToRT zAÇÀo pAxA REÀLr zAÇÀo Do CBRTÀI.ÍE
PRorocoro E AUTUÀÇÀo Do pRocEsso
INSTRU},ÍENTO CONVOCATÓR]O E SEUS EIE}.,ÍENTOS CONSTITUT IVOS
PAR.ECER JrrRÍDrco - ApRovAÇÃo Do rNsrRut4Êl.mo coNvocÀTóRro
PUBIICIDADE DO CERTÀ.I'íE - DI V'I,!,GAÇÀO
COMPRO1BNIES DE ENTREGA _ INTERNSSADOS
Docur4ENTos DE HABTLTTAÇÀo Dos LrcrrA.r{TEs
PROPOSTAS DE PREÇOS APRE SENTADÀS
ATA E DELTBERAÇÀo DA coMrssÀo úULGA-DoRÁ

QUADRO COIIPA.RÀTIVO DOS PRXÇOs - }í{PA DE ÀPURÀçAO
REIÀTóRIo ErNAL Dos rRÀBÃtHos
pearcrn runÍorco ANÁrTsE Do pRocEsso LrcrrATóRro
ATos DE HoMoroGcÇÀo E AnJUDTcAÇÃo
CONTRÀTO CORRESPONI]I]NTI:
pUBIICÂÇÕES
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ESTÃDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÀI{AR,A I{UNICIPÀI DE I.IAI4,NCUÀPE

SECRETÀRrÀ DÀ cÂr.rÀRÀ MuNrcrpÂt DE lÍAl.rÀNGUÀ.PE

Mamanguape PB, 20 de Eeveretro de 2014.

Senhor Prêsidentê da Câmara,

Sôlicitamos que seja autorizada à comissão Pê!:!ânente de f.icitação dêstê órgão/ realizar
procedimento licitatório, na modalidâdê exigida pela leqisfação em vigor, destinada a:

AguisiÇão pat cêlada de combustíveis e lubrificantes diversos, dêstinados aos veicufos
utillzados nas atividades da Câmara Uunicipal de }íâDánguape.

Justificativa pâ.a a nêcessidade da solicitaçáo:

À contratação acima descritâ está sendo solicitada, nos têrmos des êspêcificâções téc:nicas
informaÇões complênentares quê a acompan}am, quando fo! o caso, Írotivada: pêla necessidade
dêsenvolvimento dê aÇÕes continuadas para a promoÇâo de atividadês pertinentês, visando
maxlmizaÇão dos recursos êm relação aos objetivos programados, consideradas âs diretrizes
metas definidas nas felramentas de pIênejamento aprovadas -

e
de

à
e

Informamôs que exfste disponibilidade de dotaÇão especifica no olÇâ]nento vigênte para a
êxêcuÇâo do objeto a sêr licitado, consoantê consulta efetuada ao setor contábil- Certos dê
sontarmos com imêdiata aprovaÇão dêsta sollcitação, indispênsáwe1 à continuidade dos t!âbalhos
dêsênvolvidos, ficamos â intelra disposição para malores esc-Iarêcimentos que forem julgados
necessários -

Atenciosamente /

4
ELTENE NIJNES DO SÀMIOS
sêcrêtária
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁMÀpÀ l{uNrcrpÀr DE }rAl{ÀNcuÀpE

TERMo DE REFERÊNCIA

2. O. i'USÍITICAT IA
2. 1.À contrataÇão acina descrita, quê será processadê nos têxmos destê lnstrumênto,
especificaÇõês técnicas e irrforhaçôes complementarês que o acorq)anham, quando for o câso,
justifica-sê: Pê1a necessidade de desenvolvimênto de ações continuadas para a pronoção dê
atividades pertinentês, visando à mâxinizaÇão dos rêcursos em rêraÇão aos objetivos
programados, consideradas âs diretrizes ê metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas. Às caracteristlcas ê espêcificações do objêto da referida contrataÇão sào:

D I ScRIMINÀÇÀO
Gasôl l na

Ó1eo Lubrificante gasôIina/etanof

1

2

3

T'NIDÀDE

fitrô
1i t r:o
filro

QUÀNIIDÀDE
21600
lzao

124

3.O.DAS OBRIGÀçÕE§ DO OONAT,ATANTE
3.1,Efetuar o pagâmênto relativo ao objêto contratado efêtivâmênte realizado, dê
cláusulas do respectivo contrato ou equivalerrtê.
3 . 2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇâo
prêsêntê côntrataÇão, nos têrmôs do correspondente instrumêntô de ajuste.
3.3.Notiflcar o Contratado sobre qualquêr ir:rêgularidade êncontlada quanto à
produtos ou serviços, exêrcêndo a mais arq)la e completa fiscalizaÇão, o que
Contratado de suas rêsporrsâlrilidades pactuedes ê prêceitos legais.

acordo com

do obj eto

â5

da

os
o

qualidadê d
rrão exime

4.O.DÀ.s OBRIGÀçÕES DO CCrlrTRÀIÀDO
4 . 1. Responsabill zar- sê por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à lêgis1ação fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspêsâs e compromissos âssumidos, a qualquer
titulo, pera.nte seus fornecedorês ou terceiros em razão da êxêcução do objeto contratâdo.
4.2.Substituir, arcando com as despesas dêcôEentes, os materiais ou serviços que aprêsêntarem
a1têraÇõês, dêtelioraÇóes, iryerfeiÇões ou quaisquer irlegularidades discrepantes às
êxigêncr,as do instrumento de ajustê pactuado, ainda que coDstatados após o rêcêbimento e/ou
paqamênto.
4.3.Mântêr, durante a vigêrlcia do contrato ou irtstnmêntos êquivalênte, em compatibilidadê com
as obrigaÇôês assumldas, todas as condições de habilitaÇâo e qual.ificaÇão exigidas no
respectivo p-rocesso licitatório, se for o caso, aplesentaÍrdo ao ContrataDte os docunentos
necessários, sempre quê solicitado.
4,4.Nào transfêrir a outrêm, no todo ou ên parte, o objeto da contrataÇão, saLvo mediante
prévia e êxp!êssa autorizaçáo do contratante.
4 .5. Emitir Nota fiscal corrêspondênte à sêdê ou fi1ial da erq)resa que aprêsêntou a
documentaÇão na fase de habilitaÇão.
4.5.Executar todas as obrigaÇôes assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enguadrando-sê, rigorosamêntê, dêntro dos prêcêitos 1egâis, normas ê êspecificações técnicas
correspondentes .

5.0.DOS PBÀZOS
5.1.O prazo náximo para a execução do objeto desta contratação e que adnite prorrogaÇào
casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir
erRi.ssào do Pedj.do de coErpra:

Entrêga: Imêdiata
5.2.o prazo de vigência do contrato será deteEtrinado: até o final do exercicio financelro
2014, considêrado da data de sua assinatula-

nos
da

de

6-O-DO RTAJUSTÀIíArIO
6.1.Os preços dos combustíveis ê Irürificantes podêrão sêr realirürados conformê ôs lndices
oficiais autorizados pefo GovêrÍro Fêderâl ou Setoiiais-
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1.O.DO OBiTETO
1.1.Constitui objeto da presentê contratação: Àquisição parcêlada de conbustívêis e
lubxificaDtes divêrsos, destinados aos veícu-los utilizados nas âti\ridades da Cânara Munic.ipal
de Mamanguape.

coD I GO



6.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-flnanceiro do contrato, poderá ser res I ecida
relação que as partes pactuaran inicialmênte, nos têrmos do Art. 65, Inciso II,

A

inea d,

NEt

têi 8.666/93, mêdiante comprôvação doclEnental e rêquêrímênto exprêsso do Contrâ 'rt:-04 (õ

7.O.DO PÀÂAI{ENIO
7,1.O pagamênto será rêalizado mediantê processo rêglllar
procedimentos adotados pefo Contratante, da sêgulnte maneira:
total dos produtos solicitados.

apo entr

8. o.DÀs sÀlçõEs ÀDr{rNrslRÀTr\rÀs
8.1.4 rêcusa injusta ên deixar de cr.mprir as obriqaÇôes assumidas e p-rêceitos leqais,
sujeitará o contratado, garartidâ a prévia defesa, às seguintes pênalidades previstas nos
Àrts. 86 ê 8? da têi A-666/93.. a - âdvêrtência; b nrrlta dê morâ de O,5g (zêrô -rírgu1e cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dia dê âtraso na êntrega, no lnicl-o ou na
execuÇâo do objeto ora contratado; c - multa de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado
pê1a inexecução total ou parcial do contrato; d - suspênsâo temporá.ia de partici.pâr em
llcitação e impedimênto de contratar com a Aàninistração, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
decl'araÇão de i.nidoneidadê para licitar ou contratar com a Àd{LinistraÇão Públ-ica enquanto
perdurarem os motivos deterÍLinàntes da puniÇão ou até quê seja promovida sua rêabifitação
pêrante a prôpria autoridâde que aplicou a pênalidade; f - sim.rltaneamentê, qualquêr das
pênalidades cabívêis frxldamentadas na Lei 8,665/93.
8.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticaltrêntê descontado da prirneira parcêIa do pagamênto a
que o Contrâtado vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês,
ou, quândo for o caso, cobrado judicialmênte.
8.3.Àpós a aplicaÇão dê quaisquer das pênalidades prêvistas, realizar-se-á comunicaçào êscrita
âo Contratado, ê publicado na imprensa oficiâI, excluidas as penalidadês de advertência e
multa dê morâ quatldo for o caso, corrstândo o fundamento legal da punição, informa.ndo ainda que
o fato sêIá registrado no cadastro corrêspondente.

Mânanguape

o
o

e êm ôbservância
Até trinta dias

orma s
s

PB, 20 de Feverêi ro de 2014,

E ENE N'UNES SA},TIOS

Secretária
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EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ
cÁLG.R"a. l.{uNrcrpÀr DE }.rÀl.tÀNcuÀpE

REFEREMIE: PESQUISA DE PREÇOS

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitâÇão: Aquisição parcelada
lubrifi-cantes diversos, dêsti-nados aos veiculos utilizados nâs atividadês
dê Mamanguape.

dê corüustiveis e
da CâJnãra Municipal

2.0 _ DA PESQUISA DE
2.1 - Com basê nos
pesgulsa de preços
abaixo o nenor preço
2,2 - Mês quê sêrviu

DI SCRIMINÀÇÀO

Gasollna
Etano.l con um

óf eo lubrif icante gasolina/etanol

TJN]DÀDE

litro
Iltro
litrô

QUA}ITIDÀDE P.UNITÁRIo
21644 2,95
\2OA 2,35
72O l2,OO

Total

. ÍOTÀI
63.720,00
2.82AtOA
1.440,00

67. 980,00

PREçOS
custos para exêcução do objeto da contiatação

realizada entre no mirlimo
encontrado.
de base para elabôração da

êm têIa, obtidos mêdiante
três empresas do ramo pertinentê, relacionamos

rêferida pesquisa: Janêiro de 2014.

GOIcoD P

1

2

3.0
3.1

DO VAIOR
O valor total é êquivalente a R$ 67.980,00.

4.0 - DAs coNDrçõEs DÀ CôNTRÀTAÇÀo
4.1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto desta contratação e que adÍLite prorroqÍaÇão nos
casos previstos na lêgislaÇão \riqente, está abaixo indlcado e será considerado a partir da
emissão do Pedido de Compia:

Entrega: Imêdiata
4.2-os preços dos coÍüustiveis e lubrificantes poderão ser realinttados conforme os indices
oficiais autorizados pefo Governo Federal ou Setoriaj-s.
4.3.ocorrendo o desequilibrio econôeico-f inanceiro do contrato, podêrá ser restabêlêcida a
refação que as partes pactuaram irliciafmente, nos termos do Àrt, 65, Inciso II, À11nea d, da
Lei 8.666/93, medlante conprovação documental e rêquerinento expresso do Contratado.
4.4.o pegamento será realizado mêdiantê procêsso regular e elo obsêrvâlrcia às norrLas e
procêdimêntos adotados, da seguinte naneira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtos
sollcitados.

Mamanguàpe PB, 20 de Pevereiro de 2014.

Ü7
ELTENE NUNES DO SAI\ÍIOS
Secrêtária
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITUF?A MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

rurn Oficial do lvlunicípio

ESTADo DA PARAiBA
CÀMARA MUNtctPAL DC MAMANGUaPE

CASA SEÍ{AIX)R RUI CARNEIRO

FUND^A,DO PELA LEI N" rtl DE 16 de JIILHO 197.1

Portaria no 01/2014 Mamanguape/PB, 2 de Janeiro de 201 4.

o PRESTDENTE DA CÂMARA MUNtctpAL DE MATiTANGUAPE, ESTAoo DA PARA|BA
no uso das atribuições que lhê são confeíir6 pela Constituiçáo FedeÍal, pela Constituição Estadual e pela Lei
Orgânjca do Município de Mamanguape e demaÉ leis aplicáveis à esp€cie, RESOLVE:

Art. 1o Nomear, a paÍtir desta data, os servidor6 Cleonison Cassiano da Silva, Severina
de Aquino Costa Femandes e Maria José Gomes, para comporem, sob a Presidência do primeiro, a Comissão
PermaneIde de Licitaçâo, tendo os demais como membros, nos teÍmos da Lei Federal n" 8.666/93-

Art. 2" Esta PoÍtaria entra em vigor a paÍtir da data de sua publicação, rêvogadas as
disposiçôeô em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape em 2 de janeiro de 20Í4.

EmeÍson FeneiÍa Mana da Silva
Pr6idente

NIES: 06 DE JANEIROANO: 201{

ã rl, 06 cq*/



ANE
-,.f,

j,j l;: a_. r:i-.i, \:
+Ii|, ,.... "-.. . à:,titi^§érif":

ã4FH

a
o

,07FL
(

o
o

.o
ESTÀDO DÀ PÃXÀIBÀ

CÂ!{ARA urrNrcrpÀr DE l.íA}.IANGuÀpE

REF. : PROCESSO LICITATóRIo
oBJETo: AguisiÇào parcelada de combustivêis e lubrlficantes divêrsos, destinados aos vêiculos
utalizados nas atividades da Câmara lârnicipal de !íamang1Iape.

DEcrrÀRÀçÃo

Conforme solicitado, declaramos havêr
rêlativo à contrataÇão êm têIa:

disponibilidade orÇâmêntária para êxecuÇão do obieto

Rêcursos Próprios da Câmarâ l4unicipal de Mamanguâpê: 01.01 01.031,0001.2001 3390,30.00

Mamanguape PB, 2 de Feverêiro de 2014.

IO LE]TE EI
Te sourei ro
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AquisiÇão pârcêl-ada dê côlDbustiveis e lu.brificantês diwersos. dêstinados aos veículos
utilizados nas atividadês da Câmara Municipal de Mananguape.

EsrÀDo DÀ plraÍsÀ
cÂIARÀ Mt NrcrpÀ! DE lanaNcuÀ"t

GÀBTNETE Do pREsrDEtrrE DA cÁlflrxÀ

ÀuToRrzÀçÀo

Autorizo a Comissâo Permanentê dê Licitação, a realizar procêdimênto licitatório,
modalidade êxigida pela legis-IaÇão em vlgor, destinada a:

Conforne informaÇôes do setor contábi1, existe disponíbilidade de dotaçáo espêciflca
orçamento vigênte para execuÇão do objeto a ser licitadô-

Mamanguape - PB, 25 de Fevereiro 014 .

EMERSON IRA VIÀNA DA 51
Prêsidente dâ Cáma.ra
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂI,ÀRA MUNICIpÀL DE },ÀIIANGuÀPE

COI{ISSÀO PER}'ÀNENTE DE LTCITÀçÀO

PROTOCOIO
PROCESSO LICITATÓRIO

objeto: Aguj-sição parcelada de corDbustiveis e lubrificantes divêrsos, dêstinados âos veículos
utillzados nas atividades da Câmara l,Íunicipal dê Manânguape.

Observado o disposto na leqislaçáo pertinente no que concerne à nodalidadê de licitaÇâo
êmpr:egada em relaÇão ao valo.r previsto do certâme e as caractêristicas e particularidadês da
dêspêsa, bêm coÍto o gue já foi realizado até a prêsentê data com objêtô semefhante ao que será
licitado ê ainda o que consta dos elementos de planêj amento da adÍrinistraÇão, êm especial ô
orÇamento vigêntê, esta CoÍLissào protocolou o processo eru tela:

Íol'nDrÀ DE PREçOS Irô OOOOL/?OI,4 - 25/O2/2OL1

CL ISON CASS IÀNO DA SILVA
Prêsidênte dà CôÍü ssão

ffik*,/
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TERMO DE ÀrIIrnçÃO DE PROCESSO UCIIÀ1óRIO
PROCESSO ÀDMTNTSTRÀIIVO N" 140225TPOOO01

Objêto: ÀquisiÇão parcê1ada dê coúüustíveis e
utilizados nas ativi-dades da Câma.ra l'íimicipal

ESTÀDO DÀ PÃRAIBÀ
cÁ}TÀRÀ }II,NICIPÀI DE I.{AIANGUÃPE

COMI SSÀO PERT,TANEMTE DE LTCITÀçÂO

lubrlficantes
de Marnanguapê -

divêrsos, destinados aos veiculos

' cPr. c

I . RECEBI}'BMIIC
Nêsta data rêcebemos a documentaÇão inêrênte à execuÇão do objeto acima indicado, conposto
pelos sêgruintês elementos: solicitação para realizaÇão de processo licitatório na modafidadê
êxigida pê14 1êqislação vigêntê, com justificativa para a nêcessidade da contrataçào/ pesquisa
de preÇos corrêspondente, a autorização dêvida e declaraÇâo de existir a respêctivâ
d]' sponibi I rdâdê orÇamentárià .

II - PROT!@OIO
Obselvando o disposto na legislaÇão pêrtinente no çFre concerne à modalidadê de licitaçâo
êmplegada em relaÇào ao valor previsto do certame e as caracteristicas ê particularidadês da
despesa, bem cono o que já foi realizado até a presentê data con objeto sêmêlhante ao que sêrá
licitado e ai-nda o que consta dos êlementos de p1ânej amento da ad&irlistraÇào, em especial o
orçâÍlento vig,ênte, estâ Conlissão protocolou o procêsso êm tê1â:

III . EI,EMEMIIOS DO PRO(ESSO
Após devidamente autuado, protocolado e nllmerado, contêndo a autorização rêspectiva, a
indiceÇão sucinta de sêu objeto e do recurso apropriâdo para a despesa, nos têt:rnôs do Àrt. 38
da lei 8.666/93 e suâs a1têraÇóes, seráo juntados posteriormênte o instrumênto convocatório ê
sêus êlêmêntos constituti.vos, inclusive a correspondênte Binuta do contrato, os quais sêrão
submêtidos à apr:eciaÇão da Assessoria Juridica.

IV - PROCEDT!.'ENTO
Remeta-se a Assessoria Juridica.

Prezados Serüores,

Submete&os à apreciação da Assessoria Jurídica, nesta data, os elementos do procêsso ora
autuado para a devida análise ê aprovaÇão, consoantê Àrt. 38, § único, da Í,ei Federaf 8.666/93
e suas alteraÇõês posteriorês:

instrumento convocatórlo e seus elementos constitutivos,'
contrato colrespondente-

25 de Feverei.ro de 201{.

Q\t{""i»*^ Q + Àrr,.o n\r 5 \.sç

Minuta do
Minuta do

Mamanguape PB,

cLàoNrsoN
Presidentê

CASS IÀNO DA SIIVA
da Corri ssâo
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pRocEsso ÀDMrl{Í sraÀTÍvo tro 140225TPO0001
trcrrÀçÃo No. oooo1,/2o14
I'ÍODÂIIDÀDE: tOl,ÍÀDÀ DE PREÇos

TIPO: I,ÍENOR PREÇO

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂr4ARà MrrNrcrpÀr DE lataNeuAPE

coMr ssÁo pERl{ANEtrrE DE LrcrrÀçÀo

órgáo Realizador do certane:
cÂI&RÀ MUNÍcrPÀr DE I.a]4ÀNGUAPE

RUÀ DUQUE DE CÂXTÃS, 123 - CENTRO _ }íÀ}G'NGUÀPE * PB.

cÉP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-27A6.

o órgão Realizado! do certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 72.'.120.256/ 000L-52,

doravánte denominado si-Dplesmente ORC, torna pú.b1ico para conhecimento de quantos po3san

ir.ri"a""""a que fará realiiar através da conissão per&anentê de licitaÇão, doravantê denominada

sinplesmente CoEissão, as 10100 ftoras do diâ 24 de DíarÇo dê 2014 no endereço acima indicado'
licitação na modalidade Tonada de Prêços n"' ooooL/2o7{, tipo menor preÇo; tudo de acordo com

êste instrumento e em observância a Lei Federal n"' 8'666' de 21 de junJeo de 1993 e suas

altêraçÕes posteliores ê a Lei Conplemêntar n" l-23, de 14 de dezenbro de 2006' confome os

critérios e procedirnentos a sêguir dêfinidos, objetivândo obtê.r a mê1hor propÔstâ pára:

Aquisição paráelada de cornbustiveis e ltürificantes diversos'

1.0.DO OBarEm
1.1.constitui objeto da prêsenLe licitaÇào: Aquisição parcelada de 

-cÔmbustlvêis 
ê

I ubrificantes diversog, a"rti""ào" aos veicuros utrlizados nas âti\.idêdes da cârnara ltul]icipal

dê Mamanguape.
1.2.4s especificaçôes do objeto ora licitado' - 

encontram-se devidamente detalhadas no
-o.re"ponaànt. termo de Rêferência - Ànexo I deste Ínstrumênto'
1.3.4 contrataÇão acima áescrita, que será processada nos termos deste instrumento

convocatório, espêcificaÇões técnicas e inforrnaçôes cotrPlêEenteres quê o acolnpâI:ham' quando

for o caso, justifica-sêi PêIa necessidade de desênvolvimento dê aÇões Çontinuadas para a

promoÇâo dê ativ-idades p".liat"t't"", visando à maximizaÇão dos recursos eu relaÇão aos

objetivos plogaamâdos/ "o,,"iãuttat" 
as dixet!izes e metas definidas nas fêrtâmentas de

planej amento aProvadas.

2.O.DO roc,àÍ, E DAAA E DÀ rt@EBçÃO DO mrràI,
2,1.os envelopes contendo a aocumentaçao relativa à habili-taçãô e a proposta de preÇos para

execuçào do objeto desta ticj-taçao, deve!ão ser eDtreg1res à comisSão até as 1o:oo horas do dia

24 de MarÇo de 2074, "" JJ;ô ;onstante do preânbúo deste instnmento' Neste mesmo 1oca1'

data e horário será realizada a 6êssào pública pala atertura dos referidos envelopes'

2,2.rnformaçôes o, """la.urã.rrtos 
sobre êsta iicitação, serão prestados nos horários normais

de expedientê: das 08:00 as 12:00 horas'
2.3.Oualquer cidadáo é parte iegitirr'a !1I?- -i'tptT"t 

o ato colwocatôlio deste certâme por

irregularidade ." .pri".çio 
- ai':,r.)i o-àeçt9: à legislação pêrtinentê, se manifestada por

escrito e dirigida a co*i"?o] proto"oli"ndo o oriiinal até 05 (cinco) dias útêis antes da

data fixada p.r" r..ti"fãJ-ãt- ttupt"tiva sessâo lúlfi"t para abertura dos ervelopes de

habilitaÇão, Iros ho!ários ãJ õtãi"it" acima indi-caão' exclusivamente no segulntê endereÇo:

il;-ilq": de caxías. 123 - centro - ltananguape - PB '
z.4.caberâ à conÍssão, auxiliada peros setores responsáveis pê1a elaboraÇão deste ato

convocatório e seus anexos, decidii sobre a respectiva ilpugnação, !êspondendo âo cidadão

interêssado no prazo ot-"'"tÀ--o: ft'ett dias úteis' cot'siderados da data em quê foi
protocolizada â petÍçáo' Lciariam o âEo
;:;:iã"i;;*"" 'ãi.ãi." de impusnar as falrras ou irlesularidades que .vl
convocâtório deste certarne, o ii"it"ott gue nio o fi,zer pár escrito e dirigida a comissáo'

proLocolizando o originar átJ JJ"--t"tqt-àol dia útir quê anteceder a abertura dos ênvelopes

com âs propostas, nos n"*'áiiá" 
- ae' eípeaiente acima lndicado' exclusivamente no seguinte

;;à-.t"ç.; nua ouque de caxias, 123 - centro - I'!âmanguape - PB'

.DOS tÍiErilEMlrcs pÀRÀ LrcÍTÀçÁo
,Aos participantes, sêrão fornêcidos os sequirltes
. i."roixo r - rERMo DE RErERÊNcrÀ - EsPECTFTcAÇõEs'

.2.ÀNEXO TI - UODETOS DE DEC].ARÀÇÕES; 
-

.ã.ewixo rrr - lÍoDELo Do rERI{o DÉ RENÚNcrA;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATOi

3.0
3.1
3.L
3.1
3.1-
3.1

e1êmentos:

6



e quando fo so
A N3.2.À obtenÇão do instnmento coovocatório será feita junto a co[Lissão,

mediante o recolhimento da quantia abaixo indicada, correspondente ao
gráficâ dos ê1êmentos: fornecido gretuitamênte.

custo de roduÇão

rt, 12
o
o
,o

í_
o

àY/)/4.O,DO SUPORIE IiEGÀL
4.1.Estâ licitação rêgêr-se-á pela Lei
alte!açóês postêriores, Lêi coRrpletnêntar
pertinênte, que ficêm fazendo partês
transcriÇão.

de 21 de julüo de 19§3?. suâs
dêzêRüro d.ê 2OO5 e legàslaçãã
instrr]mento, independentê de

r.ederal n".
n" 123, dê
integrantes

B-666
L4 de
dês te

6. O.DAI' CONDIçõES DE PÀRTICIPÀçÀO
6.1.poderâo participar deste terta:ne, os licitantês deyidamente cadastrados no oRC ou que

atêDde!êIn a iod"" .r condições para cadastraroento até o têtceiro dia aÍlterior à data pxewista
pa.aaberturadaspropostas,cujaregularidadêseráobsêrvadamedianteaplesentaçãodo
àertificado de rnscrição de Eornecãdores e Prestadoles de serviÇos, ou equivalente na formâ da

1ei. fornecido pelo oRc- os proponentes deverâo entregar a conissâo dois envelopes fechados

indicando, respectivamente, úcuiÍEwteçao e pRoposTA DE PREÇOS, dê\ridamênte identificados nos

tert$os definidos nêste ilrstrurrento corrvocatóriÔ '
6.2.Nãopoderãoparticiparosinteressadosquêseencorltremsoboregimefalimentar,empresas
""i."tg.ia"" 

quê não funcionem no pais, nem aqueles que terüae sido declarados inidôneos para

licitar ou contratar corn a edrdi:istraÇão Púb1ica ou que esteiam cuprindo a sançâo de

suspensão do direito de licitar e contratar com o oRC'

5.3.08 lícitanta" qoa oa""i.iãm "ttrritr: 
seus eovelopês DocuRêntação e Proposta dê PreÇos via

postal - com Aviso de aJcebimento AR -, devêrão remetê-los em tempo hábil ao endereÇo

constante do p!êâmbuLo aesie instrunento, aos cuidados do presidêntê da comissão - cleonisÔn

cassianodaSifva.waosendorigo.o"..e.t.observadasasexigêncj.asdesteitem,oslêspecti-vÓs
ênvelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, descoÍEidêrado Para efeito de

particíPação no certâme.
6.4.Ouando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes iunto a corlissão, §êm a

permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao

licltante, nào sendo condiÇ;; pttt "'" 
hábilitaÇão; a inclusão no envelope DocumentaÇão' da

declaração êxplessa 4. ..nú"i-"t ao direlto de interpor recurso e ao prazo colrêspondente

relativoàPasedê}tabilitação,concordandocomoprossêguimêntodocertâ$e,p!êvistonoArt.
43, 11Í, da I,ei 8'666/93, confolme modê1o - Anexo ÍII'
e.i.É veaada à particlpação em consórcio'

5.O.DO PRÀZO E DO4ÀçãO
5.1.O prazo máximo para a execução do ôbieto ora licitâdo, conforme suas calactêrísticâs e as

nece3sidades do oRc, e que a&rite prorrogação r)o3 ca3o3 Pre\r-iatos pê14 Lei a.666/93, e3íá\

abaixo indicado e será considêrado a pa.rtir da emissâo do Pedido de conpra:
Entrega: Iüediata

5.2.A5despe§asdecorrentêsdoobjetodaprêsentêlicitaÇão,correràoporcontadasequinte
dotaÇão!
Recursos P!óprlos da CâNara l'ÍuÍlicipal de líámangnrape: 01'01 01'031'0001'2001 3390'30'00

Comissão.
rêserrtação ou ainda a incorrêção insanável dê qualquer dos documentos de

7.0.DÀ REBRE8ENEÀçÁO E DO CREDENCIÀI{E}ÍIO

7.1.o lj.citante devêrá se .p.r"t"rrt"i para credenciamento junto a cottrissão' quatrdo for o caso'

através de ulr represent;;;e, cou ã= dosrrmentos. que o crêdeDciam a palticipar deste

procedimento llcj-tatório. ã"ãt'rl"iitt'"t crêdenciará "itt'"" 
t* representanlê quê se!á o único

adrRitido a intervir .,." f"""" do certaJoe na forma piev'ista neste instnBênto' podendo ser

lG"iii"ia. postêriormente por outro devidamente credenciado'
-1 .2.pata o credenciamento dãverào se! apresentados o9 seqruintes docraentos:
'7 .2 .1. Tratando-"" ao ""pt"""tttante 

1egã1: o instrrnoent; constitutivo da eRpresa na forma da

1ei, quando for o caso, d;;i;;;;t rJgi-strado no órsâo coErpê terrte ' no qual estejan expressos

seus podêres para êxercer ;;;;;; " ^"'sl-tir -out-:'o"çõás 
em decorrênÇia de tal invêst j-dura;

-j .2.2..rtataído-9ê de procurador: a procuraçáo por inst.rmento público ou particular da qual

constem os necessários poJ".a. pa.., firnâr declaraçôes, desistir ou apre§êntar as razões de

lecurso e pratica! toaos os demàí s atos pertinerrtês ao certame; acoBparihada do corrêspondente

instrumento de constituiçao a" 
"o,pa"ra, 

quando for o caso, quê comprove os poderes do Ínâ,.dante

para a outorga. caso a pt;;;";* seja iarticular' devexá ier riima rêconhecj-da por Çartório

i_"X513"t?;r."êntante tegâr e o procurador deverão idenrificar-se exibindo docr.mento oficial

fl:.;:t::"T""tff$tos devêráo ser aprêsentados - anrês do inlcio da sessão púb1ica - em

oliginal, por qua-Lquer p;;"t"" de cópiâ autenticada pÔr cartório competentê ou meÍürÔ da

credenciômento iÍq)edí!á a ParticíPação ativa
cia não inabilitará o concorlente, apenas perderá o dirêito a nâni-festa-r-

7.4.4 Êáo aP

certame. Esta ocorrên
do repr

s fases do processo licitatório' Para t
ente sêus erwelopes, declaraÇões e

esêntante do licitante no p!êsentê

^rtio, 
a CPÍ, recêberá xêgulârmente

sê nas cor.respondêntê ôutros elementos necessários à
do referido concorr
particiPaÇão no certanle , desdê quê aPresentados na forEâ dê firrida neste instrumênto '



8. O.DÀ EABTLITÀçÀO
8.1.os docr.urentos necêssários à habilj-tação dos
(uma) via, dentro dê envelopê lacrado, conteDdo as

NOI4E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENTE

DOCUMÊNTAçÃO - TOMADÀ DE PREÇOS N". OOOO1/2014

O E§VEI§pE DOCüMENTÀÇÀO deverâ côÍrte! os segiuintes

licitantes, deverão sêr ap.resent
seguintês indicaçóes no anvêrSo:

elerÍrênto5:

Yi

v".\
*7

ü

8,2. PESSOA JÚRÍDICÀ:
I . 2. 1. CoÍprovaÇáo de cadastramento nos termos do item 6-1 deste instrr'mênto'
I .2.2. Regularidade pala com a Fazenda Fedêral - certidão coniunta negativa dê débitos
relativos a Trib\rtos Federaís e à Divida Àtiva da urriáÔ'
8.2.3.Cêrtidóes negativas das razendas Estadual e l,Íunicipal da sedê do licitânte ou outro
equivalentê na forma da Lea.
á.'à. a, coopro.r"ção dê regularidade relativa à Segurldade social IN55-CND ê do Euldo de Garantia
por Íenp; de serviÇo É'GTS-CRF, apresentando as correspondentes certj-dões fornêcidas pelo
instituio Nacio.al do Seguro social e caixâ Econôttlica Fêderal, rêspectivêmente '
B.2.5,prova de inexistência de débj-tos lnadimplidos perante a JustlÇa do TrabalhÔ, mediatrtê a

apresentaÇão de certidão Negativa dê Débitos Tra.balhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da

consotidafao das Lêj-s do rraialho, aprovada pelo Decreto-Í'ei A" 5'452' dê 1" de mâio de 1943'

8.2.6.Deciaração do licitante: àe curDprimento do dj'sposto no Àrt' 7"' rnciso iGxIII' da

Co§stituição Fedêral - À!t. 2?, IRciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
irnpeditivá no gue diz respeito à participaçâo na licitação; e de s1úmetêr-se a todas as

cl.áusulasecondiÇÓêsdopresenteinstrumentoconvocatório,conformêmodê1o_ÃnexoII.
8.2.?.Terno de Renúncia. caso o participante ênvie apeDas seus eÊvêlopes' sem represerttantê

crêdenciado e desêjar renunciar aã aj-reiio de interpor recurso ê ao plazo respectivo relativo
àEâsed.êEabilítação,coltcord,andocomoplossêgi\rimêntodoceltâmelicitatório,collforl§e
modelo - Ànêxo III.
8.2-8.certidão neqfativa de Fatêncla ou coucordata, expedida pelo distribuidÔr da sede do

licitante, no máximo 90 (noventa) di.as da data prevista para abertura das propostâs '

3:?:f;rffi1""1'i#.§H apresênrada en 0L (uma) \ria, dentro dê enverope f acrado, contendo âs

seguintes indicaçôes no anvêrsÔ:
NOME PROPONE}TIE
ENDEREÇO E CNPJ/CPE DO PROPONENTE

PROPOSiÀ DB PREÇOS ' TOMADA DE PREÇOS N"' OOOO1/2014

oENVsI,oPaPRoPoSTADEPRsÇosdevêráconte!ossêguinteselementos:

g.2.Proposta elaborada em consonáncia com as especificaÇões constantes deste instrumento e

seus elementos - Ànexo 1 -,-- tlnl"ptf tinbrado da empràsa quando for o caso' devidamente

assinadaporseurepresentante,contendonocorrespondárrtêitemcotado:discxiÍLinaÇão'malca
e/ou t$odelo ê ôutras ""t*Ji"titti""" 

se necessário' o quâÍrtitativo ê os vâl"ores unitârio e

I .3. Documenuaçào especifica:
I .3. 1. conprovâÇão dê quê o licitante se enquadla nos termos do Art' 3" da Í'ei complêmentâr no'

123, de ),4 de dezembro o" lõoã, sê for o Çaso, sendo considerada microêmpresa ou erpresâ de

pequenopoateêrecêberrao,po.tutto,tratamênto-diferenciadoesimplificandonaformadefinj"da
iãi" r"qi"l"çao vigente. lai conprovação poderá ser feita através da apresentaçào dê qual que.r

\]r( dos segulntes ao"*"nto", a 'critoiio ào licitante: a) decraração expressa, assinada pelo

responsável legal da "^p.."" 
. por profi-ssional da á!êa contábil' dêvidamente habilj-tado; b)

."iilaa. slmplificada J.itla. p.r. lunta comerc: al da sede do licitante ou equivalente' na

forma da legislaÇeo pertinánie. a auíência da refêrida declaração ou celtidáo sinplificada não

é suficiênte motivo para a inalititaçao do licitantê, apênas perderá, durânte o presênte

cêrtamê, o dirêi-tô ao tratamenLo dj'ferenci'ado e si(Plificado dispérrsadÔ a uE ou EPP' previstos

na Le j. Complemêntar 123106'

8.4.os docunentos de HabilitaÇão devêráo ser organizados na ordêm dêscrita neste instrunento'
precedj-dos por um índice "áti""pottauttt". 

podenáo ser aplesentadÔs em oliginal' por qualquêr

;;;;;;; ;"- cópia autenticada p-or cartório coBq)êtentê' meBibro da corRissão ou publicação em

órgáo da Lnprensa otrcrat, qout'ao fo' o caso' Estando perfêitarentê legivêis' sem conter

borões, rasuras, emendas ori entrelinhas' dentrÔ do prazo de validade' e encerrados em

envelope devidâmente lacrado ê indevassáve1. Por ser apenãs lnna formêtidadê que visa facilitax

os trâbalhos, a ausência do lndice dê que trata este item' não inabilltará o licitanLe'

8.5.4 falta dê qualquer aocúento exl-gido' o seu vencitBênto ' a ausência das cópias devidamênte

autentiÇadas ou das vias originais pala autentj-caçào pela coNissáo ou da publicacão em órgão

na imprensa oficiaL, " "p;;;;;;" 
ie documentos.de habilitação fora do envelÔpe êspecifico'

tornará o xespêctivo Ii"iá;; inabilitado' Quando o docrmento for obtido via Internet sua

l"êgalidade será coÍq)rovada-i"" "a,ã"r"o"s 
e1êtrônieos correspoDdêntes. Poderão ser utj-lizados,

a ctítério da Comissão ot Jo"1l*""tot cadastraj's de fornecàores' constentes dos ârquivos do

ORC, para coÍProvaçâo da auteuticidade de elêmentos apresentados pêlos llcitantes' quando íor

o caso.

total expressos em afgarismos '



9 - 3. será cotado r]m único P
decinâis. IndicâÇões em c
critérios:
9.3.1,8a1ta dê dígitos: sêrão acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro díg

9.4.§o caso de aquisição de
devêrá ser i-nferior a 100*
Anexo Í. Di-sposiÇão em con

reÇo, marca, modelo para cada item. com a utilizaÇão dê

ontrário êstão sujej-tas a correÇões observando-se os o
01

ô

produto ou

l4
ito excedentê menor que s, todo o e{$e sso se r.á

supraÍddo, caso contrálio hâverá o aüêdondâmên
ilens excêdentês suprltrLidos.

to do digito anterior Para mais e1r§ I
rêspectivo item será descôns idêrado.
ó.s-,a proport" devêrá sêr ledigida em lingua portuguêsa e em moeda nacional' êlabolada com

clarezi, sem alternativ"", t-"i,-,a"t, emêndas e/ou entreli'rüas ' Suas foltlas nrbricadas e a

ú1tima datada e assinada pê10 responsáve1, com indicaÇão: do vafor totaf da proposta em

algarismos, dos prazos de entrega ou- execução, das 
-condiÇóes 

de pagamênto' da sua valldadê que

"áã 
p.a.ti ser i-nferior a 60 dias, e outras infornaÇões e observações pertinentes que o

licitante iulgar necêssárias -

õ. g. g*irtii_rao- aiscrePância entle o preço unitário e o walor total' resultadÔ

do preço unitário peia quantidade, o preÇo unitário prewalecerá'
S.f.fiàa êstâbelêcido que havendo divêrgêacia de preços unitários para um

berrs, a quantidadê mini.ma de urtidadês a ser coteda, por itêm, trão

da estimativa dêtalhada no corrêspondênte lermo de Rê fêrêncl a

trário não desclassifica automaticamerlte a proposta apelas o

dà m-r1tipIícâção

me smo

sêrviço, prevalecerá o de menor valor'
9.g.No caso dê alterações necessárias da proposta feitas pela comissão, decoffentes

exclusivanrente de i.r"oa."ça"" na unidade àe. medida utilizadâ' observàdâ a devida

proporcionalidade, bem ""^J-ã 
*Utipri<:tçao e/ou soma de valores' prêvalêcerá o valor

corrigido.
9.9.A não irdicaÇão na ploposta dos prazos de entreqa ou exêcuçâo' das condiÇões de paqamento

ou de sua validade, ri"".i "Jent..ráiao 
qu" o licitante aceitou integralmente as disposj-Çóes

doinstru§êrrtÔconvocatórioêIpÔrtarrto,serãocorrsidexadasasdêterrttirlaçõesnêlêcontidas
pala as referidas exigênclas não'serldo suficiente motj-vo para a desclassificaÇão da respectiva

EliB]ãt?""rta"do ao rlcitânte, apresentar a proposta no próprlo modelo fornecido pelo oRC'

desde que êsteja devidamêntê prêenchldo
9.11,Nas licÍtaÇóês p-t. 

-tó1"io"o de mercadoria.s o participante indicará a origeÍÍr dos

Drodutos ofeltados. a "t'ut'tt'Jl"ita 
da referida indicaçao não desclassificarâ o licitante'

ô-12.serao desclassificad;;*";-;;"õ";at qtle ati*trem de atênder as disposições deste

instrumento.

10 . O . DO CRITÉBTO PÀRÀ 'I,IÉÀUEI{IO
1o.1.sexá decla-rado l'",tttaor destê certame o licitante quê' atendldas todas as exigências do

preseRte instrumento, apresentar proposta com menor waior r:nitário no correspondente item

iãiuao, .ur""ionado no Anexo r - Temo de Referência.'
1o.2-Havendo igiualdade dê valorês entre duas ou naj-s propostas' e após obedecido o disposto

nos Arts. 44 ê 45 d" L., ;;;;i;niar lz:/oe e no eri' :"' sz" da r'ei Eederâl 8'666/93' a

ciassiricaçao sê fârá através dê sortêio'
10.3.Na p!êsêntê licitaÇão sêrá assequrada' como critério dê 

'tes 
eÍq)ate ' prefêrência de

ãà"a."i.çã" para as ÍLicroetrpresas e êuu)resas de pequêno polte-

10.4.para êfeito do disposi'o neste iost rr.rmento, entende-:e por eEpate aquelas. situaÇões em que

as plopostas apresêntadas- pelas Íricxoeryresas ê eÍq)resas dá pequéno porte sejêm iguais ou até

10? (dez por cento) "'ptttátt" 
à propostà rtais bem classifÍcada'

lo.5.ocorrendo a situação ;'ttp";;-;;;;r^à t"i*t definida' proceder-se-á da seguintê forma:

10.5.1'À microemprêsa o' ãptã"" de pequ€no.porte Dai-s bem classificada poderá aprêsentar

proposta dê preÇô inferiol-Tquer" "ojt"ia"tta" 
t;"t'c:"aot" dÔ cêrtame ' sitlraÇáÔ êm cÍuê sêrá

It:;:;:*: :L".}"t":""i :J:l:.':r*"à:111:r""^n,""",_ou emprêsa de pequeno porte, na forma dô

itemanterior,"eraoco"'o"aaasasdemaisremanescentelquêporventura'seenquadremna
situaÇão de êmpaLê ".ir" 

d";;;:ã;, ã ".a.* 
ae crassiÁcaçao,' parà exercicio do mêsmo direito;

1,0.5,3.No caso de equivafência dê varorês apreserrtados pelàs microemplesas. e empresas de

pequeno porte qu" "" ""-<:át'irern 
no interwtlo t"ttutlt"ião "orno 

situação de empatê' será

rêa1izâdô sorteio entxe ";;';;"'^ n"; sá iaentirique aquela quê primeiro podêrá apresentar

melhor oferta' 
^^h+rãl---ãô nôs t]ermos acinã pre.sistos, em çflre foi obsêrvada a

iõ:.N" hipótese de não-contratação nos termo-s a

situação de êmpatê " "t=";;"J;-*tt*"t'to 
difer-enci'ado a l.ticroe$prêsa e emplesa de pequeno

poxter o obiêtô licitado' será adluaicado em fawor ãt propott" oriqinalmente vêncêdora do

certame-
10.7,4 situação de eÍpate, na foma acima definida' somente se aplicará quando â mêlhor oferta

inicialnãotivêrsidoaplesêntadaporni.croempresaouempresadepêquêrtopolte.

ii:l:?].1*"1.T.i,rffi1": envelopês e início dos trabalhos sêrá observada u,oa torerância de

15 {quinze} minutos após "' 
n::"á';t;?;al]"et'"ttÀa" o prazo para receblmento dos eTvelopês'

nenhum outro será aceitÔ' -^-4 -rôt-rrr.tô ô dêvido credêneiamênto
11.2.Dêclarada abêrta à sêssão pública pelo ?residente' será efetuado o dêvido

dos interêssados. so*"t'tt 
-ltilitipará ativanente- ãa reuniào um repiesêntântê dê cada

licitante, podendo, no entant;; ser lssistida por qualquer pêssoa que se interessar'



1
dos licitantes que examinen a documentaÇão neles contidas. Quaisquêr impugnaçôes levantâdas
dêvêrâo ser cotÍÍüicadas a coÍLissáo, que as consiqmará na Ata de reunião'
ll.T.prosseguindo os tlabafhos. a Comissão analisará os docr.mêntos e as impuqnaçôês porventura
formrrladas pelos licitantes, dâJrd,o-lt!ês ciêtlciai êm seguida, do rêsultadÔ dâ Fase de

HabilitaÇáo. Entretanto, sê assim julgar necessário. poderá divulgar o resultado nuna nova

reuniáo, registrando-se na Àta, ou mediantê publicaÇão na inplensa oficial ou ainda emitindo
aviso po. eicrito, observada, nêstes casos, a dêvida ãntecedência necêssália - não inferior a

12.O,DO @JTÍ§IO DE ÀCEIEàBIIJDADB DE PBBçOS

12.1-Iiavêndo proposta com;1or unitarià superlor ao estimado pêlo oRc ou manifestamente

inexectú1vel nos termos o" ett'-qA, II, da f;i A'666193' o mesmo se!á desconsiderado' Bsta

;:I;:;"i^- rãá- aã""l."",tica automaticamente a proposta' quardo for o caso' apenas o item

colrespondentêf t.t""ion"oà "o Àtxo r - Termo de Rêfe!êncj'a -' na coluna códiqo'

12-2.o valor estimado quê o oRc se plopõe a pagar pelo objeto ora li--cltado - valor dê

Referência -, está indicado no respecti'iro elemento destê ÍnstruBento - ANEXO I'

13.0.DOS RECURSOS

13.1.Dos atos decolrentes deste procedimento- 
_ 
licitatório, cabêrão recursos nos têrmos do Àrt'

i;;-à;-;"i Fêde.at n." 8.66G/e3, de 21 de julho.de 1.9e3'

13_2,0 recurso será diriqidá l-.,r1ària.a" 
-superior do oRc, por intermédio da coÍissão, dêvendo

sêr protocolizado o originJl, t'ã" itotati"" normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas'

exclusivêmente no seguinte ;;á";;;". Rua Duque de caxias, 123 - cêntxo - Ma$anguape - PB'

11. o.DA sororocÀçÂO E ÀDJITDTCàçÀo

14.1.conc1u1do o i ulgaIoênto das propostas aplesentadas' a CoErissãÔ emitir:á tê1atório

conclusivo dos trabâlhos 
'tesenvolvidos 

no cêrtâme' remêtendo-o a autorldade superior do oRC'

juntamentecomosefementosconstitutivosdoprocesso,nêcessárj.osàHomologaÇãoeAdjudicaÇâo
áa respectiva licitaÇão, quando for o caso'
14.2,À autoridaa. "rp"tiot 

-pol-tiJ 
"o 

t"t"tto'- têndo eÍr vista sêEIPre a defêsa dos interes§ês

do oRC, discordar e de].xa! ã homologar, total ou parcialmentê' o resultado apresentado pela

corlissão, rêvogar ou .orr"rd.i". nula-a LicitaÇão, desdê que apresênte a devida fimdamentâÇão

.;;*g;ã;-;.i; i;qisraçao visênte, resguardados os direitos dos 1j-citaates '

11.3.o náo co[parecirento do representante de qualquer dos licitartes
efetivação da rer]nlão, sendo que, a siryles participaÇão neste certame
aceitaÇào de
11.4.Em nenhuma hipótese

tod.as as condiçôês êstabelecidas neste Instrumento Conwocatório
será concedido prazo para a apre§entação de

e seus âdexos - ,-
ao.rrn..rliiç§b: elSu -su.bstituição dos ênvelopes ou de qualquer elemento exiqido e nào aprêsentado \r§. reunião

destinada à habilitaÇão.
11.5.À Coltlissâo receberá de cada representante os ênvelopes Docunentação e proposta dê:Q{efpg, O)t7
e rutrricârá jr&tamêntê col(t os participaÍltês os fêchos dÔ sêgiundo '

4B (quarênta e oato) hôras.
11.8:ocor.êndo à desistêrrcia êxpressa dos llcitantes ao dirêito dê recorlêr rla Easê de

Habllitaçáo, conforme previsto no Axt. 43, rII, da l'ei 8'666/93, na mesma sêssão poderá haver
a abertu.ra do9 envelopes Propostas, caso cont!ário será narcada nova data, com observâlcia aÔ

prazo recursal êsta.belecido na legislaçâo pertinente'
i1.9.o envefope Ploposta de ereços, devidamente fechado e lacrado' será dêvolvido ao licitanle
i-nab j.litado, desde qr.re não terrtla havido recllso ou após sua denegaÇão '
11.1o.Encerrada a rlse de Habilitaçâo e observados os di-tames deste instrúnento, a conrissào

procêderá então à abertura dos envê1opê§ Proposta de Preços dos ploponentes dêclarados

iabilitados, xu.bricârá o seu conteúdo e facultará o exane da docrütentaÇâo ne1ês contidas a

todos os participantes, os guais podêrào êfetuar iryugmaçôes, dê\ridamênte consiqmadas na Ata

de leulrião, quando for o caso.
11.11.A Conissão exa[inará OS elemêntos apresentados, as observaÇôês eventualmente apontadas,

dêclarando,emseguj.da,vêncedÔrolicitanteque,atendidasasexigênciaseconsidêradosos
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa paxa o oRC'

11 . 12. Da rêunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual serão rêgistradas todas as

ocorrências e que / ao fj-n41, sê!á assinada pê1a Co&issào e licitantês presêntes'
11.13.8n decorrência a" iãi iãôr"*entar 123106, a comprovaçâo de refliaridade fiscal das

nicroempresas e empresas de pequãno porte somênte será exlqida para efeito de âssinatura do

contratà, observando-se o sêg:uinte procedimento:
11,13.1.4s Íli"croemp.esas . -eup.usã" de pequeno porte' por ocasiào da participaÇão nesta

licitaÇáo, dêverão aprêsentar loda a doclEBentação exigida pare comprovaçào- de req:ularidade

fiscal, dentrê o" oo".r*"ttio" ênr'rmerados nestê instnnênto pala efêito de HabilitaÇãÔ e

integrantes do envê1ope DocumentaÇão, Itresmo quê êsta apresente algumâ. res-triçâo;
11.13.2-Havendo "tqr " 

.;;;;i;áã-.r" ""np.".,.ção 
de regutaridade fiscal, será asseq\.rrado o

;;";; ã" óz(aoi") ái." ,:,t"it. cuio termo inicial corresponderá ao momento êm que o licitante
for declaradô vertcedôr, prorrãgáveit por igual periodo' a critélio do oRc' para a

regularização da documentaç'ão,- pJgamento^ ou pa-rcelanrento do débito, e êmissão da êverrtuais

..itj-do." nêgatlvas ou posi-tivas coD êfeito de certj-dão Dêgativa;
11.13.3,A não-regularizaÇâo da docunentação, no pr.zo ."ú" previsto. iÍPli-cará decadência do

direito à contrataÇáo, sem prejuízo das sanções prêvistas no Art' 81' da Í,ei 8'666/93' sendo

facultado ã.o ORC corrvocal os licitantes reB\âoescentês' rla ordeír dê classificaÇâo' para

assinatura do contrato, ou revogar a licitaÇào'

o seu conteúdo e solicitará



15.0.DO CONTRATO

15 . 1.Àpós â homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedo! ser
pale, dqntro do prâzo de 05 (cinco) diâs consec\rtivos de data dê recebimênto da

âsslnar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em confomidâde com ag

permitidas pela tei Federal n-" 8.666/93, podendo o mesnlo sofrer alteraÇões na fo
pela leferida tei.
15.2.Náo atendendo à convocaçáo para a931nar o contrato, e ocorrendo esta dentlo
validade de sua Proposta, o licitante perderá todos os direitos que pÔrventura

Lei 8 -666/93.
15.5.o contratado fica obrigado a aceita! nas Besmas condições contrâtuais, os

(vinte e cirrco Por cento) do
equipamento, até o limite dê

cgmo vêncedor da licitaÇão.
15.3.É penritido ao oRc, no caso do licltante verrcedor não comparecer pala âssinatura do

contlatonoprazoecondiÇõesestabelecidos,convocaroslicitantesrenânescentes,naordemde
classificação, pala fazê-lo em ignral prazo e nas Itresruls condições dÔ licitantê veDcedo!'

iBclusive quànto ao preÇo, ou revogar a prêsente licitaÇão'
15.4.0 contrato qr" er.nt,]"1rnãnte- venha a se! agsinado pelo ticitante vencedor' poderá Ser

alterado, unilaterâImente pelo contratante ou por acordo entre as partes' nos ca5o3 previstos

no Àrt. 65 e será rêscindr;-,- o. ;1-; direitó' conforÍne o disposto nos Àrte' -11 

' 18 e'79 da

gupressões que se fizerem necessários, até 259

atüalizado do contrato, e, no caso de reforrnÀ de

por cento) pâra seus àcréscimos'

acréscimos ou
valor inicial
50t (cinquêntâ

15 . O .DÀg Sà@ES Àxlífirls!:T.ÀTrl,lg
16.1.4 recusa ir,ir"t" .*--ããiitt at clmpri! as obrigações assunLidas - e. prêceitos legais'

sujeitará o contratado, q"r"rr;iaa a prawia defesa, às segulntes penalidadês previstas nos

Arts. 86 e 87 da Lei a.aaaiii: a - adv-ertência; b - mrlta dã mora de o,5t (zero virqRrla cinco

por cênto) aplicada uora" J1lfot Jo contrato por dia de at'aso rra entrega' no inÍcio ou na

execução do oblêto o." "oait"t"ao; 
c - mu]-ta d' 10t (dez por cento) sobre o a'alÔr contratado

pela j-nexecução totat ""'-p;;;i"i 
áo co"trtto;. d - suspensão tempo!áriâ de participar en

ticitaÇão e impêdimento a" ãottiiti"t com a ÀtuinistraÇão' por prazg gê até-02 
-(dois) 

anos; e -

dêclaração de inidoneidadt 
-it= -ii"it"t 

ou. c-ontratár com a edministraÇão Púb1ica enquanto

peldurarem os motivos oeteráinantes da puniÇeo ou até que seja promovida sua reabilitação

ôerânte a plópria "t"ot'-a-tãJ'[t" 
- 
tpri"à a--p,ênalidadei f - sirrtultarlea:nênte ' qualquel das

il"liiã"a."'ã.l1veis fundâmentadas na Lei 8'666/93'
16.2.se o valo! da.,rt" ou 

-iná"nizaÇão 
devida não for lecolhj'do no prazo de 15 dias após a

conr.micaÇão ao contratado. 
-"J tt'toll'uti"amente descontado da primeira palcela do pagamento a

crue o contratado \,.ier a fazer ius, acrêscido de juros noratóriãs de 1E (uE por cento) ao mê3'

á.r, q.r.rrd.o for o cago, cobrado iudicialmente '
16.3.Àpó3 a aplicaçáo d;--õ"i"-qt"; ãas penatidades previstas' realiza!-sê-á corÍunicaÇão

escrita ao contratado, " 
'p,fiit"a" 

- t't i'ptt'"" oficial' excluldas as penalidades de

advertência e m.rlta ae mora' quando for o caso, congtando o flDdamento l'êgal dâ puniÇão'

informando ainda quê o tato serâ legistrado no cadastro corrê3pondênte '

17.O.DO BE(EBr}IENTO OÚ C!ümovÀÇÃo DE 
-ErEcr',ção -Do -o-E'ErO1?.1.o recebimento ou a """e'à'i'i'o 
a:.'"i"oi:..!l^1"3.1t #;"":';"""t",*il;';r.'1""'fr'::L::â:

caract"ri.sticar, se fará mediante lecibo ou equ1va-

eepecifica devidamente "§t;:;; 
" 

-il; a "eritlcação 
da guantidade' qualrdade e outros

aspectos rnerentes "o" tttrtro"' dêstê instnmento' das norEas téàicas e legislaÇào pertinêntes'

e conseqüente aceitaçáo'

19'o'Do PÀGÀlmrro -'+"-n^ hê'tiântê Drocesso requlâr e eú observância à5 normas e

i?;l;3r-1X1ff11,?á"i,'":i;'":is: ":","'"il:.."'#"."t"."", 

t^:JJ-oi"i" 
dias após a entresa totar dos

Íã3::";"::H:ilSoix;r,. do perlodo, não será -superior 
ao vaLor do respectivo adirplemento, de

acordo com o cÍo,,oqr.,oa 
'";;;;;;;; quaado foi o caso' e sen.pre eo' confÔrnidade com â

ti:!:l:t;*"*lii,:1?T:;t:l'Êli',lli;". enquantorpendente de riquidaÇão qualsuê! obrisaÇão

rinanceira que the ror '*l"il' 
"J ';fiã" -à! 

-ã;f i1iàtà; "" inadiftlência' a quar poderá ser

colq)ensada com o paganênto pendente' seru que it"o--q;'" direito a acrégclmo de qualquer

DatüI:êza.

19. 0.DO RtairuslâüE*To
19.1.os preços dos cotrüustlveis e lubrificantes poderáo ser realirüIados confolme os indices

"Íi"iái" 
-.J".izados peLo Governo Federal ou setoriais'

lg.2.ocorrendo o aesequir;;i;"ã"""ã^i""-ri""'c"ito ão cÔntrato' poderá ser rêstabelecida â

lelaÇáo gue as partes p-";;;; Jiciatu'ente' "o' ""Ào'- 
ão att' es' rnciso rr' A1lnea d' da

Le 8.666/93, uêdiante "o'p1ãÇaã 
ão"t*tt'tal e requeriroento exprêsso clo contratedo'

iz:l:ffi 'Iã*fji",ffti proponentês 
. !-tl3- -:1"b"t"Ção 

e/ou apresentaÇão de docunentaÇão

*:;:i:l*ç'.X; ã3ig:'""'"ãT,:"""::'":*1"ã. ,o. o'o",,'"ção lesal, poderá representar

mais de l-una Í,icitante '
20.3.A presente licitaÇão somente poderá vir a sêr revogada por razóês de inte!êsse público

decorrente de fato superveniente dévidamente coDplovado' 
-ou aiulada no todo ou en parte' por

q

c



Nj-legalidade, de oflcio ou por provocaÇão de terceiros, mêdiânte parecer escrito ê
fundamentado.
20.4.caso as dates prêvistes para a realização dos ewerltos da prêsênte lici

anÉf"r{7o=

q

-t-

(
o

/
dêclaradas fêriado, e não havendo ratificaçâo da convocaÇâo, ficêm
automaticamênte Para
pxêv1stos.

o primeiro dia úti1 subsêqtiente, no mêsmo local e hora têriormente

2o.s.ocolrendo a 3upressão de serwiços, se o contratado já houver ad$rirido os materÍai.s Ê
postos !!o locaL dê trebaltro, os mesmôs dêvêrão sêr pagos peLo oRc, pelo preçÔ de aquisição
regularmente comprovado. dêsde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalizaçào.
20.6.Os preços unitários para a realização dê novos serviÇos surgidos durante a êxecução do

contrato, seráo propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A exêcuÇào dos
serviÇos não previstos sêrá regulada pelas condições ê c1áu3u1as do contrato oliginal.
20.?.O ORC por coltveniêrrcia adnirri Bt rativa ou tácrlica, se reservâ rro dirêito de paralíSar a
qualquer têÍLpo a êxêsução dos sêrviços, cientificaitdo devidamente o contratado'
iO.g.pecairá do direito de ir@uqnar perântê o ORC nos termos do presente instrumênto, aquêlê
quê, têndo-o acêitado sêm obj eção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou

irregularidades que o viciaram hipôtêse etrl que taf comlnicâdo não terá êfeito dê recurso.
20.g.Nos valorês aplêsêntadôs pelos li-citantês. lá dêverão êstar incluidos Ôs custos com

aquisiçâo de materiál, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, frêtes e outros que venham a

rncidir sobre os respectivos preÇos,
20,10-Bste instrumento convocatório ê todos os seus êlementos constitutivos, estão
di sponibilizados em melo naqErético, podendo ser obtidos junto a conissão. obsêrvados os

procedimeo.tos definidos pelo ORc .

ãO-ff.a" dúvidas sulgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos onlissos neste
instnmento, ficarào única é exclusivaroente suiêitos a interprêtaÇão da Cor,ossáo, sendo

facultada a meslla ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoÇáo

dê diligência destinada a êsclarecer ou a corq)Iemêntar a instruçâo do processo'
20.12.para diriRir controvérsías dêcorrentes deste cert.rmê, excluido qualquer outro, o foro
conpetente é o da Comàrca de !íâmartguape, Estado da Paraiba'

Marnanqlrape - EB, 25 dê Fevêreiro de 2014.

:l^r.-^ e À.5à.^
CLEONTSON CA.SS TÃNO DÀ SI],VA

Pregldente da Comi ssão
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ESTÀ.DO DÀ PÀRà,IBÀ
cÁt ArÀ MrNrcrPÀr DE I{À},IANGUÀPE

colfi ssÀo PERI'íÀNE}ITE DE LrcrrÀçÀo

AlrE:xo r - Tol4DÀ DE mEçOS lro oooo,./ 2011

rERMo DE REÉERÊNCrÀ - asPEcrFrcÀÇÕEs

1. O.DO OB.rErO
1,L.corstitui objêto
diversos, destj.nados

2 . O. Jrr§TrrrcrúfrvÀ
2.l.Considerando
e adequadamente,
caractê!isticâs e

dêsta licitaÇào: Àquj-sição parcelada de combustiveis ê lubrlflcantês
aos vêícufos utilizâdos nâs âtivj dâdes da câmara l',uniciPâ1 de Mâaanguâpe '

as necessidades do oRc, tem o presênte termo a fj-naladade de dêfinir. técnica
os procedj-mêntos necessários para viabilizar a contlataÇão êm tela' Às

êspecificações do objeto ora licitado são:

CODIGO

L

2
3

DISCRIUINÀÇÀO

Gasolina
Etanof comum

óleo lubrificãnte gasollna/etãno1

UNIDÀDE
litrô
Iitro

ouÀNrrDÀDB P. uNrlÁRro
21600 2t 95

12 00 2,35
azo 12, Oa

Totel

. rorÀJ.
63.120,00

L .44O, QQ

67. 980, 00

3. o. oERrcÀç6Es Do col{TBAtADo
3.1.substiiuir, arcando com as despesas decorrentes, os rnatêriais ou serviÇos que apresentaxem

;i;;;";;"t, deterioraÇões irrp".reilaeu ou quaisquer irregnrlalidades discrepantes à3 exiqências

do insin_mento convocatótio, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'

i.z.ü""i.}, durante a vigência do cont'ato, em coq)atibilidade com as obrigações assuÍLidas'

todas as condiÇões ae nauifiàçao e qualificaÇão êxigidas no respectivo proce§so licitatório,
apiesentanao "o onc o" documentos necessários, semprê quê solicitado'
3.3.Não transferir a outLêm, no todo ou êm Parte, o objeto da cont-rataçâo' _sálvo mêdiantê

prévia ê expressa autorizaçãÔ do oRC'

3.4.Emitir Nota Fiscal coüespondente à sêde ou filial da erqpresa ç[ue aprêsentou a

documentaÇâo na fasê de habilitaÇão'
3.5.ExecutaraSobrigaÇóêsassumidascomobsêrvânciaamelhortécnicavigente,ênquadlando-sê,
.r-ig,orosarnetrte, dentro dos prêceitos lêqeis' rrornas e especificações técnicas corrêsporrdêntês '

l. o.oo csrrúRro DE ÀcErÍÀBrr,rDlDÉ DE PREços

4.1.Havendo proposta ao,n 
-t"fot 

unitário superior ao êstimado pelo oRC ou manifestêmeDte

inexeqüive1 nos têrmos a" ett' qã, rr, a^ íei 8'666/93' o mesmo será dêsconsiderado' Esta

ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta' quando Íor o caso' âpenâs o itero

ããirãrpà"á""a", rêlacionado nestê anexo' na colu,'â côdiqo'
4.2.o valor estimado quê o oRc ae propÕe a pagar lelo objeto orâ licitado - valor de

Referência -, está acima indicado'

5 . O. IMDEIO DÀ SROPOSTÀ

5 . 1. É Parte intêgrante
corlespondênte, Podendo o

desde que seja devidamênte

deste fermo dê Rêferênc1a
licitânte âPlesentar a sua
p!êenchido, conforlte faculta

o modêfo de Ploposta
ploposta no PróPrio modelo
o instrumento convocatório

de preÇos
Íornecido,

- Anêxo 01,

"\".
C

_(\

oN15 ON CASSÍANO DA SIIVÀ
Presidente da Cornissâo
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EstÀ.Do DÀ paraÍae
cÀ{ArÀ MUNrcrPÀr DE MÀ}.aNGuÀPE

colcssÀo PERMANENTE DE LrcrrÀçÀo

o t,, /9 É
o(a.

\..0r.
D

ÀlrEr(o 01 Ào rERl{o os nErBÀrcrn - PRoPosrA

TOTA.DÀ DE PREÇOS No 00007/201.4

PROPOSTA

REtr'. : I!O! D]A DE mEçOS Nó OOOO1/2014

oBJETO: AgulsiÇãô parcêIad.a de cônbustíveis ê Iubrificantês dj-vêrsos, dêstinadÔs aos vêícul-os
utilizados nas ativj-dades da Câ$ãra l'lunicipal de I'lamâng-uape '

PROPONENTE:

Prezados sêrúorês,

Nos temos da l-icitaÇáo eD êplgrafe, apresentamos proposta conformê abaixo:

coDtco DrscRrúrNÀÇÀo !,ÀRcÀ/ltoDELo t'NrDÀDE QUÀNaIDÀDE P UNrrÁRro P TorÀJi

1

2
3

casolina

Ó1eo lubrrticante gêsolina/elanol

1i tro
litro
I itro

21600
1200

124

VÀÍ,OR TOTAI DA PROPOSTÀ - R§

PRÀZo - Item 5.0:
PAGAMET,ÍTO - Itêm 18 . 0:

VAIIDADE DA PRoPOSTÀ - Iten 9.0:
O&IGEM DÀS },ÍERCANORIÀS OEERTADÀS _ IIEM 9.0:

/ _dê de

Responsáve1

CNPJ

óÃ-NàDÀ

á
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E§TADO DÀ PÀRAIBÀ
cÁuAFÀ MuNrcrPÀr DE l.al&NGuÀ'PE

co}[ ssÀo PERIÀNE}ITE DE LrcrrÀçÀo

ÀI{EXO II - TA! DÀ DE PREçoS No 00001,/201'l

MODELoS DE DECIÀXAÇÕES

REE.: ToMADA DE PREÇos N' 00001/2014
CÂ],ÍARA MUNICIPÀ.L DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

0 - DEcIÀBÀÇÃo dê cttrq)rlmento do disposto no Àrt' 7o, Inciso xxxIIr, da cr
da Lei 8. 566/ 93 .

A,rt. 27, Inci so
1

O proponênte acil8a qualificado, sob penas da Lê

XXXfff a. Constitulção Eedêral/ Lêí 9'854, de

seu quedro de pessoal, funcionários mênorês de
periqoso e nem menores de dezesseis anos, êm

quatorze anos na condiÇào de aprêndiz na fontra

i ê em acatameoto ao disposto no Ã-rt. 7" incigo
27 de outubro dê 1999, declara nào possuir em

dêzoito anos eÍr trabalho rrôturrro, irrsahrbrê ou
gualquer trabalho; podendo existir mênores de

da legislaÇão vigente.

na

aceitar todas as c1áusulas do
nelê estipuladas.

2.0 - DECÍÂBÀÇ.Ào de
Iicitação.

3.0 - DECIÀRAÇÃo de
convocatório.

supervêniência de fato impeditivo no que diz respeito a partlcipação

conforme exigência contida na L€j' A'666/93, AÍt ' 32' 52"' o proponênte acinâ qualificado'

declara não haver, até . p-..s"rrte data. fato itrpeditivo no que diz respeito à

habili tação/partic.ipaÇão .,a pre'sente licitaÇão' rrão- se êncontrando êm concordâtâ ou estâdo

fal"imenta!/ estando ciente- aã- àl.iq.t"riedaãe de inforDar ocorrências postêriorês. Ressalta,

ainda, não esta! sofrenclo perrariaaáe de dêclaração dê idoneidâde no âobito da adninistraÇão

Fêderal, Estadual, l'Iunicrpãi o'-t ao ol"ttito Federal' arcando civil e crlninalmênte pela

prêsênte afimaÇão.

sutmêter-se a todas as cláusulas e condições dO Cor'respondente instrumênto

o proponente acinâ qualificado declara ter contrecimênto e

respectivo instrumento convocatório e subEete!-se as condiÇões

Local e Dêta.

NOME /ASS INÀÍTIRÀ/ CARrc
Rep!êsentante 1ega1 do proponente '

oBsERVÀÇÃO:
AS DECIÀBÀÇÕES DEVERÀO SER EIÀBORADÀS EM PAPE], TI}IBRADO DO LICITANTE' OUANDO I'OR O CASO'

6-
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^ EsTÀDo DÃ pÀxAiBÀ

.ffi#"Hfiffi,3""m:l#i.
Àlftf,o rrr - $otÀDA DE pREços N" o0oo1,/2014

IÍoDEros Do ?ERl.ro DE RxNúNCrÀ

REI::-roialA DE pREÇos No 00001,/2014
CAN4ARÀ MUNTCIPÀI DE I{A],ÍANGUÀPE

PROPONEMIE
CNPJ

1.0 - TERMO DB RENúNCIA ào recurso conforme previsto no Àrt. 43, fnciso I1I, da Lei A.566,/93.

3 .:."r?T'1';,i::T ,HX'.1::."";,"ii""jã.i:.."i"## do dispo§to ,'o À.rt. 43, rrr, da rêido processo eE episrâre, ereruada "j" 
-;";;," "-dtJ H'"#il'":r ri":kT:l:"o." prerininÀ.roes,.stindo' assim, expressarente de q.-,"rqu.i--ti."..pLiçào de ;;;.r;;";;;,T:::, ,i,ir!!ilill!;vlgentê' bem con ao prêzo correspondente- e concoàaldo, portanto, .orn 

-o - 
ort" 

".q,rimento dôcertême, Declara ainda @.i..T havãndo . """;rã;;i;-;. qr"rà.;lÀJro:;i ; X::".", entre suâã1;ffi;i, "rri" tl. "X"ff.ã 
ricirante§ . 

"pa" 
-ãi"ã,i"ao 

o dispostõ no Àrt. 
_:ll 

s 2", a. ""inão sendo "..;";r;i;-;*:;"'"§it:í::"n::"':'::::"::13-aerrnieao aa--.."iã".i-j classiricação,
Art. 44, § 2", do ,"r..iao aiprootà i";j.-- - --rrEàPondentê àto público, conforne previsto no

Local e Data.

NOME /ASS l NATURA/ CÂiGO
Representante 1egaI do proponente.

oBsERvAÇÀo:

2t
o
o
úl

A§À

a

oPc t

o

o

FL:

o TERMo DE RENÚNC]A DEVERÁ sER EI,ÀBoRÀDo Eu PÀPEL TIMBRÀDo Do LICITÀMTE. QUANDO TOR O CÀSO.

(
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e do outro lado . .. .. . . ., .., CNPJ no
neste ato representado por . . .. rêsidente e doniciliado Dâ - - ..,

, Carteira de Idêdtidade n" .. . -,

rt: 22 i

ESTÀ.DO DÀ PÀ3ÀIBÀ
cÁuÀPÀ Mt NrcrpÀf, DE lÀIÍANcrrApE

cotdr ssÀo PER},ANEMTE DE LrcrrÀçÀo

. CPL.

Àt{Ef,o rv - TotdÀI)À DE PREÇOS }ro 00001,/2014

MINUTA DO CONTRATO

COIÍTRÀI'o No: . .. .,/2014-CPL

TERMo DE CoNTBÀTo QUE ENTRE sI CELEBRÀM A CÂ}nxA MUNICIpAI DE
MA}@.NGUAPE E .. .. ,. ..., PARA EORNECIME}ITO E/OU PRESTAÇÀO DE
SERVIÇOS CONFORME DTSCRÍMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FOR},ÍÀ ABAIXO:

PêIo Presente instnutrento particular de contrato, de um lado Cámara Municipal- de Mananguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamânguape - pB, CNPJ rt" 12.-l2O-256/ O0O1-S2, neste âto
rêprêsentada pêIo Presidentê da câ$Âra ErBerson Eelreira Viana dâ s1lva, Brasilei.ro, solteiro,
Professor, residentê e domiciliâdo na Rua Marques dê Herval, 329 - Centro - Mamanguêpê - pB /
CPF n' 039-842 -41'4-45, , Carteira dê Idêntidade 

^" 2.269.122 SSP-PB , doravante simplesmentê
CONTRÀTÀNTE,

doravantê sirlplesmentê CoNIRATADo. decidirâlm as partes contratantes assina. o prêsente
contrato, o qual se regêrá pelas c1áusulas ê condiÇões seguintes:

CIÀUSUIÀ PRIIíEIRÀ . DOS EI'XDÀI{ENTOS DO CCNÍIRÀIO:
Este contrato dêcôrre da licataÇâo modatidade Tomada dê
termos da Lei Federal D" 9.666/93 e suas alteraÇões,
dezêrbro de 2006.

Preços n" OOO0I/2OL4, plocessadâ nos
Lei conpleBenta! n" 123, de 14 de

CIJÀUSUIÀ SEGX,IOA - DO OB''EÍO DO CU+TRÀÍO:
o presente contrato têm por objeto: Aquisiçào pârcelada de cornbustlveis ê lubrificantês
diversos, dêstinados aos weiculos utilizados nas atividadês da Câmala l{unicipal de l'Íamanguapê.

O fornecimento e/ou prêstaÇâo dos serviços deverào obedecer riqorosêmente às condiÇões
expressas nêstê instlEento, proposta aprêsentada, Tomada de preços n" OOOOI/201-4 e instruções
do Contratante, documentos essês quê ficam fâzêndo partes integrantês dô plesertte contrato,
independente de transcriÇão.

cuíusulÀ IERCEIRÀ - Do valoR E pREçlos:
o valor total deste contrato, a bêse do preÇo proposto, é dê R§

clárrsÚIÀ. ernRrÀ - Do REAJUsTÀüErrlo:
Os preÇos dos co[bustlveis e ]ub.j-flcantes poderão ser realinhados conforme os
oficiais ãutorizados pefo Governo Federal ou setoria.is.
ocorrêndo o dêsêquilibrio êconôni-co-financêiro do contrato, poderá ser resta.befec-ida a
que as paltes pâctuâ!âm inicialmentê, nos têrmos do A!t- 65, lnciso II, À1i'1eâ d,
8.666/93, mêdiante comprovação documênta1 e rêquerimento êxprêsso do Contlatado.

índi cês

rê1ação
da Í,e i

cuítrsun errIlIrÀ - DÀ DoEAçÃor
As dêspesas colre!ão por conta da segiuinte dotação, constante do orÇamênto vigêntê:
Recureos Própri-os dâ Câmara l,lunicipal dê Mamanguapê: 01.01 01.031.0001,2001 3390.30.00

Cü(U§UIÀ SETIÀ - DO PàG UENTO:
O paga.meüto será efetuado na Tesourarj-a do Contrâtante, mediaDte processo regular, da seguinte
maneira: Até trinta dias após a entreqa total. dos produtos solicitados.

CIáUSUIÀ. sÉTDa . Dos PRÀ.zos:
o prazo máximo para a execuÇào
adnite prorroqaÇão nos casos
ccnsiderado a partir da emissào

Entrega: Iltrediata
o prazo de vigêncaa do presente
dê 2014, consideiâdo da data de

do objeto ora contratado, conformê suas características, ê que
previstos pela Lei 8.666/93, êstá âbaixo jndicado ê sê!á
do Pedido de Compra:

contrato será detertrLinado: até o final do exercicio fi-nãncello
sua assinatura.

cüíusurÀ orrÀvÀ - DÀs oBÀrcÀçôrs Do @lÍrBÀtlrtrrE:
a Efetuar o pagamênto rêlativo ao fornêcimento ou prestaÇão dos sêrviços efetivarnênte
.realizados, de acordo com as respêctivas cláusulas do prêserlt cont rato,'

§



b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários pala o fiel
prestaÇão dos serviços contratados;
c - Nôtificer o Contratado sobrê qualquer irregutarid.ade encontrade quarrto
produtos ou serviços, exercetdo a mais arDpla ê completa fiscalizaÇâo, o
Contratado dê suas responsabilidades contratuais e legais-

fo

a
gu

cT.i{usulÀ NorrÀ - DAÍ} oBRIGÀçÕES DO CONIRÀÍÀDO:
a - Executar devidamente o fornecimento ou serviços descritos na C1áusu1a corrêsp doprê3ente contrato/ deDtro dos meltrores parâmetros de quatidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos êstipu1ados,.
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obr-igiaÇôês concernentes à leqislaçào fiscal, civil,
tributália e trabâ1hlsta, bêm como por todas as despesas e comprori-issos assllLidos, a qualquer
tltufo, pêrante Seus fornêcêdores ou têrcêiros em razão da execuÇâô do objeto contratado,-
c - Manter prêposto capacitado ê idôneo, aceito pero contratante, guando da êxecução do
contrato, que o reprêsente .tntegIalmente em todos os seus atos;
d - PerlLitir ê facilitar a fiscal.izaÇâo do contratante devêndo presta.r os infolmês e
esc.Larecimentos so] i ci tados;
e - sêrá Íesponsávêl pê1os danos causados daretêmênte ao Contlatante ou a terceiros,
decomêntes de sua culpa ou dolo na êxêcuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa
responsabilidâdê a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pe.lo órgâo uteressado,.
f - Não cêdêr/ transfelir ou slü-contràtar, ,ro todo ou em partêr o objêto destê institsnerrto.
sem o conhecimento e a devida autorizaÇão êxprêssa do Contratântê,'
q - Manter, durante a vigência do contrato, em cory)atibil"idade com as obrlgaÇões assunidas,
todas as condiÇõês de habilitaÇáo e qualificaÇão exiqidas no respêctivô plocesso licitatório,
apresentando aô Contratante os docrmentos necessários, sempae quê solicitado.

crÁIrstEÀ DÉcn4. - DÀ À!18ÀçÃo E REscrsÃo Do coltrRÀTo:
Bste contrato poderá 3er alterado, unilateralmênte pela Contratante ou pôr acordo entre as
partes, nos casos prewistos no Artigo 65 e será rescindido, de pleDo direito, co]rforlne o
disposto nos Àrtigos -77, '18 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obligado a aceitar nas mesmas cond.ições contratuâis, os acréscinos ou
supressões que se fizerem necêssários, até 258 (vinte e cinco po! cento) do valor j^nj.cial
atualizado do contrato, e, no casô dê i.êforna de equipamento, até o limitê de 508 (cinquenta
por cento) pâra sêus ac!éscimos.

cUiI,sTEÀ DÉcnA PxntreIRÀ _ DAs PENàI,IDÀDES:
A recusa injusta em deixâr de curprir as obrigaÇões assumidas ê preceitos lêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes pênaLldades plevistas nos Àrts. 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - advertência; b - Erultâ de rnora de 0,5* (zero virguta cinco por cênto)
aplicâda sobre o valor do contrato por dia de atrâso na entrega, no inicio ou na execuÇão do
obleto ora contratado,' c - Bu]ta de 10t (dez por cênto) sobre o valor contratado pela
inexecuÇão total ou pârcial do contrato,' d - suspensão têmporârla de participar êm licitaçâo e
inpedimento de contratar com a AdtrlinistraÇão, por prazo de até 02 (dois) arlos,. ê - declaraÇâo
de iBidoneidade para licita! ou contratar com â Adnlinistração púb1ica eoquanto peldulalem os
motlvos dete.minantes da puniÇâo ou até que seja promovida sua reabilitação pêrante a própria
autoridadê quê apl-icou â penalidade; f - simultaneamente, qualquêr das penalj.dades cãbíveis
funda&entadas na Lei 8 . 666193.

cI.Áu$,IÀ DÉtc c, sE@IoÀ - Do f'ono:
Para dirir[ir as quêstôês dêcoEêntês dêstê contrato, as partes êlegem o Folo da Comarca dê
Mamânquapê, Estâdô da Parâiba.

E, por estaren de pleno acoado,
assinado pelas partes e por duas

TE S T EMITISHÀS

foi 1av!âdo o
testemudhas,

presênte coDtrato em 02 (duas) \rias, o quaf vai

Mamanguâpê - PB, .

PELO CONTRÀTÀNTE

E},IERSON FERREIRA VIANA DÀ SILVA
Prêsidentê da Cânara
o39.842.474-45

de dê 2014.

N E
n ot

o

. CPL.

{_
c(-,

PELO CONTRÀTADO

_(y
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OrigeD: TolG,DA DE PREÇos N.o OOOOT/201'4
COMISSÀO PERT.NNENTE DE LIC ITÀÇÀO

ÀÉsurtto: Aqui si ção parcelada de co[üustíveis e lubrificantes
diversos, destinados aos veículos utilizados nas
atividades da Câmara Municipal de MamaDguape

ÀIlexo: Instnmento Convocatório correspondente e seus elementos,
inclusivê a ninuta do rêspectivo contrato.

PÀRECER

Analisada a natéria, nos ternos da Í,ei Federal n" 8-666/93 e suâs alteraÇões, e considêrando o
teor dos docr.mentos e inforüações apresentados, esta Assessoria ,lurldica considera regular o

respectivo inst.rLrmento convocatório ê seus elêmentos cônstitutivos rêferente ao processo êm

tela, os quais estão em consonârci.a com a legislaçào pertinente-

Manangiuape - PB, 25 de Feveleiro de 2014.

ÀI,BERDÀ}I JORGE SILVÀ COTTÀ

ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
CÂUA3À M'NICIPÀI DE UA!.íANGUÀPE

ÀSSESSORTÀ JURÍDICÀ

Assessor Jurídico
oÀB-PB 1f6f
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. CPL.
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!a3 Dlárto OÍlclal loáo P.scoa . quhta-ísira, 97 de FcverslÍo dc 20í4

,wts(, Dl, t,lcl]i\Ç,\o l(,lt^l)À r)1.] I't{EÇos ii.0000
lon,r núhli(o qrc turi ..nli/ir rr.{r& ii ( oflisào lcnrun{nlc dú Licillçào, BdiàJ. n. Av.
f-ranu,sn (nntuq 0ú - C.nrÍo l.ogÍãdouÍ' - ri|. is l.l:00 ls.ar úo íl'a ,a dc Mlrro & 2014,
li(ih(Ào nrodàliLlndc roNàúà dc l1so§, do lito n{ntr lcço, ÍEÚ: 

^quisiçã{ 
dc gaErus úlrtr§-

lior'i tcoursos: Ireviíos no onJirrn{o vigc»le. l\ ditrrcoro l.g.l: Lei fqlcràl '8.666/9:l c
suxr.llor.';õ* núr.riorc. lrlonn"qôci, tr( hdrárin Jn.08:00 !. 12:00 horn. Jor 'lirc úrciÀ no
cnnc'úçú sunÍa.'r81.,. r.rulnrc: (08r) 1.r70r r5:r. [ 

'n,l: &rlÀ!lr!Iqligi§!!g!4]9u!sú,rs]!
LLtràJou.r - l'11.25 d. fcvqeiN dc 201,t

Jost trrN^l,Do v[N,iNcto Dr: (rt,tv!]tRA
l'rctlücnrc d{ Cutr'iíiu

Cámara ilunicipal
de lllaman

Preícilura }lunicipaI
de frlari

cir!\t,'{ tt!\t('t t,,\L l)ri 1t,\t\taNctl,tt[

^\,tso 
DE Ltcll'.\ÇÀo roÀt,tD^ DE rrrE(:os N'0000,40t,t

l.tni nühlrcu qtrc 
''áÍi 

rcili!ir il'avts dã (:oNiirnl I'cínrn.ílc Jc Liril0çrio, scdi.da ni r{!i
l)tr!ú( n. câxiãÉ. l2ll - (-.trtr( Miff.tr! fc.l'8,ü l(,í0 hoN du tliú 24 dc M.rço dú 20 r.1.

lrcrrôr"io nDd.li(lâ c't'oírn,jr dc lteçor. d. trp. numr lr.ço. nâr!:Aqüi!içio narc!lúdi dc

cotr i(§tivci§. luhíllcânrc\ drsrd. lrrurs: l,'rrrrnr dr Cântnra Muíi.itol dc M.,Dtr8úinq
Drcrríos no orçÂr,.nlo v'a.nrc. l'&rd.nNro lcs.i: Lci l'.d$ol '8.úú6191 c stts dllútçó6
posrcrirncs lnitrú1rçares o llor:irio dls 08100 {r 12100 hohs dos drn! ú1.i6, no endcrcço

sxnr.crlido. ,'(l.lunc: (08:r) l2r)2 273ú.
ÀlonEnBuap. . r8, 25 dc Fc!.rcúo d. 201.

Cl,liollS(ll ( rl§SIANO l)A SlLVrr
l'r(ldcntc d. Cutr'lirlo

^\,tso,,ti 
t,rcl1-\ÇÀo Ítr:cÀ(, t'Ilisui\cl,\L r.'' 0000r/l0la

Í.rnd t"ihlL.o qnr i.ni ttíll/.tr .'nnv(a lo lrcrucro Oii.irl . tqÍrN & 
^1,.r!, 

súdiã(li ún xri

^nronxr 
de l. n lÍcire. l4{, . (lc no . Mrtr - l'U. Is l)!)Í,(, horrú d. dii l4 d. MnÍÍo dc 2014,

llcruçio n{iolrJid. l'Lcgio l,Íe$nciil, do r'ü' nr {r nr§rl n rr: Stl{VlÇOS l)li nUFtil(lÔls.
Il(u$\: prerrtus ro oí\im.N, !iE€nl(. 1uún'nellln, lc$li Ls Ic,lÚ l n'- Io t20/02 t DNrclo
MÍ 'urÊl n" 0{r2 I'únnnn\it\ tro hor:iri,i ús n8:0r) rs l2:0ír lktrús dos di.s úrcrs, D.n.lúr.to
!rni,'.J, ri.,lu'r r0{t' rl\':\r'l L r,"l frr,r'rur.r'lenrÍ( trrrtrL,rlrun

-- 
Nt* - I'tt. 20 ü( l (\(r(ún.lc lÍ,14

l'IoRo tRlilRI Dr: s()u7-,\ flLl«)
IrcIUri.o Ofi.iil

^vts(, 
DE r,r( 11,\ÇÀo t,ttlicÀo r,Ílisti\cl^L N'00008/1014

Tor . fúhL.o qrc llrti r..r rzír Íilas rlo lteSociro (,liciJl c [qurp. de 

^!oio, 
$dird. no l{uu

,\nknno dc Lrri li.r.. laú . (lcnuo . Mirl |8. is l0:0il hdrs do din 14 du Mrrçú dc 2014.

liun!çio n*xlàliúd( I.r.-qlio l'rc{tr(nl. do rir{ ttun,, l,§çt', lnm: SIRVICOS D! I El-[rONl^
Itrivcl. ncou4or Drc\islos h orçrnr.nrd vrgcnlc. li'n.lamcoru lclrl: ki rcdlrol r" l0 520/02
c lhÍct, Mún1cin ln"oí)2 rrrí,'hn4a(r]v' ho.irit,lns 08:00.. 12:001§ní dos diàú rilcrr, tro

.ndúoço srnÍrcir lú.'lcl(ra!rr ((l8l) 12372504. Iinúrl: pr(Íçilut.dcóãri(!)holmailtour
Mari - 1,0, 2ú dc t.vcÍ.no dc 2014.

r![r,(() FltLllrI Dt souz^ tlLllo
t'rcgrtlÍo ()Íicirl

PrcÍcitura ltlunicipal
dc ltlato Grosso

rRlil:l]l I t n \ \t!ttcu'^t. Dr.t lr,\r{l

p t;,f t:t I lltt.{ \llt\tclr\1, l)li \,^l() (iR()ss()

rRl.,cÀo l'ltgsEitcl,u, 07/t01,{
'foÍrÀ núbli.o tuh coflhc(íic r0 tle r.Lrr.ssds quc lôrá r.nIzãr lcilâçào cnr iVo&lidrdc
l,ÍcgÀô lt En(rsl nãr. o linnc.D. kr n c!,a l'rcl'cÍlra dc MÀlicr roÍot llásicos t Irodúros
Mé1ji. â ll.\rnrls.es JcíBhús Àu C.nrR' Muniu'pí1.1. riâúd€.lcí! cid.de,. qu0l EúlulúrJo 't)
dir 12 úc Mn,(\' b( 201a, ns (,8,1)0 hoÍss M Scúrclarir d. 

^dminisküçÀo 
ú Ptfc ura Mun'.in§l.

s . Í ltua Cnll, JoÉ dc L rr. ll4 (cnlro - Àlnk' (ir{rsP0, n*llDB irloíDtats t'.6uur
e .on,i(à. ,,. r.r,r,cn. Ío ,nds,.r ,,rs N h(úi.n' dc 

ll"11,l,ll'?ã u" 0.,"*,_ * ,,,.
lirn.lr(! l'crci.r Ú. Ro.h,

l'r'an'lÍu

tk!:çÂ(, rRti§tNcl^L oE/2ol I
'rúi0 Fúhlico Írir! úonhc(ineÍ§ dc rtrrcruisadus (ú( l'8rá tt.hrsr licnoçào cú Múdilitl.dc

ffi

PrcÍcitura lllunici pal
dcL oa dc DcnlÍo

Ill;suLl^D(, D,\ t,tc,1ICÃ1, toMÂt Â rrI t,llDÇos: 00.]/10l,t.

^ 
prrsidslc do (.jnnssio ptrru tr t. dc li.n.(âo tro us dc $rs írihi')ôca ToÍnr l'úblico , a

o úorhdiír. h ú B,n!|.çÀo dc l,^(i(r\ DIi Dl;N'rRO e pú. qucn inlcltg qre ,ps,bslúm
ú rtrálisc dos cnvelsFi ü. hrhilil.§ào. p.opoili rlc prcços, c,n rcútino o@íido c,n lE dc

l,(v.rciro dc 2l)1,1 N l4lrl,hs. chcgor-sc a coDulúsàu quc |,úra árerdo o que dclcÍniM a L.i
8.ú6úI)l c $ nltóÍrço$ e r l(iriçilo rqlirxdú n! múdnli&d. IorEdd d. pr.Ío do lipo ntenor

ríclo poÍ rrcú. li'i eeícld{r . Eo|roinr DlSl ltluulDol{^ S^LUTIE LI DÀ - Mr. m vãlo.
llÍ: ?0,?52.!ll (sc(.nrr Àlil Scrcr.nlo' c C!Í{!.í1. c l)rk R..h.l'riÍ1. C.rltvú,

Lrg.. dc Dctruo. 18 de I'evercirc dd 2014
nl.rlon sllvr.lc Llúi
I'ftritlEnt. d, CIl,

TOll.\ll,( DE I'Rt:ÇO§: 001/201t,

^ 
r.sidctrrc dr loDriN*i( |trnrtrNnlc d. li.nnçno no utu dc súís alÍrbuiçôss Íoír{ I'úblico pdr.

o r.trh€cir(nür ú n.fúhçitr dc l,l(io^ I)li otiNÍRo. t,iÍ! qü.r rtrrc.e§.r rois quc o
r§ulhdo dr inilie os Llrv.lorÉs d( hahiliraçio da3 enrltNt nníúipnnl§ dâ TonEdá ile Prc§.r5

n'0U4/21,14 íbi o scgtrrnrc: .rs EMPltll§ÀS: DISTkIBUIDORÂ SALUTTE _ ÍVE. CUSTÂVO
(i^l)tl.ll^ slr\ssuNÀ '. Mll. D/\l,v illl^l'Rlz D! L(i(:llN^ - Mll. wS COMllltcl^L OE

^LIMI]NIos 
Lllr^ Mti, ldntrr condrlchdns lr^UlLlr D^s llarí. hs dc l'kol'OST Por

rMDrinro o dos dninEs & cdnà|. lá ai.nlprsi (i!lLS,\ l-lM^ C^v LC^NTE Mq CASÀ
NOVA t)lS'Íl{IBUIDOR^ DE 

^LlNlliNlOS 
LIO^ Ml;, MAltlA CIIAOÀI,UPD I'LRNANDE5

M[DI:llos Mli. (:LS^ll 
^UOI]Slo 

DE ,\llRr\N'lE§ CESCiJNIT]O ME. foÉD lonsidcra_

d.e lNABll,lllDAS |xÍ! i lâ{ (lc fo|rElâ dc DEç\, Ilor desúnpindÍo dc alsunr(, co'dido(.$
d. nahrlihçÀ. cr'gdár tro! ilcnr(sl 5 c/ou í nn .dÍà1. crm n6o h.ja uÍ.rpóôiçÀo d. r.§urs í
abc urnü propoíâ ocor.li no drr l7 d. Môrçnde2014ô5 l0:00hs. Mdio6 nnbmrçiEs c o
l)tl^l-HÁMLN lO do Julgá'troÍn di «nnissi. *tá oblnlo íâ sta da COI'l-Ll

l-.!§a dc Dt lro, l0 dc l'et.rciro de 2014.
lU.rlôn Silvr de LlÍix
rrciid.trrc d. cl'L

'rrri\i^D^ D!: l,lll:Ç(r§r 005/l0l,l.

^ 
prcedctrrr d. cuúilsin pe,rrnc rc nc liuriçôo no lso d. ãs rr,ihuiçõcs rom l'úbliN Pr

o conhft trr.nlo dr nofllr(d. r& l-^co^ DE DliNl l{o . p.h,tucflr inl.,6sr qr..É5 .bcíoE
. âíil'se úoi chr.lop.r Jr llàhrlil.çilo c rroprra rle,'rc§!!, sh rcuniio ocoÍií. etrr lE d.
rcv.rútrr d. 2(r!4 ri lorooi's. cl,cB!!.tc â conúlt'ei. qu. D!.í árchdcÍ ( rtú. d.l.Ínrina â Lc'
8.í06Dtc rs trllúÍúç&r cü nciliqil(' Íe,l'zidi D{ nn i[dtrd. ToÍrdr dc F,.!o do np. n§nÍ
trcço lor rr.nr, liri vcncrdór i llirnrest: N'lll0^ M^srlil (:oMEl(cl^L DU Àl-lMtl\1cs
t'lD^, o\rloÍ R5: l.lü.062.50 (C(Íln cqr.r.rrlcOno Nlil . SotcíIr . DúlÍ Re.il .
CiÍqucnl. (:cnlrYtr!).

I.!pi dc Dcnlro, l3 dc rcYceiru de I 0l I

N1,rloú §llrr d. Linrr
I'reeidr t. dr Cl'L

nos!ut'^t)() lr^ Llclt'ÂçÃo t()M^D^ lrE,kDços: 00r/2014.

^ 
prcídoiúo LU (irnrisen, p.Ínnrcnlc dc liciLaçôo no tso dc sols rlriburçõ.s lônrá l'úblico ! rá

o conlK(ncnro d, rurúlariú dc |-.\GOA DE D!.N'll{O c ldtl qnenr nlcEser qúc âÊis abcnur.
. lnâl,st dss cnrclor$ dc l,áh'liroçÀs c nrúÍrorrã dc ltcçnr- cm rcuDiào ocoriJ. c l8.ic
lrcv..cno ú l(rl4 ât 16 oohs. .lúa{u'se á contlusào quc parn arcndcr o 

'l!€ 
dcrcínn'" â Lc'

8.(,(,í/)l e !úís rllcr,l!õcs.trr l,urluçio ÍEàlizad. nn mril,liü t l otEd, dc preço d. xllo nctur
prcço por ilcnr, lt, vcnú.lor i I',nrnr.tã: DIS'lRlUllDOR,\ SAI-U]-rC ÚDA ME. no vrlor
it: 7:,1r6.8t (scrcnl{ ( lÍô. llil C€ílí. scrc.l. c §€n I..1. c oil.trtr e Trê,

Lâ8u Úc Dcnrrú, 18 d. rcvcrciro dc 201'.
!lrrloí SIlvr dc Llmr

I.etidcítc d{ cl'l-

Prclcitura itunicipal
dc radouro

tRltnil rt] R^ tl uNIctI,,'\t, t)1, L.\G();\ l,li DuNl lto

t,llutjtt I llt.\ lrUNtc,t'ÀL DI L(r(;RADol]R()

.§ l§() Dli r,rcl l',\Ç,1(, TolrÍÂDA DD rkEÇo§ l\' 00001/2014
'l. r í),iblrco Ltuc lirâ roúlizar rlrâvés da Corisrio tcrnrnc r€ de Li.naçáo, *dirú na Av.

Irr!ôci(o (nrncs. 06 - (.ílre - l-osritlorro - l'8. às l5:00 hoÍ"s do diâ 14 dc Março d.2014,
l'. açno in i|úrdc li" âdã dc lt.ç{s. do riÍx, Ncnor p..çd, Parâ: Aqlisiçâo dc n,.di.ámcrlot

,)ãrÂ rinülúrá tpsi.!, rr.rcÍiãrs hospÍslarcs, m"lcíirs «h.dólios c mâlciais púa hboraúno
ir...r.,^ p'*'r". ,u u,\a'ni ro riScnre l'undomcrro lcB{l Ler teücrrl n'8.Üí6'aJ.
rlÍ.'.\ .r fusrclúícs lnrtlnJç,icr: u húrôrio ild\ 1,,100 â5 ll'00 rúrâs dut droi úlcn. nu

erdscço §; í',rc ir.do.I cl.únrc: (0 r l ) :1 ll 70 I I 5l . Enlil; b&d4lllrlilri§rúil&qrlri]Loll
UBr.dorro _ I't, 25 d. FcvÉcire & 2014

rílsÍ: Ror^r,Do vEii^Ncto Di: ot,tvErr(^
l,rcrld.nrr d. Coml.rto

lua
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂla,na utntrcrpÀl DE MAl,íAr{GUÀr:E

COMI SSÀO PERI'IÀNENIE DE I,ICTTÃÇÀO

TOIGDÀ DE PREçOS No OOOO1,/2O14

COMPROVÀ.ITIE DE ENTREGA

INIERESSÀDO: posto de Co[üustivel Nova Mamanguape Ltda

CNPJ: 04. 078 - 841 / OOOT-'72

ENDEREÇO: BR 101 kn 38, s/n"

BAIRRO: Loteamento Cidade Nova

CIDÀDE: Maaanquâpê

ES?ADO: PB

DEcrÀrAÇÀo :

O INTERESSÂDO ACTÀ{À oUÀIIFIC.ê,O DECI,ARÀ IIÀyER RECEBTDO o RESPEC?IVo rNsTRuuENTo coNvocarónro e
ToDos os ELEMENTOS NEcEssÁnros A pARTrcrpACÃo túEsrA LTCTTAÇÀo, BEM coMo rot'ÀDo coNrGCrMxNTo
DAs coNDrÇôEs E ExrcÊNcrÀs DA !,ÍEsMÀ.

RECEBl Et4t 06/A3/201
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,A.L oco TRA ADE"POR OUOTAS
RESPON IDADELI]VÍITADA DENOMINAD .?OSTO DL
COMBUS rÍwr l.rOVA NÍAL4ANG LTAPBL TDA"

0s abaixo assinados, JosÉ IUIZ DA sILvA,
brasileiro, casado, comeroiante, residente e dom iciliado na BR l0l KM 3g, SN:
Loteam ento cidade Nova na cidade de Maruonguape - pb portado aa c.r. ú.oiri
ssp _p.8, clc 067q93064ó8; JOSEFA DE FÁTIMA ôexas DA SrtrA,
brasileira, casada, com orciaatç, residente e domiciliado na BR r0r KM 3s, sN.
Loteam ento cidade Nova na cidadç de Mamanguape - pb portadoro oo c.t.
411.632. SSP PB, únicos sócios componentes da socledade que eira negta oraca
sob a denominação social de " pOST0 DE C0MIiUSilVff Nbvl
MAI,IANGUAPE LTDA", ostaborecida na BR l0r KM 38, Lote amento cidade
{gl1l" ci.dad-e 

-de 
Mamanguâpc - pb, com contrato de constituiçôo arquivada na

JUCEP sob no 25200362691, por despacho dc 05.10.2000, r..oire, iu ooro,n
acordo alterar algumas clausulas do seu prinr itivo'conirato da seguinte maneira:

PRI1VIEIRÀ -
COIVIERCIO
VEICULO§ A

,l'E,STEM T]NHAS:

0

A sociedade alern de sua .atividade priucipal já existente
VAREJISTÀ DE COMBU§TIVEL E LUBRIFICANTE DE
UTOMOTORE§, acrescenta LOJA Df, CONVENIÊNCIA

SEGUNI]À - Todas as tiemais clausulas e condiçôes estúelecidas nos stos
constitutivos tia socieriade nâo alcançadas pelo presente instrumento, pÊrmanece
em vigor.

E por se achsÍem em perieito acordo, em tudo
quanto neste instrum ento particu lar foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente
assinando-o na presenço dm testemunhas úgixo, àm 03 (trôs) via.s de igual teor.
com aprimeiraviadestinada aregistro e arquivam ento na.ItlCEP.

Mam anguape, 20 de março de 2002
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LÁusuLA 4r - REspoNsAsruoaDÉ oos sócros

A responsabilidede de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade sstá limitada ao totol do c
pital sociá|.
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PARA U§í) I .o REGISTÊO OÉ COMÊBCIO
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FL:
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C PL. 0

09 sócio8 podqÍãe. de comum ocordu s a qualtluor têmpo, fixsÍ umâ Íôt'.ôdâ mofrsol pelo exorclcio da gorên'

cia, a tltulo 66 up(6.labore", respêitn'Jas És limitsÇões legais vigentes i

cLÁusutA 8l - Luchos E/ou PREJUIZ0§

Os lucros e/ou prsiuÍzos âpuÍodos em tJalânço a ser realizado após o térrrin!, do exercÍcio sociâl §srão ÍepaÍti-
dos entre os sócios, proporcionalmon{B às colas do cada um no ôBpitái socisl, podendo os sÓcios, todavig,

optaÍ6m pelo aumento de capital, utiiizando os lucros, o/ou compensai es píeiuÍzos em oxêrcÍcios íUtuÍos

cLÂusuLA o;1 - GsRÊNclÀ E uso 0o NOME COMERCIAL

A gerência dã,sociedade e o uso do rrome conrêÍcial serâo exorcidos 11 11r(5) sócio(s) irrtlicado(s) na Íorma

Ouiú instrum"nto, ivedarJo o uso du rome comercial ern assuntos âllr,'tqs aos inteÍesses da sociedad€.

ÇLÁusutA 7t - nET|BAQA "PRO.LABOIIII"

cLÁusur.A 9t * DELIEERAÇoE§ soclAls

As delibarações sociais de qualquer r:atureza, inclusive para a oxclus6o,ie sócio, sorôo tomodas pelos

cotistas que detenham a maioria do âôpital sociBl.

CLÁUSULA 'IO - IILIAIS E OUTBAS DEPEí{OÊNCIAS

sócios

A soclêdsd8 podorá, a qualquer tempo. sbílr ílllâis ê outros estâbolêcii:r§rúo6, no paÍs ou Íora dole, por sto
Oe suJgàrên'cio ou por'deliüereçâo clos súcios. . - . l

. 1rrã q1 
" ,." '

cLÁusuLA 11 - DISSOLUçÀO DA SOCIEUAOE

O íalecimento, a inter<lição. a inabilitêLrão e qualquer outra siluâção qui' '.rlrlique enl dissolução da socieda-

ds DermitirAo ao(s) sócio(s) ÍemanelLsntê(§l admitir(srn) novo(31 góciurrr para ê continuidado da empresa,

I

a§
ô'!
i!-

it--
P .í.

r
í

,$E

ia Í;
'Jô |

fi s-{
.õ'lo I
-R 9i ai
-o -ó 12
e -o-'él
5 E-d3e.l

L}

Fz
lLl
F

w"2
o
t{

,Jq

3-Í
Õ

ê,

c)o>

.)

o

a-

oÍurrfi . ontfir. . !dâ, i,!,r , n[!. Ín tl,rgrxt!.L1r, 100 T r,l$1Á úo^o F!!go^.fi (i 13 § ot.toÍ!.l NN{o l á cóo 65I! oillt§Í

l)

I

QUAI.,QIJER U!,1 DOSI 8Õ-
ÀLGUN§ DO§ /

PA6ÀR.

ÀTO s.
!- Â.i-

li, gt§§;d

JiàGI§Ln



lv r.EN

N

t.

nrr,rráiÉnio oA lNÓÚsrRlÂ r oo cotuÉBcto
ffiih-r;ffi i',d i,AC tór'tal oe 8É(''1 5ÍBo Do c oMÉRc ro

,srlrtuo t oc,o*oa or xp6151q6 pg t :-ruÊncto

i : PÁR{ uii'..: roFt€lsÍRo oE coMÊRc (
o

T.\oc - cPL- q

tn

osEóciosdôcl8'sm,sobsspenasdaLai,quenâoostãolncurgogsmquai
restÍiçõog legsis qus possam rmpedí-log de exarcsr stivid-8ds6Íercantis

r.-ària"oi, oi gócios iustos e contratados asglnam este-lnstrum€nto em

ü;à:;;;.;;;" efêito, na PÍs§enç8 drâ tostomunhas abaixo:

squr,f d3s crimes Pígvlstos €m L€i no§

03 I l!AE8 )vi8s' igual

dê
, 0

rrÀr{Àt{slffiE PB
UF

04 da

ASSINAÍUBA§/NOMÉS DO§ sÔcto

Nom LUXg

À3r.:

!'ÀtsxMÀ DÀ STüVA

I

I

I

I
8769Jt

I

o

ta
F

(

*
u

tô
oa
otí
B
o

?
oô

à

G
oI

t,t
:

CE

d
.;h

,:â

8fl..
Eü, .'
z.\-.
6ó
Efr'"

o
o
Ê
E
o

zã

.ffi

I
E
{
.&

i

ú)a
t

N
I

ao

()
o

Ett
E

ru

ÂLu€t6Â aÊ. 539R1 GT'9IÍ

foi apresentado, Dou

r,§ioejl-oe

C

}
í!1

e

AUTENTICAÇÂo
forÍneeslá cc)anteíe5eae cópit)qti
ÍórÍlêueq

PE

LL

():
ãdtl.S
a§

tÍà
()

BilstoXâSôr âyBbo13(.)
b9 lontàoOB storÍlBfl iil1lêlocnl Êsvaíl lcaa1r) A jo

C,d-ltÍ !r iiorít,lü
E
â

Êr
5a

-9
o
iD

l6er?üC{tS) jid.ace|ltElE}i
/i ?0§s3d c90l' !aô rY

-s-
-,--t
l"
.;J-Í-i I

zt

t-õt
;.ôÊÀ

õ2-1
;dã

; r!:

X!ic
iCo llc'J
HE<
rry5t.

(>>a

JJIC

o,d

a
t--z
uJ
i--
:l

:!

X
õ

rr,'rto ge,.o ú níolm'it ze Ô c'1oÍlllt cnAtoÊí.O§l. t Êôi ) lrd' ' P (, dll hdrDríLtlr' t0. . ÍAü5ú . JOIô i6al.l f,r c-G.o. àá.rúr!o/úo!4e côg ot7,

FEé3_

§rÍ.vÀ

@
W
§"-

I

i

l



.-:-11

ÇÃo C0NIRATUAL " lr":iam* soctrilrffiini ;, nr6ro DB
col!{BusrÍwr, NOVAMÂMANGUAPE LTDÂ'

' Joüfr, çtt .tzDÀ srLVA ,p$irr, laroà a.:lariüre*eê-
PB_, casado sob reginn de conurüÊo parcial de bers, nascidoLn;ibloyis:â. ffisrriol cer,
1ó7.693.064-68, R"G: 243.038 s§PlPB, rssideÍúo e doÍdoiliado na BR" l0I ltvÍ 3t, §/4
LoteüIprÍo Cirl"de Nova, Marwguape-PB, CEP: 58.280-000 s JOsEtr'Á DE f,Ál'I§,ú\
CÁruÂ§ DÂ §ILVÀ brasilerra mtuÍal ds Mrnarguape-PB, casada sob regirne de connriháo
pãrcial de bens, rusoida em 06108/1956, &1gBsáris, CpF: 018.697 3U70, RÍi: 474.632
§s/mf resid§tÍe e domioiliada rnBR l0t KM 3-8, s/rl Lnteaner[o cidade Novq Maunnguapc-
PB, CEP: 58,280-000, rhricõ sócio da sociedade Posto de Ccrnrbustível trlova ntarnmguapã Uda.
cornsOde reBR 101 KM 38, si4 Loteanrcr"d,o Cidarle Nova, Manmguape-pB, CEp: jE.íE0{00,
cqmcütrato social registrado m JUCEP sob rf ?5?00362691, por despacln dê 05/10/2000,
imclitailo CNPJ Íf 04.078.841/0001-7f resolvemsssimalterar o Çor{roto Social:

't,..

gqprtál social que erâ dê RS 20.000,00 (vfutê nril roais) tc{sLtxrte irúegrralizado e
20.000(virÉe mit)quotasnomlc,rde R$ 1,00(runreal)cadaunu,Írassaoserde R$

mil redu), diüdidO &.seeuiÍÍs n§oif,g
hriz tla§ihia R$ 36.000,00

R$ 4.000.00deFáihpCarda§ daSilva

Total R$ 40.000,00

sãs trfalrrrde ittegrüliuailâs ruslc atp sflÍncsda cqrcrfra

çÇr.rqlida-se o coÍtrdô social com a segri$e

la - A-sociodade gira sob o Ínnc enpresoriat Prxto ds Cornbustível Nova Marwgury ILda.,-
e temsua gedê üaBR t0l KM 38, s/rr, LotBarner[o Cidade Novu" Manrarguape-PB, CEP: 58.2§0-
000.

2ô - O o{eto social é cornerçio vurjista dD Çorünstívei§. 
'e, h:brificarÉes de r,'eÍcríos

aüorntores. .,',

3a - o cryital social é de R.l$ 40.000.00 (quarortamilrpriiB.L div§dido,dirf40.000 (quarartanril)

Suotâs dp valor rpminal. ilÊ R$ 1,00 (run real) irtegralizado r§§telpio.om rneda cmcÍte do paío,

peloe sóoios: @À - José Luiz da §ilva

B -Josefa de FttiÍneCaxias da §ilva

R:$ 36.000,ú0

R$ 4.0U0.0r) w

a

To,tal R$ 40.

A smiçdade iniçiou sttâs'dividados cm 0Í10/20s0, e:soulnazo é

úoràSão osrtrâtúâl portirnrre.

000,00 Á '

'' $&'.-i.
indetermisdúo.

As $lotas sâo iÍdiyisivBis e rÉo poderâo ser oodi las e trasferidas a tercóirce sem S"
ospertinsüo alo oúro róciq a qurrr'r üoa aseegurado omigualilâdo de codições e groçe direito.,

do preftreria Pa[E a §Ea aqur§çâo §o posta a vetdq fCIrrtrlirytdo, §e rcalirar{q U f;§§são, .e''

e - A rospuuabitidado ds orda sócio ri restrita ao valor ds suas quotas, nras todos rospor-defS.

ssHdmisnarto pola irtogdizaçâo do capital social.

V - Â adrninistraçâo da sooiedadê cabeni ao socio José Luiz ila S;ilrr4 cc»n'i:odires e

õos ds a&ninish"adryr aúorizado o lso do nome oplnesuial vodado Í!c erúaÍto om

t li

,ll*Í.{:§so sscisl ol aslyrrnr-oUriqruóes.seja 
"T 

q"T de qualqler dos

ià 
"- . ..à._ i ''

tr!
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f't Ão DA
S0CEDADE ,,PO§TO

LTDA:'.

ALTERAÇÃO CONTRATIJÀL :.}\n,: Qf,3:;DA
DE 

.COMBUSTÍVEL NOVA IrriiViEr,ICUAPE

EF - Ao téütdÍD do cada e:<srçlcio social em 3l cle dezombrq o administrar1oc prestará oorúosjusifi]o.loo de sua a&nirristraçâo, procederd. ;;bb;"ção do inveri,ario, do balarço pahin*niale & balarço de resurtsdo econôrnicq caberdo aos sociÀ *p""púãe;;;**, os hrcroso&P#e§ ryradas.
F. o§ queo nnsos soguirÍoe 60 téúrriÍD do orcmioio social, m sóoios doliberarão sobre as

olur filiais ou orÍra deperdêruia nndiarú.e a

sócios podcrâo ds cornrm aoordo fi:çar
dispociçõoe mgrÍameÍüaos o iÉrtimrtos

rrna retirada'nsrsal a títrüo ds pôlalqç;r

ou irtorrditado qualçrer sóoiq a soaiodad! cortirurani. suas diü.i"des corrt os
e o lIpapoz. Não aenío poosivel ouilibxistido iri,eresse doste ou do sóciô

o valor de seus luveres será apurado e liçi<íhdii cunbase m $tuaçâopshirnonial
a dals da resolução, wrificada em balqço especiatnrte lerrdúada

scrá sdotâdo em olÉrcs casos em qiú a sociodade se rcsolva em

lb

e

enc sob
públicos, I»!6
a ooqlumia
corEoDrêncl4

14" - Fica eleito o foro ilo MaImÍEUaPe Paxa o o)GrciúIo 0; o ounqrfrnrÍ.o dos diroitoêobripçôes resultarú.es dêste ccrÉrd.o.

E por ostaem assimjustos s corÍratados assirwn o preseÍte fustruÍÍBrÍo ern ffie vias.
Mamaryuapo, 08 do dszembro ds 2003

@
/*

Lldt da §llva

!...ta "'rr
. q - ItÍfe( ÉÉc[ÀL Do Esrr

{#ffi:mf"=ryF'sL1,i,
qe-!'.'z! : oo!õ25, , { tt'-' a,fu- :....:
rem Dr cüog?rltr ltovÀ tl r n-,' .
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I lltençao registÍadâ

arremçÃo commruil ir 03 DASooEDAoE
"Fosro DE coMsusrÍvrL Í{ovl ríAMAr{GuAx trrrA:

fOff uu nA sILvá, brEileiÍo, natural de

casado sob o rêglniê do comunhão pardal dê bcns, nascldo ê ífi LAlWltgSz, gmplasam

067;593.06it-68, RG: 2fi1.038 SSP/PB, rÊsldêntê e domicllirdo üâ BR 1O1 KM 38,
LotGâmênto Cldadâ Nova, Mamanguape-FB, CEP 58:â8GOO e ,O§ÊFA Og fÁlUn COneS
gtlí{ bf!$ilêiÍc, ne$ral de fríanaÍUuopê+9, camda sob o ragirne de carunt{o patdãl
bcns, nasclda em 06/08/1956, amprerária, C?Fr 018.697.30hm, Rci 474,632 SSP

resldente e domiclllada na BR 101 lffi 3& s/n, Loteamento fidade l{orra, Mamanguapê
CEP: 5828&(XX}, únho sócio ds socieilade Pooto de @mbustfuel ilovr Marmmsuârr
Com.sade na BR 101 XM 38, s/n, toteamênb Cidade Nova,.MamaÍtguap€.PB,,CEp 58.280-000,

com Contrato na lUCtP sob n'2520036269L poI despacho de 05/10/?1ffi, e

na JUCEP sob n" 25600074635 por dcspscho de 18/1212003,

inrqtta no C'IPJ n' 04,O78§4UO0O1-72, ÍêÉohêín ôssim alterrar o Cqrtrato Sochl:

1r . fka adml§do na sociedade o sócio AtrlAMlR C§OAS DA §ILVA, bra§leiro, natural de

Mamanguapa.PB, omprasário, CPF: 032.913.724-7í RG: 227Jr':8:rrS§P/PB, nascido em

09/í.-V1980, solteiro, tesldente à domicillado à BR 101 km 38, §lN, loüeamento cldadc Nova,

Mamân$apÊPB, cEP: 5828G000.

Ir - O súcio Joeé Luiz da Silva traníers parte de suas quotas para o sócio reeém admitido

Adjamlr Caxías Silvâ no

cada pa o rec

gérEt{fffiodê $ff {Fr&c reesüidaú ficõtdo otôdo adslMê rtlbr!8âlos nG &§hi ê

obdBaçôes do sõclo cedênte.

3t - O'càpitãl social permanece o mesmo valor que é de R§ i10.0O0,00 (Quarenta Mil Reais)

totalfieiltc integrafzado c dMdido cm 40.06 (Quarenta Ívtiu quotas no valor de R$ 1,0o (um

Reôl) cada uma, que passâ a sêr divido da seguinte maneira:
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Da Quqta
32"000,00 80,00 !00JOSÉ tUE DASITVA
4.0m 00 10,00 100 4,000,00JOSETA DE TÁNMA CAXIAS DA SITVA

4.000,00 ,-".4.0ü).o0 1op0ADJÀMIR CÂXIAS BA SITVA

L00 rm.000,0040.m0,00 100,00TOÍAt RTÔh!O BUSTORFF I

Av Pra nàú Pessoê 47

PB | (8113.!32.?r:

§ úÍúco - Âr novB§ $rotrs subscritai €o totalmcr*e tntegraetâdar ístê âto êm

co,Tcnte do pâÍs, petos seus subscritores.

4r - A admln'stméo da sociedade caberá ao sócio Adjamir Cã$as da Silvt' com pod

atiU*Ées dc admln&írâdor autorhado o uso do rlomo 3Ínpre§adal, vedado no

atMdades estranhas ão interesse social ou assumir ourreaçães iêÉ ià'à*rlde!üalqu*
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cormrueçÂo oe etrunaçÃo oorrRlrull Í{"üt DA sooEDADE, -p(rsrooroonrsuín §.MrvAI*nüÂÍ{GuÂpELroA,

Er ' o a&nin&rador trcehru sob ís pêtras da td dê quâ oro .ct* irun"u*' a* êíenÉr ir
admlnhtaÉo da socledade, por tei especiar ou em virtr.rde ds orrdenaÉL 

"aiir,J[ ""-r;-,"ffr r.b T {ritos dda, r pcna qus vede, alnda gue temporarlamente, o ..*uo . àrgoi
püDlrcôs, por *im'e falrmentrr, de pralarie$o, pêita ou §ubomo, concussão, poculato,-ou
oon8a a êoonomh popuhr; conta o sistena &uncdÍo.mbmr, Eíitr! ror* à" cefá o"
cononência, conba as rolaçôes de consumo, fá pública ou pmpriedades.

I por estârom assim juntos ê oontxâtâdos ssrlnam o presente l*trumento em fêsrrfu. t

Ma,nanguspê, 19 de abril de 2Ot1

0

I da §llya

@)
J efa de a Caías da Silva

ü't<),fr, b
Adjamir Caúas da Sllrra
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--^ALTERAç4O 
coNTRATuAL N. 04 DASOOEDADE

'posro oE coMeusÍÍver Nova úúAiãi;ffr;Da"

casrdo sob o *srr" o. *rffiffi,T, ffffi ffirfrm067'693'064-68, Rc: 243.038 SSp/pB, resrdante 
" 

o"rri.,iirr". Rua rnâcio da ca§E Fâria§ 830loteamentô Cidade Nova, Mamanguape.pB, CEp SB,ZB0{0 ê JOSEFA Og fÁnfUe CATOAS DAfltVÂ, ürasi[tlrô, rffirrál dê fürmnguape-f8. oo* * 
"-*rr* do aorír*ttüo [arcid dêbens, nasclda êm 0glosl19s6, empresgria, .rr;;r;;;;

Íesrdênte e domrcinaja .-n,1 
|ir.," da costa *r.r,,rfif;r..ljJriff.1."íÍf;Msrnar*râpo-p& CEp: 5828&000, A'rÂi,on Co*li-il.,ofr+ brostetro; ,,âtural d6Mamanguapa.pb, sottêirô, nasctdo 

,em 
Oelfflfg8,o, 

"r,*i**,U CpF 03291372+76, RG2273783'ssp pB' residênte a 
^Ru. 

fienato ronse"a nttro,'q+, Loteamênto cidade Nov,àMamanguape -pê cEp 5g28*O0o, únicos úcior oa sociáoe Fosto de comburíver NorailhhôllEurpête. Com sêdôís8{ t(}f fil3S, e/A tot6rro*q*a"llro,
PB, CEP 5S.280.{}OO, com Contrato *O., l'O,.irad" ã'i,
despacho u. osaoiiooô ori"ração contratuai,*r,r.ol nr rilrit;;{Íffffi1; ffidesprdro de ,8r,2,2w3, Arrerado cone*ar qtraã * ,uao * 

"e 
2ftUO1Af335 por

::;[1*jl^*0r1, tnscrita no cNpr n. *.Jrr..nrtooor72, resolvem asslm attear o

.n'*.§A*dade possan 
" 
y y- S " 

Rüa hadr di oosta Êârh§, E:n, bt*mnúo údadaNovâ, Mamanguapê _ pB, CEp 582g0-000.
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lr O Sprhl social guê. êrâ no valor de n$ CO.OOO,m (quarurb nü reab) toúilnentedo e dlvldido ,em 40.000 (quarenta mil) quobs no valor..dE,R§1,00, (üin rêâl) câdapassa a ser no vaÍor de 60.000,00 ( §essentr mll reais), totãlmentê intêgralizadas ê

sêf dividdo r,a seguinte mrneira:

em 60.0@ (sessenta mil )guotas no wlor de Rg 1,0O (um real) cada uma, quê passa a

§ únlco - Âs novas qüotãs 
'ub§crltag 

3ão totârmentê integnrizadas nest .ato 
im mconente do pals, pelos seus subscritorej,

3l rodas as demôls clausulas e condlç6es estabslecldâs nos atos *nrututt * da socledanão alcançadas pelo prêsente lnstrumênto, permaneco em vigor
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coNnNuAçÃo DAêrTERÂçÀO CONÍRATUAL Í{" 04 DA SOCIEDADE

"POSTO OE COMBUSíVEI NOVA MAMAIIGUAPE [TDA,

E por estarem juntos e contratados assinam o pÍesênte in§trufnento em 03

(três ) vlas.

Maman8uape, 07 de JUNHO de 2011.

José Silvâ

Q.

osefa de Fátim

Adjamir Gxias da Silva

á Silúa
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂlaRÀ urrNrcrpÀr DE lG}lAltGUÀPE
COT.CSSÁO PERÀANENTE DE LTCTTÀçÀO

CERTIFICÀDO DE INSCRIÇÃO DE FORNE CEDORE S E PRESTADORE S DE SERVIçOS

?Lt 40
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Nú[,rERo DE tNscRlÇÃo
04.078.841t0001-72

NOME

Po§o dê Combustivel Nova Ltda

rNscRçÃo ESÍADU^L
í6.í30.m33

CEP

58280..000

COMP!EMENIO

PB

OBJETIVO

coMBusrivErs

CTEONISON CASS IÀNO DA SITVA
Prêsidente da Conlissão
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
ProcuradoriaGera I da Fazenda Nacional
SocrGtariâ da Recoita Federal do Brasil

CERfl DÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ANVA DA UNIÁO

Esta cor1ii,.io, emitida em nom8 da àatriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusi\amente à

situaçiio do sujeito passl\o no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preüdenciárias e as contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros, inclusire as inscritas em Díüda Ati\â do

lnstituro Nacianal do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especÍfca.

A acàLaÇlc desta certidão está condicionada à rerificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereÇo§ <http://www.receita.hzenda.gov.bP ou <http://www'pgft íâzenda.govbP.

Certid.ro cI;lida Çom base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 0205/2007.
Émitida às ,.'l:38:16 do dia 1710112014 <hora e data de Brasilia>'
Válida atá iA10712014.

Código de ccntiole da certidão: 058F.C993.A729.3549

Certidlo crrritida gratuitamente.

0

I

Nomer POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNP J : 04. C78.841 10001 -T 2

Rêssal\êdo o dileito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer diüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identiflcado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do

Brasit (RFB) e a inscriçÕes em Díüda Ati\a da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGriN).'

Atençãoi rl rllquer rasura ou emenda inlalidaÉ este documento.

I

I



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

CERTIDÃO

cÓDtco: F2AF.333A.9358.C5í D Emltda no dla O5n3nO14 às í4:44:31

Nome Empresarlal:
POSTO DE COEUSTÍVEL TOVA XATANOUAPE LTDÂ
EndeÍ€ço:
INACTO OA Cq'IA FARTAB

Balno: Munlc{plo:
CDADE }IOVA XATA'{GUAPE
lnscr. Esbduah Sltração CadasH:
íc.í3t1203.3 AflVO

NúÍnero:

CNP"UCPF:
0a.07rrair000rre

E3t
Coínpbmênb:

. i r- ÇEPl
50+0{00

certiÍico, observadâs as dlsposlçôes da loglslaçâo vlgonte e d€ acordo oom os
assentamentos existentes nestô órgâo, queo conEibuinte sLpra iõenüfrcado esU-em situaçao
REG-ULAR _psrante a Fazendá pública Estadual, com rehgto i-oiúto" Ílrceisadmlnlrlratlvor e lngcrttos em Dlvlda Aüva.

A presente certidilo não_aompreende débitos arJa edgibili<lade esteJa susponsa
exclul o direlto de a Fazenda.púbtica Estadual, a quátquei t"rpo, óúíãiüàtore"porventura devidos pelo referido contrlbuinte.

, nem
a ela

Esta certidâo á várida q9Í-gg.(rgrrgnta) riler a paík d! drt! de rue cmrrão,
deterldo ssr @nfiíÍneda a sta aucntittdàde aúav& do sêrvlço iitda; dãdde de Débtto napáglna wmy.receita.pb.gov.br.
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Ceíldão de Débtto omlttà vL .ht mof.

.-:l!,1A

@



A EN

e

* (_
ô

o
o
o

LPc,;i, ilI.!.i-l

E§TÂDODAPARAIBA

PREFEM]RA MIINICIPAL DE MAMÂNGUAPE
.SECRETARIA DE FINANçAS

DEPTS DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

cnmrmÀorunomvr

cóuoo:rur,m.m

Veriilcando os Carlastros dc Tr.ibutos cia Secrctaria de Irinanças

cleste Mr"rnicipio loi veiiflcada a inexistência dc dóbitos ern norle cia Empr.csa pos'l'o

DE CON,ITTUSTÍUIL NOVA MAMANGT]AI'II L'I'DA - ME (-'NI'J N"

04.078.84U0001-72, estabelecida na rua Inácio cla Costa Farias, 830 - l,oleamento

Cidade Nova - Mamanguape-PB, assim senclo exerccnclo o cârgo cle Dirctor do

Departamento de Arrecaciaçào c'l ributos lavro c assino a urcsuta.

Í
t

Ivlamanguape - I'8, 09 de Dezemblo dc 20li

0a
ÀLD

,{
ê

cÍcrrRo,ilgfÀp S()I.JZA,
licero J ZA

CaçácI'ribrl

quê a presenle cópia eslá coIíorme
que me

e (Pti

edi

0l'l

AUT TICAÇÃO
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,rí- I():E
qilÉ-
õ:;
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l, S.]8el 8ustcÍÍÍya
3el!.1 3 o Q,, tào
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Válida por 180 dias
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MIMSTÉRIO DA FAZENDA
Secretaíâ da Recêltâ Fêdêrâl dô BEsil

CERTIOÃO NEGATIVA
OE DEBITOS RELATIVOS AS CONIRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS OE TERCEIROS

No 000522013-r3001841
N€TTE: POSÍO OE COMzuSTIVEL NOVA I!,IAMANGUAPÉ LTDA
CNPJi 04.078,841/0001-72

Ressôlvado o direito de a Fazenda Nâcional cobrôr e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidãde do sujeito passivo acirE
identificado que vierem a ser àpurddas, é certiflcêdo que não constam pendências em seu nonE rclativ;s a contíbuições
âdÍinislradas pela Secretaria da Receitâ Federêl do Brasit (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, erÍílida em nonE da nÉtriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivanÊnte às contribuições
previdenclárias e às contribulções devidas, por lei, a terceiros, lnclusive às inscritas em DAu, não abrangendo os der,Eis tributos
administ-àdos pela RFB e as derÍEis inscrições em DAU, adninistrêdàs pela Procuradoia-C€rdl da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFIi/RF8.

Esta ceÊidão é valida parê as finôlidades previstas no art. 47 da Lêt no 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto paràr

- averbação de obrà de construção civil no Registro de Irrcveis;
- Íedução de capital social, trônsferênciâ de controle de cotas de sociedade limjtada e cisão parcial ou trãnsforÍÍÉção de entidade
ou de socíedade sociedade enpresária sirnples;
_ baixa de finna lndividual ou de eípresário. coníonrÉ definido pelo aÊ.931 dâ Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Côdigo
Civil, extinção de êntidade ou sociedBde eÍpresá.ja ou sirÍples.

A aceítâçáo d6stâ ceíidáo eslá condicionada â finalidadê para a qual fui €mitidâ € à \êrifcaçáo de sua âutênticidade na lntôm€t, no endeíeço
<htlp://$1/vw rsc€itâ.trz€nda. goubÊ

Certidão emitida com base na Portâria Conjunta PGFTVRFB no 01, de 20 de janoiÍo d€ 20.10.

Emitida em 04/122013.
Válida sté 020ô/2014.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o4o7.884v00o7-72
RAZão Socia|: POSTO DE COMBUST NOVA I4AMANGUAPE LTDA
Endereçoi RODO BR 101 KM 38 KM38 / LOT CIDADE NOVA /

I'IAMANGUAPE / PB / 58280-OOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art,7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, certifica que, nesta
data, a ernpresa acinE identificada encontra-se em situaçãô regular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo de Serviço - FGrS.

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

Validader 25/02/20L4 a 26/03/20t4

C e rtifica çã o Nú m e ro : 20 t40225 13 t30 667 67 67 17

Infonnação obtida em 05/03/2074, às 14:45:18.

A utilização deste Certificado
condic ionada à verificação de
www.ca ixa. gov. br

pam os fins previstos em Lei está
autenticidade no site da Caixa:

:45
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PODER JT]DICIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRÂBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome : POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE i..,TDA (MATRIZ E FIL.,IAIS )

cNP,f : 04 .078 .84r/ 0O0r-72
Certidão n' : 408441-78 /2014
Expedição: 09/07/20]-4, às 12 :34;76
Validadet 07 /07 /201-4 - 180 (cenLo e oitent.a) dias, contados da daEa
de sua expedição .

Certifica-se que posTo DE coldBUsTrvEL NovÀ MÀMANcuÀpE IJTDÀ (rdATRrz E

FIIJIÀIS) , inscrito (a) no CNP,J sob o n" 04.078.84L/OOOL-72, NÃO CONSTÀ

do Banco Naci-onal de Devedores Trabal-histas.
Cert.idão emiLida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescent.ado pela Lei n" f2.440, de 7 de julho de 2O1l-, e
na Resolução Administrativa n' f470/20tt do Tribuna] Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-l-.
os dados constantes desEa CerEj.dão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua exped j-ção.
No caso de pessoa jurÍdiea, a Certj-dão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agências ou filiais.
A aceitação desEa certj-dão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InE.ernet (http: / /www. tst. jus.br) .

CerEidão emitida grat.uitamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Naci.onal de Devedores Trabalhist.as consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
l-nadimplentes peranEe a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisLas. inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários. a honorárj-os, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perante o Minj-stérj-o PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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BUSTORFF

Rccoãtcço por I-HÁNÇÀ r(s) finn.(s), d.
DÀ SILVÀT

da veÍdade
PB 72rra- ----\

ALDO JO CAV
AUÍ

)i,
G

D
lubtifrcantes, borrecharh, conveniência, e resbunnte

REF.:TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2014
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTíVEI ruOVE MAMANGUAPE LTDA
CN PJ : 04.078.841 lO0O1 -7 2

OgCmneÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7', lnciso XXX|ll, da CF -
Art. 27, lnciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento
ao disposto no Art. 7" inciso XXXlll da ConstituiÇão Federal, Lei 9 854 de 27

de outubro de 1999, declara não possuir em quadro de pessoal, functonartos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente

pe,22 de março de 2014

. CPL. o

r.Í

,ifu" Mamang-""rt I

I -3§õ EB o
:sã 3g
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§õi 3

djamir Caxias da Silva
(Sócio - Administrador)

ldentidade: 227 37 83 SSDS/PB
Fonefax :83-3292-1667

Email: posto.novamme@hotmail.com

t
.!

)!

\.

Rua lnácio da Costa Fadas,830 - Lot. Cidade Nova'CEP: 58280400'Mamanguape'PB

Fone: (83)3292í667 - E+nail: posto,novamme@hotmail.com - CNPJ: 04.078.841/0001-72 - lnsc. Est.: 16.130.203-3
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lubrif,cantes, bomcharia, conveniência, lanchonete e rcslaura,nte

REF.: TOMADA DE PREÇOS N'OO0O1i2O.t4
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEI ruOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ: 04.078,84110001 -72

OgClAnlçÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a
participação na licitação.

.,__-,zAdjamir Caxias da Silva
(Sócio - Administrador)

ldentidade: 2273783 SSDS/PB
Fonefax S3-3292-1667

Email: posto- novam me@ hotma il. com

Tóruo BUSToRFF
R.co.t.ço r(s) ítmr(s), d.

ConJorme exígência contida na Leí g.666/g3, Art 32, s2", o proponente
acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fáto impedrtrvo no
que diz respeito à habilitação/participação na presente ricitação, não se
encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, nào estar
sofrendo penalidade de declaraçâo de idoneidade no âmbito da admrnistração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federar. arcando civir e
criminalmente pela presente afirmação.

nwl

DÀ SILVAA

da verdade.
2UO3t20t4
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Rua lnácio da Costa Farias, 830 - Lot. Cidade Nova - CEP: 58280$0 - ilamanguape . PB

Fone; (83)3292.1667 - E+nail: posto,novamme@hotmail.com - CNPJ: 04.078.84í/0001-72 - lnsc, Est.: í6.í30,m3-3

Mamanguape,22 de março de 2014.
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REF.: TOMADA DE PREÇOS N' 00001/2014
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTíVCI NOVA MAMANGUAPE LTDA
CN PJ : 04.078.841 l000'l -7 2

OeCmnAçÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condiçoes do
correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as
cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condiçÕes
nele estipuladas.

e rcstaunnte

Mamang uap ,22 de março de,2014

á rt' 49 ',

t,Fh^,^

/

uwt

Ad ir Caxias da Silva

- Administrador)ocro
ldentidade: 227 37 83 SSDS/PB

Fonefax :83-3292-1667
Email: posto.novamme@hotmail.com

BUSTORIT
Rc.of,b.ço por LHANçA r(s) 6rD.(s), de

*ADJ DA SILVA*
Dou fé Ee da verdade
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Rua lnácio da Costa Fadas, 8il0 - Lot. Cidade Nova 'CEP: 58280{00 'Mamanguape ' PB

Fone: (83) 32921667 - E+ail: posto.novamme@hotmail.com - CNPJ: M.078.841/üX)'l-72 - lnsc. Est.: 16.í30.203'3
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Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

Confra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer di\€rgência, proüdenrre tunto a

RFB a sua atualização cadastral,

Nút4ERo oE rNScRrçÃo

04.078.841/0001-72
MATRIZ

NOmÉ Ér\.TPRESARtÁL

POSTO DE COM BUSTIVEL T.IOVA MAMANGUAPELTDA

TITULo Do ESTAaELECTMENTo (NotvE oE FANTASIA)

POSTO NOVA MAMANGUAPE

cóDrGo E DEscRrÇÃo DAATTvTDADE EcoNôÀ,4tcA pRtNctpAL

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veiculos automotores

cóDtco E DESCRTÇÃo DAS ATtvtDADES EcoNôN4tcAS sEcuNDÁRtAS

47.32.6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

côDrco E DEscRrÇÃO DA NATUREzaJURIDIca

206-2 . SOCIEDADE EIÚ PRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R INACIO DA COSTA FARIAS
NúMERo

830
CON,!PLEMENTO

CEP

58.280.000

sITUAÇÃo cADASTRAl

ATIVA

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAM ENTO CIDADE NOVA
MUNtclPto

MAMANGUAPE

DATA ea stÍuaÇÀe caDASTriAr

24t03t2001

OAIA DA SiIUAÇÁO ESPEC At

PB

Págrna 1/1

Mor vo DE struAÇÃo CADASTRAL

SITUAÇÃo ESPEcIAL

Aprorado pela lnstrução Normati\a RFB no 1.'183, de 19 de agosto de 201'1

Emitido no dia 2210312014 às 09:56:08 (data e hora de Brasília).

Voltar

Contribuinte,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

COMPROVANTE DE INSCRICÃO E DE SITUACÃO DAÍAOEABERTURA

CADASTúL ' o5/ío/2ooo

I

I

&-
O Copyright Receita Federal do Brasil - 2210312014
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Êrlr^Ç^o JOSÉ luI§ DÀ Srr_vA
.,OSEFÀ DE FÀTIMÀ CN(IÀS DÀ S]LVA

. ,IdÀMANGSÀPE-PB

DOO OBIGEI{

NASC.N.7676 F?,s.173v
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ATTERAç4O CONTnATUAL N.04 DA SOOEDADE

"POSTO OE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE TTDA"

fOSÉ fUA OÀ SILVÁ, brasileirq nat{ral de i,lamanguape.pB,
casado sob o regime de comunhão parciaí de bens, nascido em 10/03/Lg52, Empresário, cpF
067.693'0&-68, RG: 243.038 ssp/pB, residente e domiciriado a Rua rnacio da costa Farias 830
Loteãmento cidade Nova, Mamanguape-pB, cEp 58.280{0 e JosEFA DE rÁrMA cAixlAs DAsllv4 brdsiteir., riturâr de üamangrnp+.p8, asada soô o regime de com.u,hão parcial de
bens, nascida em 06/08/1956, empresária, Cpt: 018.697.304-70, RG: 474.632 SSp/pB,
residente e domiciriada a Rua lnacio da costa Farias, g30 loteamento cidade Nova,
Mâmanguapê-PB, cEp: sg28&o(X}, ADJAfrárs cÂXrÂs DA §!vA" brasireiro, nãturâr de
Mamanguape-Pb, solteiro, nascido em @/L],/lgBO, empresário, CpF O3Zgt37Z4-76, RG
2273783-SSP pB, re§idente a Rua Renato Fonseca Firho, 44, Loteamênto cidade Nova
Mamanguape -PB, cEp 582ge0oo, únicos sócios da sociedade posto de combustíver Nova
Mannmguap" ttda. Corn sede m BR l0lÍ.M3ig.,sln, Lot€ú'rêito Cidade líow, *hmangrnpe-
PB, cEP 58'28&000. com contrato sociar registrado na JUcEp sob n" 25200362591, por
despacho de 05/§/zooo, Arteração contratual registrada na JUCEp sob n. 2560007463s por
despacho de 18lÍ2/2aB, Nrençâo f.ontratirar registrada m JUCsp sob ng 2otr.o18433s por
despacho de t2/05/20LL, inscrita no cNpJ n. 04.078.8 4Úooot-72, resohem assim alterar o
Contrato Social:

oL

1' A sociêdade pã§§.ril a ftr s," sadê a §rp hacir da co6tâ Fàriô, g30, lcEanrsrto 6dade
Nova, Mamanguape * pB, CÊp 58280-000.

2e o capital sociar guê era no vator de g$ co.ooo,m (quarent-a mir reais) totsrrnente
ntegralizado e dividido êm 40.000 (quarenta mir) quotas no varor de R§1,00 (um real) cada

passa a ser no valor de 60.000,00 ( sessenf. mil reais). totalmente integraliza&s ê
dido em 60.0@ (sessenta mil )quotas no !"alor de RS 1,00 (um real) cada uma, que passa a

seí dividido da seguíme mar€ira:

§ único - As novas quotas subscritas são totalmente integralizadas nêstê ato em moeda
corrente do pais, pelos seus subscritores.

3! Todas as demais clausulas e condições estabelecidas nos atos consütutivos da sociedade
não alcançadas pelo prêsente instrumento, permanece em vigor

_.r a!
; : :FqFfes1çmJúnbse

Igrês , vt3s. IL
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r,).Éo*-F'q
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tÍ<
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lJ TrDrIê AD-r-'OC Bdtã S.ravâ x Busiurf,
;.f, 3,,: Arôe,ro BJslnrfl F Q-r;ráo - S,o!r,!uro

l.iYrra.-,l.ra!l lo aavalcanti - Êsc. Aulonzairc

Nome dos Sódos Ne de
Quotat

% ValoÍ UnltáÍlo
k(btota

ValoÍ Total
Í)a Quota

JOS LUIZ DA SILVA 48.000 80 1,00 48.000,00
JOSETA DE FÁrrMA cÂx tAs DA (

I LVA 6.000 10 1,00 6.000,00
ADJAMIR CÁXIAS DA SILVA 6.000 10 1,00 6.000,00
ÍoÍÂr§ 60Jt00 r00 50.{no,m

AUTENTICAÇÁO
o qLre a presente cópia está coirforme

Que me foiaoresenlüdo. Dou Íé-

aperpsr!\cej\-oe-\
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CONNNUAçÃO DAÂLTERAçÃO CONIRATUAT N" 04 DA SOCIEDADE

"POSTO DE COMBUSTíVET NOVA MAMANGUAPE LTDA"

E por estarêm juntos e contretedos assinam o presente instrumento em 03

(três ) vias.

José a Silva

Q.

de Fátima da Silva

AD-HOC Bsl" Sôràya X 8ústoíí

-\cír{ r 
'rrôríf -Ad-Ho.

Mamanguape, 07 de JUNHO de 2011.

osefa

Adjamir Caxias da Silva
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g{.r Alberto BuslorÍí F Oúrntào - Subslluto
É:r,',.rrJô ArâUio aavalcantt - Ésc A{,toítzâúo

ffi :t4t06t2011 spB N1?3
0,V06/2e^1 - - -.. .,
' À ç*tt*'<)*-

JUNTA coMÉRcIAL Do ESTADo DA PÂRAIBA
cERÍrFrco qBEGisIRo EM:
Protocolo: Í1 22494-9, DÊ

E4)rêsÀ:25 z OOfSaeg :l.
POSÍO DE COMBUSTIV-i.! llOUÀ

I\,íARIA OE FATIMA V, VEI'IANCIO

s:cRElAR!q GEpÁL

Í 10224949

!i

AUTENTICAÇÃO
q,J6 a píasentg cópia está coníormeCe
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ATTIRAçÁO CONTRAIUAT N" 03 DA SOOEDADE
.POSTO 

DE COMBUSTí\'EL NOVA MAMANGUAPE TTDA"

JOSÉ tulz DA gLvA, brasileiro, ratural de Mamargua

6sado sob o regime de comunhâo parcial de bens, nascido em f0lo3lL952, Empresárid

067.593.054-58, RG: 243.038 SSP/PB, residente e domiciliado na BR 101 KM 38,

Loteamento Cidadâ Nova, Mamanguape.P$ cEP 58.280{0 e JOSEFA DE FÁIMA C§(IAS

slLVA brasileira, naürràl d€ Mamanguap+PB, câ3da sob o regime de comunhão parcial

bens, nascida em 06/08/1956, empresária, CPF: 018.697.304-70, RG: 474.532 SSP

residente e domiciliada na BR 101 KM 38, s/n, Loteamento Cidade Nova, Mamanguape'

CEP: 58.28&000, único socio da sociedade Posto dê Cornbusdvel Not/'â Mamamguape

com sede na BR 101 KM 38, s/n, Loteamento Cidade Nova, Mamanguape PB, CEP 58.280'000,

com Contrato Social rqistrado na JUCEP sob n' 2520036259t por despacho de 05/10/2OOO, e

Alteração Contratuái registrada na JUCEP sob n" 25600074535 por despacho de LSl72l20O3,

inscrita no CNPJ n' o4.o78.84UOoO1-72, resohrcrn assim alteraÍ o cofitrato Social:

1r - Fica admitido na sociedade o socio ADJAMIR CAXI,AS DA SILVÀ brasileiro, natuíal de

Mamanguape.PB, empresário, CPF: 032.913.724'75, RG: 2273783'SsPlP8, nascido em

@/L1/L9SO, solteiro, residente e domiciliado à BR 101 km 38, S/N, Loteamento Cidade Nova,

Mamanguape-PB, cEP: 58.28G000.

2r - O socio José Luiz da Silva transfere parte de suas quotas para o sócio recém admitido

Adjamir Caxias da Silva no valor de RS 4.OOo,0o (Quâtro Mil Reais). No valor de RS1,0o (Hum

Real) cada uma para o sócio recém admitido ADJAMIR CÂXIAS DA SIwA. O qual dar plena e

geral qlitação de suas guotas recebidas ficando o sócio adquirmte suFroEpdc nos direitc e

obrigaçóes do sócio cedente.

3r - o capital social permanece o mesmo valor que é de Rs t10.000,00 (Quarenta Mil Reais)

totahnente inteSrathado e dMdido em lto'0m (Quarenta Mil, quotas no valor de R$ 1,00 (Um

Real) cada uma, que passa a ser divido da seguinte maneira:

§ único - As noreas quotas subscÍitas são totalmente integralizadat neste ato em moeda

corente do pâÍs, pelos seus subscritores.

4r - A administrafro da sociedade caberá ao socio Adjamir caxias da silva, com poderes e

etibuÀFes de administrador autoÍizado o uso do nsne empresarhl, vedado no.entaÍÍto em

aüüdades êstranhas ao interêsse social ou assumir obrigações seja em. favor dê'qtialqueÍ doÉ

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar ben3:imóyêis da soàiedad€,: sert

autorizaÉo do outÍo sócb.

V

P

C-t-o m3
(:r Ze --1r

o
ç

oa
C

=F

Vdor Totd
Da quota

* VdrUÍútfiio
Da Quota

tl.de
Quotas

ttlo$ed6Sód6

32.000,0080,00 1,0032.000,00JOSÉ LUIZ DA SILVA
4.000,001,0010,004.000,00og rÁlrrae cnxru DA SILVAJOSEFA
4.000,0010,00 1,m4.0(trmADJAMIR CAXI,Às DA SITVA
lm.000,001(x),00 1,0040.mo,00TOTAL ffi

I(E



coMnNUAçÂO DA ATTERAçÂO COÀITRATUAI rV' 03 DA SOOEDADE
.POSTO 

DE COMBUÍÍVET NOVA MAMANGUAPE LTDT

5r - O administrador dechra sob as penas da Lti de que nâo está impeaiUo de exercer a

administreção da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrâr sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda quê temporeriamente, o acesso a cargos
públicos, por crimâ falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia populer, contra o sistema ftnanceiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumq fé pública ou propriedades.

E por estarem essim juntos e contratâdos assinam o presente insÜumento em tÍês

vtÍ§-

Mamanguape, 19 de abril de 2011

da SilvaI

o^
J de Caxias da Silva

CA{},o de,ôilrà
Adjamir Caxias da Silva
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AOAUTENÍICAÇ
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_-' --ffmÁe Ão c oivr RAT uAL' N"ltA DÀ so c rrnÀEir,* no
COMBUSTÍVNT, NOVÂ MAMANGUAPE LTDÀ".. 

.. ... :

t,
JO§E I,-UIZ DÀ §ILVA trr?süeiro, iqtu?i dE:M

6m

cPt.o_

Ç'D,&

PB, casado sob regLrn de conurüÊo parcial de bers, rnscidotrrÍlC/0y1912.Er4rrcsário, CPts:

167.693.064{8, RG: 243.038 SSP/PB, resideúo e domiciliado ra BR l0l KM 38, s/rI.

I.otoarmrÍo Cidads Nov+ Manraguapo-PB, Ctr: 5E.2E0{00 e JO§EFA DE FÁTIIVIA
C§üÂ§ DÀ SILVA bmsileira rntlrÍal de Mrnarguap§-PB, casada sob regine de connrúrâo

pdciâl do bers, nasoida om 06/08/1956, Ençresaria CPF: 018.697.304-70, RG: 474.632
SSP/PB, rcsidoÍte e domiciüada ÍEBR t0l KM 38, sln, lnteanprÉo Cidade Novq Mamanguape-
pB, CEp: 58,280-000, úricà sócio da sociedade Posto de Cormbustlvel Nova tr,Íanmguape ttda
cqmseds rnBR 101 KM 3E, s/q Loteanrrto Cidade Nova" Manurguape-PB, CEP: 5E.2E0400,

com Cffito Social rtgistrado rra JUCEF sob rf 25200362691, por {espacho ds 05/10/2000,

imcrita rp CNPJ Íf 04.078.841/0001-72, resolvem a.ssim sltorar o CorÍrato §ocial:

l! - O copital social que era de R$ 20.000,00 (virte nril reais) totalnrerte irteggalieado e

dividido em 20.000 (virte mil) çotas flo vâlor dê Rj$ 1,00 (rmr real) cada urna, pa§sa a ser <le Rl$

40.000,00 (çaoenamü reais), diüdido da segurts nupinr
A-José Luiz da Silw

' 
B -Josefr de Fatirma Caxias da Sil',ra

Rl$ 36.000,00

P§ 4.000.00

Total R$ 40.000,00

§ udco - As rrnaas quotas subscritas sao totalmerte irúegmlizadas ÍEste ato em moetla col:rcr{e

do trús, 1rlc seis subscritores.

T - A viste ak nDalifiê€çâo <ma giustâdo, corsoüda-se o corú*ato social, com a seguirúe

redação:

1" - A soc*iedtrtle gim sob o n!)nre crr4)Íes:uiat Posto dç Cotútrsúvel Nova Marnarguape U<la.,

e tem sua sede fla SR tO t KM 38, s/rr, lx,teatnerto Cidade Nova" Mannrguape-PB' CEP: 58 280-

000.

ú
aúonntores.

3" - O oafital social ó do R$ 40.000,00 (quarerÍamil Íoai§I dividido em40-000 (quarerta mil)

quotâ§ de 
""lc,r 

r-mirsl ile Rj$ 1,00 (rnn reà) irtegraliudo rnste Úo em nneda csmrúe do país,

plos sócios:
A - José Luiz da Silva

B - JoeefÊ do Fátitrn Car{ias da §ilva

Total R$ 40.000,00

o
(
o

c.

\

v
O oseto social é conrercio rrmjista ds conrbustineis s hrbriÍcates de 'u'eictícrs

R.:$ 36.000,00

Ri$ 4.000.00

)

a A sociedade iniciou sua.s atiüdades em 05/1012000, e seu prazo é ideterminldo.

direitq.. -.
As quotas sâo irdivisivois o ÍÊo pod€râo s61 ssdiÍlas e trarsferidas a tercsilos sem Õ

csserúirrerúo do ouho sffio, a quem

do preftrôncia 1xrn a sua aquisição

altora{ão oorÍratual Portircúe -

flca assegurado em igualrraáe de ccrrdiçôes e B[eçg
se poêta a ved+ forrnlizgdo, se reafizada ã cessao.

6a - Á resporsabili{ado ds caáa sóoio ó restrita ao vàlm de suas quúas, nns todos i.S"Ae t 
. . i

solidriarrcrúe pola irúegmlização do capital social'

V - A a&nfuistraão da sociedade cúeú ao sócio José Luíz da Silv4 com'irdires e

abibuições de adrninishador arrtorizado o usr--r do nonre onçT esarial' I'edado 
-rur 

erúarÚo em

*ividafus ostJ:ilrha§ ao irÉeresse social ou assrrnir obrigpçeres seja em fuvc'r de qualquer dos

,o
u^

--_-..|'-..-}
-------------+
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cONrnvcrnçÃo
c (Ô

DA ArrgnnÇÃo coNTRl\?'iJl\t, I.1". ?r, BA '"
"Posro DE coMBUSÍvEL NovA UAPESOCIEDADE

LTDA''. o r!
c. CPL.o

6F - Ao tôünirto de cada e:<ertÍcio social cm 3l dô dez6'inb,rq o adrninishÊdü prestaru corÉas
jttstificadas de sua administra;âo, procedendo a elaboração do irwerüirio, do balarço ptrirrcrriai
e ô balrço de resultado econômicq caberdo aos sócios na proporçào de suas quotas, os lucros
ou.pordas apwâdãs

98 - Nos quaho nnsos soguirtes ao tonniro do exercicio social, m sfu.os doliberarâo sobre as
cofias designaÉo a&ninistrddoÍBs quado for o caso.

l$- AsociedadopodeÉqualqu€rtenpo,abrirouftolwfiliaiselloiÍhadeperdêrrianediatea
alt@o cortratuat asslnaaa por toaos os sócios.

lle - Os sóoios podorão ds cormnn acordo fi:w una retirada rrsrsal a titrilo de pó-labore,
obecnradas disposiçôes regularrrtaros o portirnrles.

l2l- FalsceÍdo ou irterditado qualqusr sócio, a sociedade coúinrará suas diüdades com os

Meimq sucessoÍÊs e o incapaz. Não serdo possiwl ou irnxistirdo irtsresse deste ou do sóqio
rryqÍfê, o valor de seus lsverrs sera apurado e liEndado com base ra situaqáo patÍiÍÍnnial

@ da ooiedade, a dda da resolução, verificada em bala4o especialnrrte levutada.

rrnxrc prrooedinrerÍô sera adotado em oúros câsos em qus a sooiedade se resolw em
soclo.

l} - O adairistndr ilêclre scü as porns da IÉi d€ que 16o esta inpedido de exercer a
a&**gmçal ih sociedade, pm I*i especial ou em virtude de codenação crinrirnl, ou por se

enccrtra scb os efeitos dela a pena que vecle, airda que tarporairre1|e. o acesso a caryos

pirblicos, p+ crine falinrrfa, de pevuioaçâo, peita oU suborno,'tomsus§âo, peoíato, ou coÍú-ra

à ecormnia populr, cütÍa o sistena firareiro ÍEcicEBI, cqlra rprnns ile defesa da

corrcorÉrsi4 corlra as relações do corsunro, fe pública ou propriedados.

14" - Fica eleito o foro ds Manrargrap€ para o orcrcíoio o o crrprirrnrto dm direitos e

obrigações resultartes deste corlrato.

y'n--

Lulz da Slva Fáüma da $Iva

a @

temunhas

u.nrre corrnc*r- oo =st - * rriiAra
CERTIFICO O REGISTRO EMi 18í.122003 a ....
so8 N": 25600074635,ffi
Protocolor 0302894-5

Ecrrat.r Z5 U O0l626' I
aosÍo Da cror€oatrvÉ, 

'loaÀ

lr*?,&,
_t

.1

E por estarem assimjustos o cortratados a§§ilErÍ[ o Feseile irstn:rrrrto em btês üa§.

Mrrnrgurye, 08 de dÊzsÍnbro dB 2003

(
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,\I-TERACÂO Cr\\T.nD 
^ TIIAL DA SOCIEDADE POR OT T'\'F A í] T\II\, \,l, ]1J l _,,1- ã rr., 6l (

ú)

RESPONSABILIDADE LNVÍITADA DENO}VÍN{ADA "POSTO DE
COMBU§TÍ\rEL NOVA I§.ÍAI\,ÍANGLIAIE LTDA"

0s abaixo assinados, JOSE LUIZ DÂ SILVA,
brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na BR 101 KM 38, S/N,
Loteam ento Cidade Nova na cidade de Mamanguape - Fb portado da C.I. 243.038
SSP PB, CIC 06769306468I JOSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA,
bra,rileira, casada, comerciants, residente e domiciliado na BR l0l KM 38. SN.
Lotearn erto cidade Nova na cidade de Mamanguape - Pb portadora da C.I.
.17,J.6i2. SSP PB. únicos sócios componenlcs da sociedade que gira nesta praça
sob a denominaçáo social de " P0ST0 DE C0I\,ÍBUSTÍVEI N0VA
nlAI!ÍAI.lGUÁPE LTDA". estabelecida na BR 101 KM 38. Loteamento Cidade
Nova na çidade de Mamanguape - Pb, com contrato de constituição arquivada na
JUCEP sob n" 25200362691. por despacho de 05.1ü.200ü. resolvem de comum
trcordo alterar aigumas clausulas do seu prim itivo 'co 

0 trato <ia seguirrte maneira:

PRI&iEIRÁ - A sociedade

. CPL. o

VEICiiLOS AUTOMOTORE§, acrescenta LOJÁ DE CONV:ENIÊNCIÀ

SEGijND.t - Todas as demais clausulas e condiçôes estúelecidas nos atos

consÍitutivos tia socieriade náo aicançadas pelo presente lnsÍrumenlo, pêrmànece

em v igor.

E por se âchflrem enr peri'eito acordo, em tudo
quanto neste instrumento particu lar foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente

assinando-o nfl presenço das testem unh a^s ú*ixo, em 03 ( três) via.s de igual teor.

com a prim eira via destin ada a registro e arquivam ento n a.ltiCEP.

Mam anguape, 20 de março de 2002

/
' 

- -tfc,- - - -= ;-k :- - - - -DA SILVA

alenr de sua .atividade principal já existente
E COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DECOiviERCIO'vÁREIISTA D

,1'ES'I'EM 
LTNHAS:

P-
.l(_-) S LUI

,/.-. ,, '-, . ,-

DE TIMA CAXIAS DA SILVA

JUNTÂ COMERCIAL OO ESTADO DA PAFÁIBÀ

ry
cERflnco a REGTSTRo E$' 25/03/2142
soao NúMERo:
25600057599 aaa.'^" 8- o.-''ct-

arotocoto: 02004550-6

POSTO DE cOXBUsf r-lEL NOvÃ

(--f Ta

R6 0

,i
Çl,zzJ-=.= i-

É.r §
Eü3aÍr: u

e§ +-q(* I
iza i;
õE

AD-HOC Beta Soraya X gustoifí
o Buslorí F Qutnlão - SuDstrtrlo

r,veiCo AreúJo iavatcantr - Esc Auloflzadc

AUTENTICAÇÃO
que ê pÍesent€ côpia está conÍorme
que rne Í0i epresentado. Dou íê.
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CPL.o

I§
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIIÂ i DO.COMÉRCIO
bEpAnTAMENÍo NAcToNAL or Fr't;!srRo Do coMÉRcro

SÍEMA NACIONAL DE ÂÊGISTI:.r OO COMÉRCIO

CoNÍRATO DE CONSTITUTçÁO DE S1.TC|EDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE i.IMITADA

ouAlrFtcAÇÃo Dos sÔcros, PAFÍrcrpAÇÃo t, ) cAprTAL E GERÊNC|A

i,OSE LUTZ DA SILVÀ

'. I - 'v,Li -r 
siÀvÇÕEs oE pREENcHt

. 
-.PÁRT ,ILIOO REGISTRO DE COMÉN

Dc.

10 03 s2
N6. do Sócio to .rr.nrô,

BNÀST!,EIRO CASADO CoI{ERCIÀNTE 243.038 ssp PB

067693064-68
Plorl..to C,. ÔrcO e,p Ur

_ BUÀ MÀRCOS BÀ8BOSAr..ll22, CENTRO !.{À!.rÀ}IGUÀpE
E^il.r.ç! Comrl.ro

PB 58280-000
18. 000 18.000,00 18. 0oo .00

'.,.plr.l sub.cúô( RS )

INTEGRATTZÀDO NESTE ÀTO EM !,IOEDÀ CORRENTE DO
Ç.rh.l lnr.Cr.riràdo( Rl )

CtDhrl r lnr.or.Írrí Fl I
PÀIS -- .- -
ISOIÀDÀIiIENIE

.IOSEFÀ DE FÀTI!{À CÀXIÀS DÀ SILVÀ

ITOSE LUTZ DÀ Sf,LVÀ
G.rancl. . U.o do Noft. Cüí.r.,!

06.08.56
BRÀSII.,EI RÀ CASÀDA COII{ERCIÀNEE 47 4 .632 gsP oÍ' d' N'..i"*ro

izz, csNrflo' fiàlíANcüÀPE
-TJ1ü69zsol-zo "tüh uancos BARBosÀ,

trd.-ç.cãil;--
ÊE 5 82 80-000

ctP
2.000 r00 2. O 00 ,00

"ttftiiê't{atlsÀDo NESrts Àroc'Bí/^l$ÉBf'àonnnNrE Do
C.oitll r hl.!,.trr..l Fi )

PÀI8
fôrm. a P,.ro d. inlagrrlltrçro

rSOÍ,ÀDÀIIISNTE iTOSEFÀ DE FÀT]MÀ CÀXIÀS DÀ SILVÀ
G.,aGl. . UE do 8m. coft'

l,lrclonalld.d. E.r.<1. Clvll

Cpf €Íú

and.,Éo Cfiobro

- - .!Éf- '-
.olt.l S'rb.c.llol R3)

C.eh.l. lôr.r..lhr( Fi)

0.1.ó._Nr..rÍnirc' : 
_' 

:

ôô.oED - .-.UF

NoÕ. d,o Sôcb lro. .rt.nrol

:.t.do Clvl

Colar
( n$)

C.rlt.l . lôr.9.llrl R§ )

...DiI.l subrcnro { nS)

fom. . Pr.ro d.lnr.rr.lr..9lo

ú
n

§

g
I

I
JI
4
d rqrÀr,ro .gdxro ,ia. wcfitrc N! 22 d,, 0ll ( t6,

G.raftl. . Uto do {ún. Coo., . !l

oÂ F6EÍ.6!,Entor.Ud..Pr.ç.d.hôp..úa.tdalo9'Íanlú',lolo'_ , po - c.o a 06 7os. r $/mi 
", 

cÔ0.6ôr! tlRÂrÍtl

forh. . Ê.ro d. l.l.9..llt.çlo

$
2.000

- - - - -'à___

\

\
Nôm do Sôêlo Gor .rrnto)

CEP
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LAUSULA I: _ NOME COMEBCIAL, SEDE E FORO

ISTf,C" DE COMÉRCIO
rtt 63 '6

iE&

. CPL,

o
Í1'

PA3A.U3O"D(:

clP
MÀMÀNGUAPtr PB

LAusuLA zr' - cÂPtraL socrAL

20.000 1,00

20 . 000 ,00
C.D,r.r. hus.h..,( Él) tor.r do C.D,rár( BSI

NESTE ÀTO EM MOEDÀ CORRENTE DO PÀIS :

20.000r00
C.p' r kn.:or!rr.do( nS I

VINTE !,lTL REÀIS
C.pírr Íornr lpo..rtcn&l

20.000 r 00

NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PÀIS
Em B!^t Movo'i { Bl ) Em 8€nt lhóv.ú ( Bt ) our,oi ( Rl )

loihr . Praro d. lnlle,allraçlo I

LAusuLA 3f - pRAzo DE DURAÇÀo DA soctEDADr : ÍÉRMtNo oo ExE§clclo soclAl

04 l10 I 2ooo E tl t/vJ

LÁusuLA 4: - RESPoNSABTLTDADE oos sócros

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao lotsl do ca-
pital social

.1. :

COMBUSIMIS E LUBRIFICÀNIE§ DE VEICU-rÁusurÂ 6: - oBJÊTo soclaL
COMERCÍO VÀREJTSTA DE

LOSAUTO!{OEOnES.---

Oâ aBE . OrÍq. Edror !rdr. r,r.Ç.d. rrd.!.ôda.Ér roe. Trú'l&^ Jolo P€a8OA.P8 . C.'i c o!,06,1É/oml-29muúio .Dídodo o.l. 6UDNqC N9 12 à 0rl qllat cóo 657s GNÂTS'T

MINISTERIO DA.INOÚSTflIA E DÓ I;OMÉHCIO
DEpARTAMENTo NAcToNAL oE BEGtsrRo Do coMÊRCrô
SISTEMA.NACIONAL OE ÂEGISIRo oO c()MÉBCIO

PÔSTÔ NE 
'ôMRIÍSTT\TEÍ. 

NO\,À Í.TDÀ I

Nod. Cdnxr'.r l

BR 101 KU 38, §/N, LOTEÀI4ENT9. CTDADE NOVT\, MAI{ÀI{G_,UâPE :

S.d. rt^d.'eo Cqrsl.ro 8o..!,.c!. Âv. 6;00 Ni . .@phmõto/M,!.cíoiol !pE 58280-000 I

\

I

It

\----



PANA U!í,} I.f] NEGISÍRO OE COMÉBCIO e \ (
a,LF an

otP

cLÂusuLA 6t - cERÊNctA E uso Do NIME coMEnctAr I

A Oerência da sociedâd€! € o uso rjc,:ome comercial serão exercidos lr lois) sócio(s) indicado(s) na íormadosle ínstrumento, vedado o uso.l" 'rome coÁeüütãn assuntos allirÍ.:s aos interesses da sociedads.

CLÁUSUIA 7,' * BETIRAqA "PRO.LABOÍI:i,,

os sócios poderão' de comum acordÇ r-' a qualquer tempo, íixar uma ret.i:Jda mensal pelo êxercÍcio da gerên,cia, a tíruto de ,,pro.tabore,,, respeirír.jas r. fiÀiüçã".iãg"rs vrgenres

CLÁUSULA 8., - Lucno§ E/oU PREJUizc,s

os lucros elou preiuÍzos apuraclos êÍr §alânço a ser realizado após o téÍr,.n,l do exeícício social serâo repâíti-dos entre os sócios, proporcionalme tle às cotas de caJa um no capitâ; sxc!âI, podendo os sócios, todavia,optarem pêlo aumento de capitâ|. ul,iizando os lucros, e/ou compensi t.s prejuÍzos em exeÍcícios írrtuíos.
cLÁusuLA 9.. - DELTBERAçô§S soctAt§

As deliberaçÕes sociais de quâlquer r,êturêza, inclusive parã a êxÇlusõo.ir: sócio, ssÍão tomadas polos sócioscotistâs que detenham a maioria dg,apital social.

CLÁUSULA 1O - FILIAIS E OUTRAS DEPETt{,ÊNCIAS

A sociedÊde podeú, a qualquÊr tempo, âbÍir íillâis e outÍos estâbeleci:.:ll iies, no país orJ [ora dele, por atode sua gorência ou por deliberaçâo rios sócios. 
- - --"-

cLÂusuLA t1 - DtssoruçÀo DA soctÊüADE

0 Íalecimento, a interdicão,, a inabilit. r ão e qualquer outra situaÇâo qui. .,,rliclue enr dissotução <Ja socierJa-
Í: [.lfljr,:1:,._:lr] 

súcio(s] ,..nunu"',,n1.ri)-"à.iti,'iulnino,orir .oi,i, ., ,,ãiã,""oniiuriao,r",ru enrDresa,

À RETIRÀ, !.ÍORT§, Ii'{CÀP3,CIDÀDE E IN§OLVENCIÀ DB QUÀI,QIIER UM DOS §Ó-
cIo§, IMpo§rAR.u, NÀ DrSSOI,UçÃO DA SOCIEDÀDE, OCO&]E§DO Àrcüt{S DO§ ,/
§YENfOS ACÍIIIA §ERÁ FETTO UM BÀI,ÀNÇO ESPECIAL CU'O RESUIJTÀDO PÀSAR.
§E.A OT'EM D§ DIREITO AO SÕCIO RETTRANIE OU ITERD§IROs DO I'AI.§CIQO ,/
TUDO QUE I.,II§S COT'BER, SENDO 3OS ( TRINTÀ POR CE§]TO) NO ÀTO iN.O EE§
?ÀNr§ NO PRÀZO DE 12'( DOZE) U§§89 EM MOEDÀ CORR§N*§ ' - - j - - :

§

r?-{,.n.r,ô.dop.r.}úomaM22d.oÍ'orlrr on^r'Er.úí.h,,ã.nrni,,{,rr.ç.i,,*Í.pd,afttrro9.tnraÁ.Joloptaôo^.!,n..co07e*.lao&Dt.2,
côD 637i GllffSfÍ

ffi
MINISTÉBIO DA INDÚSTRIA I. i)O COMÉRCIO
OEPAnTAMENTO r,trtCrOúar Og nlc,, laO DO COMênCIO
srsltMÀ NACTON^t. DE n6GtSInO Otl ( ,i úÉncto
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MrNrsTÉRto DA tNtjÚsrRtÀ | DO COMÉ8C|O
DEPABTAMENTO NACIONAL DE RE(i STRO DO COMÉRCIO
§I§IEMA NACIONAL OE RECISTf,O DÔ í.: tMÉRcto

MA!4AN6UA}§
cr0AoE

DD

UF

ASSINATURAS/NOMES DOS SÔCIO

Noíne gE LT'IZ s:r,vÀ

ho-
\ CPL.o

O§ sócios declaram, sob as penas da Lei, que nâo estão incuÍsos em quaisqut- rilrs crimes píevistos em Loi
restÍições legsis que possam impedí-los de,.:xercer atividades morcantis.
E, €stando os sócios justos B conttatados áÉsinam este instrumênto em 03 ( lrREg ) vias, d
teor e para o mesmo efeito, na pÍssênça dr{:; testemunhas abaixo:

§nauP

igual

04
de OUTUBRO , 00de

Jt
Nómê

losé §mÍrs

8769
I

A§s.:

osE!' DE I'À?IMà TÀS DÀ §ILVA

AUTENICAÇÃO
0 que a presente cópia está conÍorme

I qrre me
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tível

Nova lllaman ua e
Posto de Combus

e-+
setta

ffik"/lubrificantes, bomcharia, conveniêncla, lanchonete e rcsÊ/unnte

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2014.

OBJETO: Aquisição parcelada de combustiveis e lubrificantes diversos
destinados aos veículos utilizados nas atividades da Câmara [Vlunicipal de
Mamang uape.

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

OLINA/ETANOL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS: 67 e80.00

PRAZO: ENTREGA IMEDIATA
PAGAMENTO: , TÉ TRINTA. DIAS .q.PÓS A ENTREGA
PRODUTOS SOLICITADOS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ORIGEM DAS MERCADORIAS OFERTADAS: SETTA

TOTAL DOS

UNlDÀDE

LITROS

LITROS

L I TROS

euÀNTrDÀDE p. uNrrÁ-ero

12!ú 2,35
l2i '-2, I

P TOTÀI

F
. 22 de março de 20r,1 I Ct{pJ:qa,.g79.?/4E1ry-l21

POSTO DE COMBUSTÍVEL
NOVA MAMANGUAPE LTDA.

Rua lnácio da Costa Farias, g30

I DIS MÀRCÀ

S ETTÀ1 OLINÀ

ANOL COMUM

LEO LUBRIEICANTES

*'*il

I3 LüBRAX

M pe

Lot. Cidade Nova - CEp:Sg.280.000
. Adjamir Caxias da Silva L

(Sócio Administrador)
Identidade: 227 37 83 SSDS/PB

Fonefax :83-3292-1667
Email : posto.novamme@hotmail.com

MAtvlANcUApE - pB

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

Fone: (83)382-í667 - E+nail: posto.novamme@hotmail.com - CNPJ: 04,078.84í/000í-72 - lnsc. Est.: 16.130.203t

J

PROPOSTA

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTíVEI ruOVI MAMANGUAPE LTDA
C NPJ : 04.078.841 10001 -7 2

Yll
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EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ
cÂlourÀ l.íuNrcrpÀr DE lalaNGUÃpE

cor.gssÀo PERI4ANENTE DE LrcrTÀÇÀo

th FL: 67

. CPL.

COSTÀ FERNANDES

stivrl Nova Mamanguapê Ltda

o

o

(
o

Ata dos txabalhos da co{Lissâo Pêrnanentê de tricitaçâo, encarregada dê atua-r nos procêdimentosrelativos à 1lcitaÇâo acina indicada, guê objetiva: Àquisiçâo parcelada de cônbustiveis el-ubrifacântes diversos, dêstj-nados aos veiculol utilizados nas atirridades da câIllara Municipalde Mamanguape. Foi dada a devida publicidade ao cêrtame, em obserwância â legislaÇãopertinente, utllizando-se do seguintê meio dê di\ rlgaÇão: Diário oflcial do Estado -21/02/2074; JorDâl À Uniâo - 2-7/02/2074- f.icitalttê cadastrado neste procêsso: pô,sto decorücustivel Nova Mamânguape T,tda. Às 10:00 horas dô día 24/03/2014. ..1-i,]- 
". a com-issãoPêfl[anentê de ],icitaÇào, designada pera portaria 

^o oor/2o14 de o2/or/2o1,4, conposta pelosseTvidolês: CIEONISoN CÀssIÀNo DA s II,VA - P]:esidentê,. SEVERINA DE AoUINo Cosl,A FERNÀNDES -l'ÍeÍüro; IG.RTA JosÉ Gor"Es - Mêubro. rnicialmentê, confôrme as disposições contrdas noinstrunento cônvocátório, o Presidêntê abriu a sessâo púbfica e efêtuo; o credencia.,nento dosinteressados- l,icitante gualificado a partici.par dêsta reuniáo: posto de Coúbust1ve1 Nova
Mamanguape ttda - Reprêsentante: Adj amir Caxias da Silva - Bm sêguida foran idêntificados osênvefopes contendo âs propostas ê os documêntos de halilitaÇão dos licitantes dêvidêmentequaliflcados, alrrindo-se os envelopes Docr.rmentaÇão os quais tiverâm seus conteúdos rubricadospelos presêntês. conferidos os e]ementos aprêsêntados, passou â írlfor,ner: o licitantê foi
considerado habititado. Àpós a di!'ulgação do lesultado da fasê habilitação, observado o prazo
recursal ou registrâda a dêsistência exprêssa do licitante de apresêntar qualquer intêrpo;iÇâode recurso, foi abêrto o envelope contêndo a proposta de prêÇos do proponenle habilliado, oqual têve seu conteúdo dêvidamente rulricado. Analisada a proposta o presidente passou ainformar: o ticitantê âpresentou proposta, no aspecto formaf, êm coDsonância com às exigêrcias
do instrumênto convocatório. Considerado o valor ofertado pelo proponeEtê, devidamênte
registrado no co-rrespondênte l{istôrico da Ata, as observaÇões apontadas durante o processo ê
os critérios definidos no instnmento convocatório, ao final da sessâo, produziu-se o seguintê
-rêsultado: ticitante vencedor ê iespectivo vâ1ôr total da contratação: posto de CoÍútustivel
Nova Mamârrg,rlâpê r-tdâ - và.lor: RS 67.98o,oo. os valo-rês unitárjos constarrtes da proposta
aprêsêntada. bem cono o rêsultado do certame com a devida classificâção, estão demonstrados no
lespêctivo l'Íapa de ApuraÇão. que fica fazendo partê integrante desta Ata, independente detranscriÇão. Eâcultada a palavrâ: nerür.mã obsêrvaÇào foi feita- ConsidêtâÇÕes da CoÍLissâo:presentê a sessão pública o sr. Marcê1o de souza Pereira, consultor técnico desta câmala
Municipal, assessorando os trabalhos da conissào. Nâda mãis hawendo a constar, lavrou-sê à
prêsente Ata, que depois dê lida e achada conformê, vai devídamênte assinada.

€&- l^aaÁ,

ÀTÀ 001 - IorADÀ DE PR.EçOS No 0OOO1,/2O1it

CIEONISON CASS IÀNO DÀ SILVA s
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EsrADo DÀ PÀrÀÍBÀ

CÂ!{ARA t uNrcrpÀr DE l{A}aNGUÀpE
col.fi ssÃo pERlaNErrrE DE LrcrrÀçÀo

nrsrÚmco DÀ ÀIA oo1 - TCIADÀ DE PREçOS !I" OOOO1,/2014

Históxj-co da Àta dos taabalhos da Corl.issão Pertnanente de licitação, ertcarrêgados de atuar nos
procedimentos rêlativos à licitação acima indicadâ, que objetiva:

AguisiÇão parcelada de conbustlvêis e lubrifi-cantês diversos, destinados aos velculos
utilizados nas atividadês da cámara Mulricipal dê Mamanguape.

1.0 - DÀ pROPOSTÀ DE PREçOS

Considêlados os walorês âprêsêntados
processo ê os cxitérios definidos
produziu-se o segui-nte resultado:

por cade licitânte, as observâçõês apontadas durante o
no instrumento convocatórlo, ao final dêsta sessào,

- Posto dê Conbustlvel Nova }íamanguapê Ltda.
Item(§): 1- 2 - 3.
valor: R§ 6l .980, 00

2.O - @ TN,AÍA},EIfltt) DII.ERENCIAIrc PÀRA ü8 e EPP - EASE PROPOSTÀ

- Não há rêgistrô.

SEVERI DE
e,É

NO ÍA f'ERNÀNDESCLEONISON CASSIANO DA SII-VA

-_1,-._/ Lt
F{c*,.li- ,.qaige*r,ê

MÀRiÁWíf,Go&s tive Mananguape Ltda1 No+a

rt: 68 f,

. CPL.
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. CPL.

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÁT.NNÀ MUNICIPÀT DE T4A}'ANGUÀPE

COMISSÀO PERI4INEMTE DE LICITÀÇÀO

OUÀDRO COI{PÀIT,AIIVO DOS gREÇOS ÀPRESBNIÀDOS . MÀPÀ DE ÀPURÀÇÃO _ TOI.íÀDÀ DB PREÇOS N" OOOO1/2O14

vI. unitPâÉlêlpântês
1- oàsollna
Posto de Conbustíve1 Nova Mamanquape Ltda
2 - Btanol êorúrm

Posto de CombustÍve1 Nova Mamanguape Ltda
3 - óleo lüb!1f1cànte lJâsôl1nâ/etànol
Posto de Combustlvel Nova Mamànguape Ltda

Un1d.

l. .i t ro

litro

I itro

Ouâni.

2160 0

1200

120

. Totàl CLàes. Obs

63.720, 00 t

2.82AtOO 1

1.4 4 0, 00 1

2,95

2,35

72, OO

Mamânguape - PB, 24 de Ma!Ço dê 2014

NESULTIDO FTIBI:

- Poeto de Combustlvel Novâ uámãnguape ltda.
Item(s):l-2-3.
Va.lor: R$ 67.980,00

^
CIEONISON CÀSSIÀNO DA SIIV}.

MARIÀ JOS

ütrl-.^'

,/
-..fi,

sEvERrlE gÉ aourlvo cosie rínNaroes
'ra{,
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EsrADo oa paRAiBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPoSTA - TOMADA DE PREÇOS N" 0000í/20íil
OBJETO: Aquisiçáo parcelada de combustiveis e lubriÍicantês diverso§.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor totat da coritrataÇáo:
Posto de Combustivel Nova Mamanguape Ltda - Valor: RS 67.980,00.
Dos atos decorrêntes do procedimento licitatório, caberão reçursos no6 teÍmos do AÍt.
109, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteraçóes. Maiores informaçôes poderão ser
obtidas junto a Comissâo Permanente de Licitaçâo, Rua Duquê de Caxias, j23 - Centro -
Mamanguape - PB, no horário das 08:m as í2:0O horas d6 dias úeis.
Teteíone: (o83) 3292-2766.

Mamanguape - PB, 24 de Março de 2014
CLEONISON CASSIANO DA SILVA - Prêsidente da Comissâo

Publicado _mêdiantê aÍixaçáo no QUADRO DE
DIVULGAÇAO deste OÍgão nesla data.

24 .03.74

da Comissáo
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂlan"A MrrNrcrpÀr DE l.{Al,tÀNcrrApE
corüssÀo PEnlaNErllE DE LrcrrÀçÀo

RET,ATORl O TOI,ÍADA DE PREÇOS N" 0O0OA/20a4

1.0 - DO OB;rEtrVO:
Tem o presente relató.riô o obj etivo de descrêvêr os procedimentos da CoÍLissão Permanentê de
LlcitaÇão. doravante denominada siq)Iêsmerrte CoEissão, encarxêgada de atuar no processo
licitatório acima indicado, quê objêtiva: ÀquisiÇão parcelada de coribustlvels e lubrlficantes
diversos, dêstinados aos veiculos utllizados nas atividadês da Câmara Municipal dê ltamanguapê.

2.0 - DÀ PT'BLICIDE.DE:
Foi dada a devida pu.bli-cidadê ao cêrtáme, êm observância a legis1âÇão pêrti.nente. utilizando-
sê do segu.intê mêio dê divulgação:
Diário ofi-cial do Estado - 27/02/2014;
Jornal A lJfi.ão - 27 /O2/20a4.

3.0 - DOS n"IERESSÀDOS r

Licitantês cadastrados neste processo: Posto dê Corüustivel Nova Manâng"uapê Ltda.

iI.O - DÀ EÀBIUTÀçÀO:
No dia ê hora marcados foram rêcêbidos os
hab.ilitaÇão dos interessados, ab-rindo se
quaflficados a participar do cêrtame:
Posto de Combustivê1 Nova Uamanguape Ltda.

envê1opes contendo as propostas e os docr.mêntos de
em seg.uida os enve]opes DocumentaÇão. Licitantes

Ànalisados os êIêmêntos âpresentados e as exigências constantes do instlunento convocatólio
co!-respondente. a CoIÍLissão informôu: Todos os ficitantes foram considerados ha-bi1itâdôs.

6.0 - DÀ cdrcr.usão
Considerando os vâlorês ofertados por cada proponentê, as observações apontadas durante o
processo e os critérios dêfirridos Do instnEento convocatório, chêgou-sê a conclusão dê quê a
proposta do licltante abaixo rêlacionado, aprêsênta-se vantajosa para a AdministraÇâô.
Licitantê declarado vencêdoi e respectivo valor total da contratação:
Posto de Co(iLlustivê1 Nova Ma$anguape ltda - Valor: R$ 67.980.00.

salienta-sê quê os valores unitários constantês das propostas aprêsêntadas, bem como o
resultado do certame com a devida classificação dos licitântes, estão demonstrados no
respectivo Mapa dê Apuração, que fica fazendo partê intêgrante deste relatório, j,ndependentê
de transcriÇão. Face ao exposto, êsta Conlissão, represerrtada neste ato pelo seu Presidênte,
sugêrê âo Senhor Presidente da CârEara, a homologação da presente 1lcltaÇão em favor do
referido proponentê.

É o relatório.

Mamanguape PB, 02 de Abril de 2014.

\N]
SON CASS IÀNO DA SILVÀ

Prêsidênte da Comi s são

/d

5.0 - DÀ PnOpOSrÀ DE PREçOS
Após a divulgaÇão do resultado da fase habilitaÇào, obsêrvado o prazo recursal ou rêgistrada a
desistência expressa dos licitantes dê aprêsêntarêm qualquer intêrposiÇão de recurso, foram
âbertos os envelopes Proposta de PreÇôs dos proponentês habilitados. Ànalisadas as plopostas a
Conlissão informou: Todos os licitantes apresentaran propostas, no aspêcto formal, em
consonância com as êxigências do j-nstrumento convocatório-
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EsrÀDo DÀ paaljsÀ

cÁr,BRA l.ruNrcrpÀr DE MÀITANGUÀpE
ÀSSESSORIÀ .TT'RIDICÃ

Oligee: TOIG.DA DE PREÇos N-o 0000T/20L4
coMrssÀo pERT4.NENTE DE LrcrrÀÇÃo

Àssunto ! Àqui si ção parcelada de cornbustíveis e lubrificantes
diversos, destinados aos veícu1os utilizados nas
atlvidades da Câmara Municipal de Mamanguape

Ànexo: Processo licitatório correspondente.

PARECER

Analisada a natéria, nos têrmos da Lêi Federal n" 8.666/93 ê suas alteraÇôes, e considerando o
teo.r dos documentos e informâÇôes apresentadosT esta Àssêssoria Juridica considera rêgular o
processo em tela/ o quaf êstá em consonância com a lêqisIaÇão pêrtinente.

Mamanguâpe - PB, 02 dê Àbrif de 2014.

L
ÀI,BERDÀ}I JORGE SIIIrÀ COTTÀ

,'

7

U
.rt

Assêssor Jurídico
oÀB-PB 17 67
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀ18À

cÁ!ÍÀÀÀ MrrNrcrpÀr DE r'rÀr'ÍANGUÀpE
GÀBINEIE Do PRES IDEI.ITE DÀ CÁI,ÍARÀ

Mamanguapê - PB, 02 dê Abiil de 2014.
PORTÀÀ.IÀ N" ÍP 00001/2014

o PRESTDESTE DA cÂ}ÍAxÂ DA cÂlG'RA MuNrcrpÀr DE IGI'aNGuAPE, EsrÃDo DA pÂxÀlBA, no uso de
suas atribuiçóes legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGÀR o resultado da licitaÇão, modalidadê Tômada de prêços no OOOOI/2014, quê
objetlva: Aquisiçào pareêlada de coÍrbustívêis ê lubrificantês diversos, dêstinados aos
veículos utilizados nas atividades de Câmara Mr.úricipal de Mamarrguape; com trase nos elemêntos
constantes do processo corrêspondente, os quâis apontam como proponente (s) vêncêdor(ês):

- Posto de Corüustivel Nova Mamanguape Ltda.
0 4 .0'78 .841/ OOO1--12
Valor: R$ 67 - 980, 00
Publique-se e cumpra-se,

IRÀ DÀ SI
Prêsidente da Câmara

. CPL,
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EsTÀDo DÀ PÀFÀÍBÀ
cÀ{AxA l'ttrNrcrPÀr, DE ]aIÀNGUÀPE

GÀBTNETE Do PRESTDEMTE DÀ cÀMÀRÀ

Mamanguapê - PB, 02 de Abril dê 2014.
PORTÀR-r.À No IP 00001/2014-01

O PRESIDENTE DA CÂMARA DA CÁIGRA I'íUNICIPÀI DE }!$ANGUAPE, EsTÀDo D-A PARAÍBA, no uso de
suas atribuiçôes leqais,

R E S O I, .\/ E:

ÀDruDICÀR o objeto da licitaÇâo, modalidade Tomâda de Preços n" OOOOT/2O14r AguisiÇão
palcelada de coabustíveis ê lubrificántês diversos, destinados aos velculos utifizados nas
atj.vidades da Câroera Municipal de Mamanglrapê; com base nos elêmêntos constantes do plôcesso
correspondente, a:

- Posto de Combustivêl Nova Mamanguape Ltda.
a4 . o'7I .A41/ OOOT-12
valor: RS 67 ,980, 00
Publigue-se e cuÍpra-sê -

FEBRBI RÀ VIÀNA DA SI
Presidente da Câmara

/^Y

FL.14
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coNl!ÀTO No : OOO02/201a-CPL

TER}TO DE CONTRÀTO QIJE ENTRE SI CELEBRÀM A CÂ}!ARÀ
}AN4.NGUÀPE E POSTO DE CO}TBUSTÍVEL NOVÀ IíAMANGUAP
FORNECII.{EII'TO E/OU PRESÍÀçÂO DE SERVIÇOS CONFORME
NESTE INSTRI'}íENTO NÀ FORI.A ABÀIXO:

o (
o

PêLo prêsêntê instru.Eento pârticulâr dê contEato, dê um Iêdo CâDara l,tunicipal de l,íÀoângrrâpê -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 12 -120.256/ 0001-52, nestê ato
represêntada pelo Presidente da Câmara Emerson Eerreira Viana da Silva, Brasileiro, Solteiro,
Professor, residente e domiciliado na Rua ljlarquês de Herval, 329 - Centro - l.,famálgmape - PB ,
CPE no 039.842.41,4-45, . carteira de Ídentidade n" 2.269.'122 ssP-PB , dolavante simplesmente
CONIRATÀNaE, ê do outro lado Posto de Combustivel Nova líamânguape Ltda - BR 101 klo 38, s/no -
Í,oteamento Cidade Nova - l'íananguape - PB, CNP.I n" 04.078.841/0007-72, doravarlte simplesmente
COIrRÀIÀDO, dêcidj-ram as partes contrat;rntes assinar o presentê contrato, o qual se regerá
pelas cLáusulas e condiÇóes se$.rintes:

clÁrrsu!À pRruErRt - Dos ErnDÀltErros Do cctrtnxlo:
Este contrato decorre da licitação modal-idade Tomada de Preços n" OOOOT/2014, procêssada nos
termos da Lei Eederal n" 8-666/93 ê suas alteraÇôes, Lêi CoryIementar n" L23, de 14 de
dezenü.ro de 2006.

CIáU$EÀ SEGT'UDà. - DO OB"E1t, DO COITTRÀIO:
o presente contrato tem por objeto: ÀquisiÇão parcelada de combustiveis e lubrificantes
diversos, dêstinados aos velculos utilizados nas atividades da câ.Eara l.Íunicipal de Manànguape.

o Íornecimento e/ou prestaçâo dos serviços deverão obedecer rigoros.uDente às condiÇôes
expressas neste instrulento, ploposta apresentada, Tonada dê Preços no OOOOI/2014 e instruções
do Contlatante, dosr]mêntos esses que ficam fazêndo paltês irrtêgrantes do preseÀte contrato,
independente de transcrj-ção.

cüÚsrEÀ fERcErRÀ - Do vãroR E PnEços:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é dê R§ 67.980,00 (SESSENTÀ E SETE MIL
E NOVECE}TIOS E OITENTÀ REÀIS),

CInfu'StIIÀ OINRTÀ . DO RBÀI:'USIàüEUO:
os preços dos co[üustlveis e lubrificantes pode!ão ser realirüados conforme os indices
oflciais autorizadog pelo coverno Federal ou Setoriais.
ocorlendo o desequillbrio êconôltricô-financeiro do contrâto, podêrá ser restabelecida a relação
que as partês pactuaram inj-cialnente, nog têrmos do Àrt. 65, lncj-sô II. A-llnea d, da Lei.
8.666/93, mediante comprovaçào docuEental e requellmento expresso do Contratâdo.

cuiusu,À QrrrNrÀ - DA DotàÇÃo:
.As dêspesas correrão por conta da segnrinte dotação, constante do orçâmento vigentei
Recursos Pr6prios da Câmãra l,Íunicipal de lÍâmânguape: 01.01 01.031.000L.2001 3390.30.00

finíusÚIÀ sExÀ - rx) PÀGlüBfTo:
O pagamento será efetuado na Tesoularia do Contratante, Dediântê plocêsso rêgula!, da seguj-nte
maneira: Àté trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

cl,ÁusurÀ. sÉTna. - Dos PRÀzos:
o prazo máxj-mo para a execuçâo do objeto ola contratado, confolme suas caracterl sticas, ê que
admite proffogaÇão nos casos previstos pela lei 8.666/93, está a-baixo ind-icádo e será
considerado a partir da el[i-ssão do Pedido de Coryra:

Entrega: Imêdi ata
o prazo de vigência do presente contrato será deterEinado: até o final do êxêrclcio fi.nanceiro
de 2014, corsidêlado da datâ de sua âssj-natura.

crÁuslrlÀ orTÀva - DÀs otsalcÀçõBs Do corlBÀ:f,tNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serriços efetivêmente
realizados, de acoldo com as respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Ploporcionâr ao Contratado todos os meios necêssários pâEa o fiêL iolnecinento ou
prêstaçâo dos serviÇos contratados;
c - Notifica.r o Contratado sobrê qualquêr irregularidade êncontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais a.uqlla e coq)Ieta fiscalizaÇâo, o que neo exime o
Contratado de suas responsabiLi.dadês contratuais e 1êgai9.

crJiusulÀ NoIÀ - DÀ!, caRIcàçõBs Do @tsEÀIADo:
a - Executar dêvida&entê o fornecj.Eento ou serviÇos descritos na Cláusula cor-respondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade êstabelêcidos para o ramo dê
ati-vj"dadê rêIaciônada ao objeto contratual, côm observância aos prâzos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇâo fiscal, civil,
tributária e trabãlhistâ, bqÍ coÍro po.r todâs as dêspesas e corq)aomissos assurrados, â qualquer
título, pelante seus fornecedores ou terceiros em razão dâ execução dô objeto contratado;

osto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇào doc - Mant
contratoT

er
êpresênte intêgiaImênte em todos os seus atos,'

t



d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contlatante devendo prestar
esclarêciÍêntos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causadôs diretamente ao Contratante ou
decorrentes de sua culpa ou dolo I}a execuÇão do contrato, nào êxcluindo ou

deste

o

ANE

infoImê

uzindo ess
D

qual va1

(
urJá..*

.rêsportsabilidade a fiscalização ou o acouparüaEento pê1o órgâo intêressadoi
f - Nào cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto
sêm o conhecimento ê a devida autorizaçào expressa do Contratante;
g - tr{ântê., d\Eantê a vigêrrcia do contratô, em compâtibilidade col§ as obrigações assrmddas,
todas as condiÇões de habilitação e quallficação êxlgidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao ContratâÍrte os docr.&entos neces:ários, sêtopre çtruê solicitado.

cu{usurÀ DÉcnÀ - DÀ ÀLrR,ÀçÃo E REscrsÃo Do coN.TRÀrro:
Estê contrato poderá ser alterado, unilateraloêntê pela contratantê ou por acordo entre aspârtes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, dê preno direito, coDforme o
disposto nos Àxtigos -17, 18 e 79 da Lei 8.666/93.
o contratado fica obriqado a aceitar nas mêslnas condiçõês contratuais, os âctéscimos ou
supressõês que se fizêrem necêssálios, até 258 (vinte ê cinco po.r cento) do valor inicial
atualizado do contrato, ê, no caso dê reforEa de equipamento. até o rimite de 50* {cinquentapol cento) parâ seus acréscimos.

CIÀU$[À DECIl4. PB,IUEIRÀ - DÀ§ PENàtrIDÀDBS:
A recusa injustâ em deixar dê cunq:rir as obrigações assurEidas e preceitos leqars, sujêitará o
Contlatado/ garantida a prévia defesa, às seguintes pênalidades previstas nos Arts. 86 ê 87 da
tei 8.666/93: a - adwertência,. b - mrlta de írora de 0.53 (zêrô vÍrgula ci-nco pot cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atrasô na entrega, no inlcio ou na execuÇâo do
objêto ora contratado; c - mufta de 109 (dez por cênto) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspênsâo temporária de particlpax êm licitaÇão e
impediEento de contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anosi e - dêcla-ração
de ínidoneídade pala licitar ou contratar coB a AdÍrinistração Pública enquarrto pêrdurarem os
motivos deterninantes da puniÇão ou até gue seja promovida sua rêabllitaÇáo perantê a própria
autoridade que aplicou a penalidade,' f - simultarreamente, qualquer das penalidadês cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666l93-

crÁusÜIÀ DÍgrtg, sEqrmÀ - Do BoRo:
Para dirimir as questões decorlentês deste contrato. as partes elegem o foro da Comarca dê
Marnangiuape, Estado da Paraiba,

E, por estarêm dê pleno acordo, foi lavrâdo o plesente contrato em 02(duas) vias,
assinado pelas partes e por duas testêÍnml.as.

Mamanguapê

PEI,o CONTRÀTÀ]{TE

PB, 02 dê Àbri1 de 2014.

P\fi"**o,,.. Pcl ü s§.rod \')

ON FE IBÀ V

Pos dê tivêl Nova lrã[á.It$lalre l,tda

,,,,*,N I

DÀ sIl4/A
PreCidente da Cámáre
ozg -haz -ats-as Z\/
.u*\\*^2**" J'
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÁI.ÂRÀ !íJNrcrPÀL DE MÀ}aNGUÀ?E
coMrssÁo PERI,aNEITTE DE LrcrrÀçÀo

to!.!ADÀ DE PREÇOS N' 00001/2014

DEcIÂRÀÇÃo _ PUBI,ICÀÇÃo

DEcLAReçÃo

Declaro para os dêvidos fins de dileito, que uma cópia dos têrmos de HomologaÇào e AdjudicaÇão
correspondêntês ao processo licitatório modalidadê Toeada de PreÇos n" 00001/2014, forâm
dêvidâmente âfixàdâs no Ouadto d€ Divu.Lgegão deste órgrão, nesta dâtâ, em obsêrvância as
disposiÇões da Lei Fedêral A" A.666/93 e suas alteraçõês postêri.ores.

Mananguape - PB, 02 de Àbril de 2014.

CIEONISON CÀSSIANO DÀ SILVA
P.resr-dentê da Conissão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIEà
cÂMÀRÀ MUNICIPÀI DE Ian,íA}IGUÀPE

COMI SSÀO PER}G,NENTE DE I,TCITÀÇÀO

loNaDÀ DE mEçOS lr' OO0O1/201{

DECr,ÀRÀÇÃO - PUBl,rCÀÇÃo

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos têrmos de Homoloqação ê Adjudj.caÇão
correspondentes ao processo licitatório nodalidadê Tonada de Preços n" 00001/2014, forâm
d.ewidaRente afj.xadas no Quàdro d- Divulg:ção dêste órgão, nesta data, em obserwância as
disposiçôês da Lêi Federal n" 8.666/93 e suas alterações postêriores-

Mananguape - PB, 02 de Àbri1 dê 2014.

DECLÀRÀÇAO

ELIENE NUNES DO SÀNTOS
sêcrêtári â
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ESTADO DA PARÂIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAÇÃO - TOMADA DE PREçOS No 0000í/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comi$são Permanente de Licitação e
observado o pareret da Assêssoria Jurídicâ, rêíerente a Tomada de Prêço6 ro
00001120'14, que objetiva: Aquisição parcelada de combustíveis e lubriÍicantes diversos,
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório ê ADJUDICO o seu objeto a:
Posto de Combustivel Nova Mamanguape Ltda - R$ 67.980,m.

Mamanguape - PB, 02 de Abril de 2014
EMERSON FERREIRA VIANA OA SILVA - Presidente da Câmara

PUBLICAR

,l - Quadro de Divulgação do Órgâo Realizador do Certame - 02.04.í4
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EsraDo oÂ PÀRÂisa
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AquisiÇão parc€lada de combustíveis e lubriÍicantes diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n" 00001/2014.
DOTAÇÃO: Recursc Próprios da Cãmara Municipal de Mamanguape: 01.01
01.03í.m01.200í 3390.30.00
VIGÊNCIA: até o linal do exercício financeiro de 2014
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e:
CÍ No 0OmZ20í4 - 02.04.'4 - P6to de Combustível Nova Mamanguape Ltdâ - R$
67.980,00

tr - Quadro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do CeÍtame - 02.04.14

PUBLICAR:



ESTAD() DA PARAIBA
PREFETTUR.A, MUN'CIPAL DE MAMANGUAPE

FIrND.{DO PELA LEI N" -lJ DE 16 de JULHO 197.1

EsrÂoo DA PARÂIBA
CÂMARÂ iIUI{ICIPAL DE MAMAI{GUAPE

HOMOLOGAçÂO E AÍUUDCAçÃO - ÍOMADA DE PREçOS lltc O@0 ?01l
Nos termos do relatóíio Íinal apÍeser ado pela ComÉsáo Permanênte de Li*açáo e ob§êrvado o pareceÍ da
Assessorie Jurídba, reÍerentê a Tômeda dê Preçc n'O(DO12Oi4, quê ôbiêtiva: Aqubçáo pârcêlada dê
combustlveis e lubÍificantes divers6; HoMOLOGO o conespondente procedimento licitatórao e ADJUDICO o
seu objeto a: Poslo de Comhrdível Nova Mamanguape Ltda - R$ 67.980,m.

Mamanguape - P8, 02 de Abil de 2314
EMERSoN FERREIRA VIANA DA SILVA - Pr6ider{e da câmara

ESTADO OA PARAiBA
GÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUÀPE

Diário Oficial do NIunicípio

EXTRÂTO DE COIÚTRÂTO
oBJETo: Aquisiçào parcelada de combodíveis e lubíiÍrcantes divêÍs6. FUNDAMENTO LEGÂL: Tomada de
Preço6 no OOOO1/2014. DoTAÇÃo: RecuÍsos PrópriG da câmara Munbpal de Mamanguape: 0í.01
01 Gil o@1 2m1 39o.3o.0o. vtcÊtlcte: até o final do exercicio financeiro de 20'14. PARTES
CONTRATANTESj Câmara Muniipal de Mamanguap€ e: CT No 000022014 - t2.U.14 - PGto dê
Combustivêl Nova Mamanguape Ltda - Rt 67.980,00.

ANO:2014 MES: ABRIL
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w Tribunal de Gontas do Estado da paraíba

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica qu e em 2810212014 às 1 1:05:28 foi protocolizado o documento
sob o No 09060/14 do Aviso da Licitação n" 00001/20i4 referente ao exêrcício de 2014, ieferente a(o) Câmara
Municipal dê Mamanguape, mediantê o recebimento de informações/arquivos eietonicàs âncã.r:niãoo. po1.
Claudio Leite Filho.

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: O0OO1t2}i4
Orgão de Publicação: Diário OÍicial do Estado
Modalidade: Tomada de Prêço
Tipo do Objelo: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 67980.00
Objeto: Aquisição parcelada dê combustíveis e lubriÍicantes diversos
Data do Ato: 2710212014
Data e Hora do Certame: 2410312014 1O:OO
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

INFORMAçÃO DO SISTEMAI Envio Fora do prazo: Não

João Pessoa, 28 de Fevereiro de 2014

l='-t

k, Assinado Eletronicamente
úniomo Lc i3/93, átê6dã p3tâ tc ar2oog ê

p€lo Rêgim4lô l.têmo. atlêÉdo peta
RÁTC 1S/2009

certidão de Recibo Protocolo. Doc. 09060/14.lnserido por Tramita (gerado automaticamenle) em 2}lo2l2oj4 11:os
lmpresso por clâudio Le:.tê Filho eín 28102t2014 1í:07. Autenticaaão: 839eb9b4378a56af637613d9g94394e8.

;]riu.2-iiÊ,48

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sisiêma de Tramita@ de Processos e Documentos

RECTBO DE ALTERAçÃO Oe DOCU MENTOS/IN FORMAçOeS

O Tribunal de Contas do Estadô da Paraíba certiÍica que em 09/05/2014 às 09:53:23 Claudio Lêite Filho alterou os
sêguintês documentos/informaÇôes destê documênto.

Jurisdicionado: Câmara [,4unicipal dê Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2014
Data de Publicaçáo: 2710212014
Orgão de PublicaÇão: Jornal OÍicial do Municipio
Data de Homologaçeo: 0210412014
Responsávêl pôla Homologação: Câmara [/unicipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras ê Serviços
Valor Estimado: R$ 67980.00
Valor: R$ 67980.00
Fontes de Recursos: Rêcursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisição parcelada de combustÍveis e lubriÍlcantes diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 67980.00
Proposta 1 - Proponentê Pessoa Jurídica (Nomê): Posto dê Combustível Nova Mamanguape
Proposta 1 - Proponentê Pessoa Jurídica (CNPJ): 04.078.84110001-72
Proposta 1 - SituaÇão: Vencedora

INFORN,,IAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prâzo: Não

João Pessoa, 09 de Maio de 2014

Assinado Eletronicarnente
úi,oí!É LC rô,!3. aileraCa plla LC s1,?CO3o

pê]. Rêlireíô inlerno. 3rk ai. pela
RATC 1e!12409

Sistêma dê Procêsso Eletrônico do TCE-PB

CenlCão de AlteraÇi:o DoaLjmenlosr'iníormêçôes. Doc- 09C60/14 Inserido porTrâmita (geradô aulomaticamenle) en C§/05/2C14 Ô9:53
lmpresso por ClêLdio Leite Filho eír C9tC5/2014 09:53. Auteniicaçáor ôgc8c230g07ebd7cT eú51A3184fê9527.

a90 30 7863d 6a84 84d31 4 3962ef1 9f8ciPDFI Edital da Licitaçao Sirll

Documêntô .rrhirr.iritaçao



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/05/2014 às 10:24:58 foi protocolizado o documento
sob o No 24484lí4 da subcategoria Contratos 2014, reÍerente a(o) Câmara l,4unicipal de Mamanguape, mediante o
rêcebimento de inÍormaÇões/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Númêro do Contralo. 02201 4
Data da Assinatura 02041201 4
Prazo Vigência: I meses
Valor Contratado: R$ 67980.00
Situação do Contrato: Vigênte
Objêto: Aquisiçáo parcelada de combustiveis e lubriÍlcantes diversos, destinados aos veiculos utilizados nas
atividades da Câmara Municipal de l\,4amanguape
Contratado (Nome): Posto de Combustivel Nova Mamanguape
Contratado (CNPJ\: 04.07 8.841 10001 -7 2

llNFoRlvAÇÃo Do slsTEMAl Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 dê Maio dê 2014

Assinado Elêtronicâmente
@.L@:C 1&93, à:iêrâdâ pelâ LC 91/2cag e

pêc R€line o lô1emo, ô l..adô Pel.
RA rC 1s. 00!

Sistêma de Processo Eletrônico do TCE-PB

Cediião ce Recibo Protocolo. Dcc. 24484114. lnseriio por Írarnlta igerado automalicamente) en C9lOÜ2414 iO 24
tmp.esso por Claudic Leile Fliho em 03r05/2014 l0 25 Alteoiicaqáor 12aeÍ2c60Íaf04i6c891d 4íAa38514fl

Js," lro', 
r, s:rooozo"z"ooz:8e4 7ccs2d9d 1[PDF]Contrato

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documêllto .laurartiáçao



Posto de Combustível

Nova lllaman ua e

Esta proposta só tem validade por 60 dias.

§

setta
tubtiftcantes, bomcharia, conveniência, lanchonete e rEsburante

Mamanguape. 2l de Janciro dc l0ll

Câmara Municipal de Mamanguape

Prezado seúores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

P. TOTAT-

l.t 5

ír1.7l().(x)
I 8lo o(r

l..ll0.(x)

i- cNP.', cr.. 07 ?'.0r,1 Ew1'7 2-i
POSTO DE COMBUSTIVEL

NOVAMÂMANGT.,APE LTDA.

Run lúcio da Costr Fadas, Sil)

Lot. Cidade Nova' CEP:58'28&00

L MAMANGUAPE-P3 J

QUANTI
DADE.

P. UNIDADEITEM PRODUTO

2l .600 1.95GASOLINA COMUM0l
200IETANOL COMUM02

[.00l]003 LEO LUBRIFICANTE
GASOLINA E ETANOL

RS

Rua lnácio da Costa Farias' 830 - Lot' Cidade t{ova - CEP:

Fone: ($)342-1667 - E+nail: posto.novamme@hotmail.com - CNPJ:

58280{00 - MamanguaPe - PB

04.078.841 /000'l -72 - lnsc. Est': I 6.í 30'203-3

67.9tt0.00

t



LIMA & SILVA PETROLEO LTDA
Praça Doze de Outubro, 200, Centro
Mamanguape - P B C EP : 5 I 2 80-0 00

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

FONE: (83) 3292-0127

Cômara Municipal de MamanguaPe

Segue proposla de preços abaixo.

Validade da proposta 60 dias.

Mamanguape, 22 de Janeiro de 2014.

Lima & Silva

TOTAL 68.544,00

Pelróleo Ltda.
FoÍprí0il)3292{jI criPJí0541010!trí{

Ilem Produtos Quantidade R$ unitário R$ Total

1 Gasolina 2t 600 -R$: 2,97 64.152,00

) Etanol 1200 Às.. 2,38 2.8s6,00

3 Tlubrirtcante Gn 120 R$: 12,80 1.536,00



POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA TEREZINHA LTDA

A,
Câmara Municipal de Mamanguape

Apresentamos nossos preços abaixo conforme foi solicitado.

PROPOSTA DE PREÇOS

Preços válidos por 30 dias.

TOTAL 68.964,00

.03,g23.742loooi.Bz ;

Poslo de comúusÍryerilart lt,lentrnhallda
Rua Cônego faustino jorge 

deCarvalho, 101

Cenrro . 0tpr 51 115.000

L ltâpororoca _ pB J

ITEM QUANT. PREçO
UND.

PREÇO TOTAL

01 GASOLINACOMUM-1
LT

R$: 2,99 64.584,00

02 ETANOL COMUM - 1LT 1200,0 R$: 2,40 2.880,00

03 ótro tusnrrrcANTE
GASOLINA/ETANOL

120,0 R$: 12,50 L.500,00

Itaporo a, 22 de Janeiro de 20 4.

Rua Cong.Faustino Jorge Carvalho . n" 204 -Centro-ltapororoca-PB
CNPJ 03.923.7421 0001 -87 Insc Estadual 1 6' I 29.988- 1

PRODUTO

21600,0


