
AN€

o
a rr: OJ ã

o'í

5
. CPL .o

ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂrana nuxrcrpal DE ro ncuÀPE

cor'G ssÃo PERrGrrErIrE DE LrcrrÀÇão

PROCESSO LICITÀTORIO TOt'íADÀ DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRÀTÍVO N" 15O3O5TPOOOO1

óRGÃo RrÀr,r zÀDoR Do CERTÀME:
câInara ]'lunicipal de l'laúanguape
Rua Duque de Câxias, 123 - centro - Mananguape - PB

cEP: 58280-000 - TeI: (083) 3292-2'786.

OBi'EIO:
Aqulsição parcelada dê co&bustlveis diversos, destinados aos velculos utilizadog nas

ativi-dadês da cânâra Municlpal de uamangrrape

EI;EMENDOS BÍI§ICIS DO PRO@8AO:
SOLICITÀÇÃO E JUSTIE ICÀIÍVÀ DA CONTPÀTAÇÁO

ATO DE DESÍGNÀÇÃO DA COI,ÍISSÃO .'UI6ÀDORÀ
DECLARÀÇÃO DE DISPONIBILÍDÀDE ORÇAI'GNTÁRIA

AUTORT ZÀÇÃO PAXÀ REÀLr ZÀÇÁO DO CERTÀI'ÍE

PROTOCOLO E ÀUTUAÇÃO DO PROCESSO

INSTRI'},ÍEI{IO CONVOCÀTÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSIIÍUTIVOS
púecnn wnÍorco - APRovAÇÀo Do rNsrRUMENro coNvocÀrÓRro
PUBTICÍDADE DO CERTÀME . DIWTGAÇÃO
COMPROVÀI{IBs DE ENTREGÀ - INTERESSÀDOS

DOCUMENIOS DE iIÀBILITAÇÃO DOS LICITANIES
PROPOSIAS DE PRECOS ÀP RE SEÚTADÀS

ATA E DE],IBERÀÇÃO DA COT'TISSÃO JUIGADORA

OUÀDRO COMPÀ.RATIVO DOS PREÇOS - }G'PÀ DE ÀPURÀçÀO

REIÂTÓRÍO FINAL DOS TRÀBÀIHOS
peeiisn runiorco - aNÁÍ,r sn Do PR@Esso t tcrtetónto
ÀTos DE Houol,oGÀÇÃo E AD,ruDrcAÇÀo
CONIRÀTO CORRESPONDENIE

PUBLICAÇÕES
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EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

câllarÀ t{rrrcrpÀrJ DE tar,olrc.rrÀpE
sEcRErARrÀ DÀ câraRÀ KrNrcrpÀr DE t& nrclrApE

Mananguape PB, 04 de MarÇo dê 2015.

Senhor Presidente da Cámar:a,

Solicitamos que seja autorlzada à Comissão Perrüanente de licitação degte ólqào,
procêdlmento licitatório, na modalidade exlglda pela legj-sfaÇâo êm vigo.r, destj-nada a

real i z a.r

AquislÇão parcelada de corbustiveis divêr6os, destinados
atividades da Câmara Municipal dê Uâmanguape.

aos velcul-os utilizados nas

Justificativa para a necessidadê da solicitação:

À contrataÇão acima descrita está sendo solicitada, nos teImos das êspêcificações técnicas
infoÍmaÇôes complêmentares que a acorq)arüam, quando for o caso, motivada: Pela necessidade
desenvolvimênto de aÇões contlnuadâs para a promoÇão dê atividades pertinêntes, visando
maxicrizaçáo dos rêcursos em refação aos objetivos programâdos, consideradas as dirêtrizes
metas definidas nas ferramentas de planêjamento aprovadas.

Informêmos que existe disponibilj.dadê de dotaçâo especifica no orçamento vigêntê para a
execuÇão do objeto a ser licitado. consoante consulta efetuada ao setor contáL,i1- Certôs dê
contarmos com imediata aprovaÇão desta solicltaÇâo, indispensávê1 à continuidade dos trabalhos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposlÇão para maiores esclarecimentos que forem julgados
necessários.

Àtenciosamente,

EÍ, ] NUNES DO SANTOS
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PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ROD.BR 101 KM 48, S/N AREAL - MAMANGUAPE_PB

cEp 58.280-000 FONE (83) 3292-4370
CNPJ No 04.581.990/0001-50 INSC.EST.N. 16.134.208_6

Mamanguape, 12 de fevereiro de 2015

A
Câmara Municipal de Mamanguape

PROPOSTA

Prezados Seúores,

Nos termos da licitaçâo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Esta proposta só tem validade por 60 dias.

Peixe Bci Corneroial de b. Ltdâ

Lq

ITEM PRODUTO QUANTIDADE P.UNIDADE P.TOTAL
0l GASOLINACOMUM 20.000 3,27 65.400,00
02

-t"^^^L,tANUL LUMUM II.UUU 2,36 2.t60,00
R$ 67.760,00
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67.350,00

I
Posto de Combustível

Nova lfiaman ua e

Esta proposta só tem validade por 60 dias.
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lubtificantes, bon"/chad a, conv eniência, lanchinete e restau,tr/nte

Mamanguape, 12 de Fevereiro de 2015.

A.
Câmara Municipal de Mamanguape

PROPOSTA

Prezado senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

.o

1t

NPJ :04.07E .84í rcoot-zz-1
usÍlvELPO sÍo o€co MB

NOV A MAM ANGUA PE LÍOA.
RU^ I Áclo oA CosÍ^ FARIAS,E3O

ctoaoE l{ ov^ - cÉP 58.2E 0

MAMA NGUAP E. PBf' "oo:J

ITEM QUANTI
DADE.

P. UNIDADE P. TOTÀL

01 GASOLINA COMUM 20.000 1 .)< 65.000.00

02 ETANOL COMUM 1.000 ? 15 2.350,00
R$

Rua lnácio da Costa Fadas' 830'Lot. Gidade Nova'

Fone: (83) 3292-1 667' E+rail: posto.novamm@hotmail'com' C

CEP: 58280{00 - MamanguaPe - PB

NPJ: 04.078,84í/0001-72 - lnsc. Est.: í6.130.2033
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A
Câmara Municipal de Mamanguape

Prooosta de Precos Dara Fornecime nto de Combustíveis

Apresentamos a V. S." nossa proposta de preço para o fornecimento de
combustível para abastecimento dos veículos a serem informados conforme
específicações.

Dados do Proponente:

Razão Social: MARIA CLAUDIA DA SILVA
Nome Fantasia: AUTO POSTO OURO VERDE

CNPJ: I 3. 129.763/0001-89

lnsc. Estadual: 1 6. 1 80.470-5

End.: Rua Pedro Paulo de Souza, 149 - Satélite Mamanguape-PB

E-mail: postoouroverde4 3rôomail.com
Fone: 83.3292.392'l

Banco: Caixa Econ Federal

Ag.:0044 Op.: 003 C/C: 998-3

Representante Legal da Empresa:

Nome: Maria Claudia da Silva
CPF: 624.996.964-00
FunSo: Proprietaria

Preço
3,29

Etanol 2,50

2,84

obs.: Quanto ao pagamento será efetuâdo da seguinte forma, após o mês findo (1 a 30) o pagamento

devera ser promovido ate o dia 1o(dez) do mês seguintê ao do consumo.

Declaro que a Empresa esta apta a prestar os serviços após contratação

O prazo de validade destâ proposta é de 30 dias.

Mamanguape, 04 de Março de 2015.

€htrlos
Aut

Tabela de Preços dos Produtos a serem Fornecidos

Produto
Gasolina

Diesel
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TERMO DE REFERÉNCÍA

1.0.DO OBaTEIO
1.1.Constitui objêto da presente contrataÇâo: ÀguisiÇão parcefada de combustívêis diversos,
destinados aos vêículos utilizados nas ativi,dades da CâÍlara }ír]nicipal de lrtamangruapê.

2 . O. JUSTIE ICÀTrVÀ
2- 1.4 contratação acina descrita, que será processada nos têrmos dêstê instnmento,
êspecifi.caÇôês técnj.cas e informações complementares que o acoÍpanham, quando for o caso,
justlfica-se: Pela necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de
atividadês pêrtinentês, visando à rnâxinizaÇão dos recursos em relação aos objetivos
programâdos, considêradas as dirêtrizês e metas definidas nas ferramentâs dê p1ânêj amênto
aprovadas. As características e especificaÇõês do objêto da referida contrataÇão sáo:

DIS@IUINÀçÀO

EsrÀDo DÀ pnalÍal
cÂrarÀ rínÍrcrpÀr DE tGtGIgIÀpE

CPDIGO

1

2

Gasofina comum

Etanol comum

UXIDàDE
1itro
Iit ro

QTIÃIIETDÀDE
20000

1Ô00

3.o.Do TnÀÍAüEI*To DIEEREICIâDO PÀRÀ UB/EPP
3.1.Sa1iênta-se que na rêferida contratação, neo sêrá concedido o tratamento difêrenciado e

sinplificado para as Hicroelq)resas ê Brq)resas de Pequeno Porte, nos têrmos das disposiÇões
contidas nos Àrts. 4'7 e 48, da Lei Corq)lementar n" 123,/2006, por estarêItr presentes, isolada ou
s imuftaÍrêamênte, as situações prêvistas nos incisos II ê Irr, do À-rt. 49, do mêsmo diploma
fê9a1.
3.r.A participação no certame, portanto, deverá sêt ê-berta a quaisquêr interessados, inclusive
âs Microenprêsas, EÍlprêsas de Pequeno Porte e Equipârados, nos tenoos da leglsfaÇão vigêntê.

{.o.DÀs oBBrcA@Es Do coMrRÀràlfTE
4,1,Efetuar o pagamento relativo ao objêto contratado êfêtivamentê realizado, de

cláusulas do rêspectivo contlato ou equivalente.
4 . 2. Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiê1 execuÇão
presentê contrataÇào, nos temos do corrêspondênte instrumento de ajuste'
4.3.rvotificar o contratado sobre qualquêr irrêgularldade encontrada quanto à

produtos ou servtÇos, exercendo a trlais arq)la e conPlêta fiscalizaÇão, o quê

contratado dê suas rêsponsabilidadês pactuadas e preceitos legais'

5 - o.DAS OBRIGÀçOBS DO COr+ltsAEBrrO

5 , 1. Responsabiiizar-se por todos os ônus ê obrigações concernentês à LêgislaÇão fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem como por tôdas as despêsàs ê coEprolllissos assurtidos, a quafquer

titulo, pêrantê seus fo-rnêcedores ou terceiros em razão da execuçáo do objeto contratado'
5.2.Subsiituir, arcando com as despesas deco êntes, ôs mâterlais ou serviÇos guê apresêntarêm

alteraçôes, deterioraÇões, inpeifeiçoes ou quaisquêr irreqularidades discrepantês às

exigências do instnmento de ajuste pactuado, ainaa que constatados após o recebimênto ê/ou

pagamento.
5.3.Não transfêrir â outrêm, nô todo ou êm parte, o obieto da contrataÇão, salvo úêdiantê
pr.évia e expressa autorizaçáo do contratante'
!-4.Manter, durênte a vigência do contrato ou instrumentos equj,valentê, em compatibilidade com

as obriqaçôes assr-nnidas, todae as condiÇões de hâbilitaÇão ê qualiflcaçào exiqidas no

,a"pa"tiío' procêsso licitatório, se for o caso, apresentando ao contratante os documentos

necessários, sêmpre ç[ue solicitâdo.
5 - 5 . Emitir Nota Fiscal corrêspondênte à sede ou filia1 da êDpresa çÍue apresentou a

documentaÇão na fasê de habilitaÇão-
5.6.Executar todas as obrlgaçáes assr-Etidas com observância â Dêlhor téqrica viqíente'

enquadrando-sê, tigo.o""*"rrt.i ãentro dos preceitos 1êgai5' normas e especificaÇões técnicas
corregpondentês.

6.O.DOS PRÀZOS
6.1.0 prazo máxj.mo parà a exêcução do
casos prêvistos na legislaÇão viqente,
êmissão do Pêdido de CôÍPra:

Entrega: Imediata
6.2.O pIazo dê vigência do

objêto desta
êstá abaixo

contratação ê quê adnite prorrogaÇão nos
indicado e 5êrá eonsidêrado a partir da

contrato será detêntrinado: até o final do exêrcício financeiro de

-.ii-
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q7.O.DO REA,]USTÀUENTO

7.1.Os prêços dos coÍrbustíveis ê lubrificantês poderâo ser reallrüados confo
oficiats autorizados pêlo Govêrno Eederal ou Setoriais.
7.2.Ocorrendo o deseguilibrio econônico-f inanceiro do contrato, poderá ser res 1êcida

;"+ 3 in@fts

ea d,

o

{
relaÇâo que as partes pâctuararn inici-almente, nos teEnos do Àrt. 65, Inciso II,
Lei 8.666/93, mediante comprovaÇáo docrnnental e requerimênto exprêsso do Contrata

À-- €""6

do.

8 . O. DO PÀEÀüENTO
8.1,o pagaroento sêrá realizado &ediante procêsso reg"ular ê em observância às
procêdimentos adotados pelo Côntratante, dâ segr.rintê tnânêira: Mensalmêntê, para
prazo dê trinta dias, contados do pêriodo de adÍnplêmênto de cada parcêIa-

normas ê
ocorrê_r no

9. o.DÀs sÀNçÕEs ÀDMrltrsaRÀTrvas
9 . 1 .A recusa injusta em dêixar de curq>rir as obrigaÇões assuÍLidas ê preceitos legais,
sujêitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades prêvistas nos
Arts. 86 ê 87 da Lel 8.666/93r a - advertêncla,. b - n!.llta dê mora de 0,59 (zero vir:gu1a cinco
poI cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inicio ou na
exêcuÇão do objêto o-ra contratado; c - mu1ta dê 103 (dez por cento) sobrê o valor contratado
pela inexecuÇào total ou parcial do contrato; d - suspênsão tq[porária dê particj-par em
licitaçâo ê inpêdimento de contratar com a Adn-inistraÇão, por prazo dê até 02 (dois) arlos; e -
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdrlinistraÇão Púb1ica enquanto
perdurarêm os motivos detêrrtrinantês da puniÇão ou até que seja promovida sua rêabilitação
perante a própria autorldade que aplicou a penal-idadê,' f - sim-rftaneamêntê, quâ1quêr das
penalidades cabíveis frDdamentadas na Lei 8.666/93-
9.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a
conlunicaçâo ao Contratado, será automaticaEente descontado da primeira parcela do pagamênto a
que o Contratado vie.r a faze! jus, acrêscido de juros moratólios de 13 {um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialsentê.
9.3.Apôs a aplicaÇào dê quaisquer das penalidades previstas, !êalizâr-se-á comunicação êscrita
ao Contratado, e publicado na irprensa oflcial, êxcluidas as penalidades de advertêncla e

multa de mora quárdo for o caso, constando o flmdamento leqal da punição, infoÍmando ainda que
o fato sêrá registrado no cadastro corregpondentê.

Manãngtrape PB, 04 de MarÇo de 2015.

À-t-0
ELIENE NUNES DO SANIOS
secretária

(
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EsrÀDo DÀ pmaÍne.
cÂrGRÀ urrlrrcrpÀr DE iGlGNcuÀlE
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REEERENTE: PESQUISA DE MERCÀNO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objêto da respectiva solj-citação: Aquisição parcelada dê coúbustiveis
divêrsos, destinados aos veiculos utllizados nas atividades da Câmala l'ftl]]icipal dê Mananguape.

2.0 - DA PESoUÍSÀ DE MERCÃ-DO
2.1 - Com base nos custos para execução do objêto da contrataÇáo em tela, obtidos
pêsquisa de mêrcado devidamentê rêalizada nos termos da legislação, regulâmentos
vlqentes, relacionamos abaixo o menor preço encontrado.
2.2 - |,Íês quê sêrviu de base para elaboração da referida pêsquisa: Fevêreiro de 2015.

D r scRrl{rxÀçÂo cuNÍrrDADE P-uxrriÁRro
20000 3,25
1000 2,35

Totâl-

mediântê
e normas

@DICiO
I
2

Gâsolina comum

Etanol comum

UNIDADE
l itro
litro

. TOTÀI
65. 000, 00
2. 350, 00

67.350,00

P

3.0
3-1

- DO VAT OR

- o valo.r total é equivalente a RS 67.350,00.

4.0 _ DAS CONDIÇõES DÀ CONÍRÀTAÇÃO
4.1.o prazo máxiroo para a êxecução do objêto desta contrataçáô ê que adrtrite plorrog:âÇào nos
casos previstos na legislaçáo viqênte, está abaixo indicado e sêrá considerado a partir da
êÍLissão do Pedido de compra:

Entrega: Imediata
4-2.os preços dos combustíveis e lutrificantes podêrão ser realinhados conforme os índices
oficiais autoxizados pelo Govêrno Fêderaf ou sêtoriais.
4.3.Ocorrendo o dêsequilíbrlo econôÍLico-firranceiro do contrato, poderá ser restabelêcida a

relação quê as partes pactuar.un iniciafmênte, nos têrmos do Art. 55, 1nc15o II, À-Iínea d, da
Leí 8.666/93, mediantê comprovação docLmental ê requerimênto expresso do contratâdo-
4.4-O pagamento será reallzado medj.ante processo regular ê eo observância às normas ê

procedirnentos adotados, da Segllinte úanêira: Hensalmente, para ocolrer no prazo dê trinta
dias, contados do periodo de adiÍpleDento de cada parcela-

DÍamanguape - PB, 04 de }íarÇo de 2015.

A.O
EI,IENÊ NUNES DO SANTOS
secretária

t-..'
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,agESTADO DA PARAíBA
PRE FEITU FTA T./O U N,ciI PA L DE MATT'AN G UA PE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE ló de JIiLHO 1974

ESTADo DÂ PÂRÂíSA
CÂMARÂ MUNETPÂL IrE MAtrtAÍ{cuAPE

CASA SEÍ{ÂÍDR RUI CARNEIRO

Portaria n' 30/201 5 MamanguaperP8, 05 de Janeiro de 2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA,
no uso das atíbuiçôes que lhe sào conÍeíiias pela CordituiÉo Federal, pela Comtituiçâo Estadual e pela Lei
Orgânica do Munbípio de Mamanguape e demais leb adixiveb â especie, RESoLVE:

AÍt. í" NOMEAR, a partir deda data, c servtdores Cláudio Leite Filho, Maria Jcé Gomes
e El;ane Nunes do6 Sant6, para comporem, sob a píEidência do pÍimeiro, a Comissão Permanente de
Ucitaçáo, tendo G demais como membíos. nos lermG da Lêi Fedêíal n'8.666193.

AÍt. ? E§a Poítaria enfa em vigor a paÍtir da data de sua publbaçáo, revogadas as
dispo6içôes em contÉrio.

Câmara Munícipal de Mamanguape, em 05 dê janeiÍo de 2015.

Júo Feneira da Silva Filho
Presilente

C

MES: 06 DE JANEIROANO: 2015
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTaTÀ }IIJNICIPÀI DE }ÍÀI,GNGUjÀPE

RET. : PROCESSO LICITÀTóRIo
oBJEIo: AquisiÇào parcelada de conbustíveis diversos, destinados aos velculos utilizados nas
atividades da CâÍnara Mrnicj-pal de Ma.úanquape.

DECIÀRÀçÃO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orÇamentária para êxecução do objeto
relativo à contrataÇão êm tela:

Recursos Próprios da Câmara MurLi-cipal de líamângxrape: 01.01 01-031.0001.2001 3390.30.00

F
Í'_

ôLo
o/

. CPL .o

\Mamãnguape PB,05 de Março de 2015.

10 LEÍTE EILHO
Têsou.reiro
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂreBÀ urrlÍrcrpÀr DE rlGr'oNclrÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂ}RXÀ

ALTIORTZÀçÃO

Àutorizo a CoÍLissão PêrnBnente de Licitação, a realj-zar procedimento licltatôrio.
modalidade êxigida pela legislação em v-igor, destinada a:

na

Aquigição parcelada de combustlveis diversos, destinados aos ve1culôs utilizados nas
atividades da Câmàra Municipal, de Masânguape.

Conformê informaÇõês do setor contábil, existe dlsponibilidade de dotação específica no
orçamento vj-gente para execuÇão do objeto a ser licitâdo,

MaÍEnguape - PB, 05 de l'ÍarÇo de 2015 -

J RA DA SIT1/A FI],HO
da CârnãraS idêntê

ZêíítEDN-ii
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂTGRÀ üONICIPÀú DE I'IATGNGUÀPE

coMlssÃo PEnI4NEIITE DE LrCrTÀçÀO

pRCYFOCOIO

PROCESSO LlCTTATóRIO

Objeto: AquisiÇão parcêl,ada de conbustiveis diversos, destinados aos vêiculos utilizados nas
atividadês da Câ]Ilãra Municipal de Mananguape.

observado o disposto na legislaçâo pêrtinente no que concerne à modalidade de licitaçào
êmprêgada êm relação ao valor piêvisto do certâmê ê as caractêristicas ê pârticufaridades da
despesa, bem como o que já foi realizado atê a presente data coE ôbjêto sêmê1hântê ao quê sêrá
licitado e ainda o çFre consta dos êlementos de planej aEento da adÍLinistrâçâo, êm êspêcial o
orÇamênto vigênte, esta CoÍLissão protocolou o processo em tela:

À*". o(TOUADÀ DE

c DIO LEITE TI
Presidente da CorLi ssão
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TEn{o DE ÀuruÀçÃo DE pRocEsso rtcrreúnro
PROCESSO ADMINISTRAT]VO N' 15O3OsTPOOO 01

objeto: Àquisição parcêlada de conbustlveis divêrsos,
ati,vldades da Câmara Mrmicipal de Uananquape -

Submetemos à aprêciaÇão da Assessoria .furídlca, nesta
autuado para a devida análise e aprovação, consoantê Àrt_
e suâs alteraÇôês Postêriores:

dêstinadôs âos vêlculos utllizados nas

data, os elemêntos
38, § único, da rei

do processo ora
pederal 8.666l93

I . RtsCEBÍUENTO
Nêsta data recebemos a documentação ine!êntê à êxêcução do objeto acima indicado, coÍrposto
pelos seguintês elênêntos: solicitaÇão para realização de procêsso licitatório na modalidade
êxigida pela legislaçào viqênte, com justificativa para a nêcêssidadê da contratação. pesquisa
de preços co-rrespondente, a autorizaÇão de\.ida ê declaração de existi! a rêspêctiva
di sponlbilidade orÇamentária.

II - PROIOCOIO
observando o di-sposto na legislaÇão pêrtinente no que concerne à modafidade de licitação
empregtada em relaçáo ao valor previsto do certame ê as caracterlsticas e Particularidades da
despesa, bem como o gue já foi rêalizado até a prêsente data com objeto semelhante ao que sêrá
1j-citado e ainda o que consta dôs êlementos de planej amento da adninistração, em espêcial o
orÇamento vigênte, êsta CoÍLissão protocolou o processo em tela:
ToEadÀ dê Preç:os a" OOOOl/2o15 - OSlO3l2oLs.

III - EI,EMEITIOS DO PROCES§O
Após devidanente autuado, protocolado e nuEelado, contendo a autorlzação respectiva, a

l-ndicação sucinta de seu objeto e do recurso apropriado para a dêspesa, nos telmos do Art. 38

da Lei 8.666,/93 e suas afteraçóes, serão jr.mtados postêriormente o instnmênto convocâtório e

sêus elementos constitutivos, inclusive a correspondentê ÍLinuta do contrato, os quais serão
submetidos à apreciação da Àssessoria Jurldlca.

IV - PROCEDIIdEIIÍO
Rêmeta-se a Àssessoria Jurldica.

Prêzados sênhores,

Minuta
Minuta

do
do

\
Pà

instrúLento corwocatório ê seus eleuentos constitutivos;
contlato colrespondentê.

05 de Harço dê 2015-MàmàÍ}guâpe

C fO Í,EITE T'ÍLHO
Presidênte da coÍLi ss ão
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EsràDo DA pÀrÀÍBÀ
cÂrGRÀ rru rcrpÀr DE rÂtarcrret?E

col'gss.ão pEnrÀlrErsrE DE r,rcrrÀção

N \



ÀNE ,\

q
. t4 'Í\
'._ olJ.*y

PROCESSO .ãDr.ÍIlIISlRÀIrvO No 150305Tp00001
rrrcrraÇÃo Nô. ooo01/2015
MoDAI,IDADE: TOiG,DA DE PREÇOS
TIPO: MENoR PREÇO

Órgão Reallzador do certame:
CÂ},ÍARÀ }',ÍÚNICIPAI DE I,ÍAIGNGUÀPE
RUÀ DUOUE DE CÂXIÀS, 123 _ CENTRO - }AN,G.NGUÃPE
CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2786.

ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ
CÂTGRÀ uI,NIcIpàT DE },NÚTNGT,APE

COMISSãO PERTAIENTE DE LICITÀçÀO

PB

o Orgào Reallzador do certame acimã gualificado, inscrito no cNpJ 12.'12A.256 / 000!-52,
doravantê denominado silnplesmente ORC, torna púbfico para conhecimento de quantos possan
intê!êssa-r que fará real-izar através da Comissão PerEEnente dê l,icitaÇâo, doravante denom.lnada
slmplesmente Conissão, as 09i00 horas do dla 23 de MarÇo de 2015 no êndêrêÇo acima indicado,
licitaÇáo na modalidade Iomâda dê PreÇos n"- OOOOL/201,5, tipo menor preço; tudo dê acordo con
este instrumento ê êm observáncia a Í,ei Eederal n", 8.666, de 21 de jrinho dê 1993 ê suas
alteraÇões posteriores e a Í.ei Corq)1êmêntar n" 123, de 14 de dezêmblo dê 2006, conforllle os
critérios ê procêdimêntos a segui! dêfinidos, objetivândo obtêr a me1ho. proposta pala:
AquisiÇão parcei-ada de combustlveis diversos.

1.0.DO OBiTETO
1.1.Constitul objeto da pxesente licltaÇão: ÀquisiÇào parcelada de conbustlveis di,versos,
destinados aos velcul-os utilizados nas ati\ridades da Câmara l'Íunicipal de Marnânguape.
1.2.4.s especificaÇões do objeto ora licitado, encontlaB-se devidamêntê detâlhadas no
correspolldente Termo dê Rêfê.rência - Anexo I deste Instnutrento.
1.3.4 contrataÇeo aci&a descrita, que se!á procêssada nos termos deste instrumento
convocâtório/ especificaçóes técrlicas ê infornBÇôes colr{)lementares que o acorpanham, guando
fo! o caso, justifica-se: Pela necêssidade de desenvolvimento de ações continuadâs para a
promoÇào de atividades pêrtinentes. visando à maximizaÇão dos recursos em !ê14Ção aos
objetivos prograrúâdos, consideradas as d1letrizes e metas definidas nas ferlamentas de
planej amento aprovadas.
1-4.sa1aenta-9e quê na referida contrâtaçào, não sêrá concedido o tratâmento difêrênciado e

slnplificado para as ljticroempresas e EÍq)resas de Pêqueno Porte, nos termos das disposiçóes
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lêi Cor{)lemerrtar n" 1-2312006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situaçóes prêvistag nos incisos II ê Í1I, do Ãrt. 49, do mesmo diploma
1ega1.

2.O.DO r,Oc,Ar, E DÀAÀ E DÀ rr@úqÍAçÃO DO EDÍrÀ!
2.1-Os envelopes contendo a documentaÇão relativa à habilj-taÇào e a proposta dê preços para
êxecuçáo do oúleto desta licitaçâo, deve!ão ser entregiues à Conj-ssão até as 09:00 horas do dia
23 de MarÇo dê 2015, no êndereço constante do preâebulo deste instnmento- Nêste mesmo local,
data e horário será realizada a sessáo pública para abertu-ra dos referidos envelopes.
2.2.Informações ou êsclareclmentos sobre esta licitaÇão, sêrão prestados nos holáxios normais
dê expedientê: das 0B:00 as 12:00 hôrâs.
2.3.eua1quer cidadão é parte legltima para itrq)ugrrâr o ato convocatóriô deste cêrtamê por
irregulaiidade na aplicaÇão da Leí 8.666/93 e legislaÇão pertinente, sê manifestada por
.".rito . dlrigida a Comissão, protocolizândo o original- até 05 (cinco) dias útêis antes da

data fixada pára realizaçáo da respectiva sessão púb1ica para abertura dos envelopes de

habilitaÇão, nos horários de êxpedientê acina indicado, exclusivamênte no sêguinte endereço:
Rua Duquê de caxias, 123 - centro - líamangnrape - PB-
2.4.Caberâ à CoÍLissão, auxiliada pelos setores responsávêis pela etaboraÇão destê ato
convocatório e sêus arexos, decidir sobre a respectiva inpugnação, rêspondendo ao cidadão
interêssado no prazo dê até 03 (três) dias útêis, considerados da data êm quê foi
protocolizada a pêtição.
2.5,Oecalrá do direito de impugnar as falhas ou iregmlarj-dâdes que viciariaft o atÔ
convocatório deste certame, o llcitantê que não o fizêr por escrito e dirigida a Corlissáo/
protocolizando o original até o 2' ( segnrndo) dia útiL que anteceder a abertu-ra dos envelopes
ão* "" 

propostas, nos horários de êxpediêntê acilDa indicado, êxclusivâmente no seguintê
êndereÇo: Rua f\rquê dê Caxias, 123 - Centro - l'lamânguape - PB.

. DOS EI,EMEI{IOS PÀRJÀ LICITÀçÀO

.Aos particlpantes, sêrão fornecidos os sêguintes êlementos:

.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÉNCIÀ - ESPECÍEICAÇÕES'

3.0
3.1
3.1

-i-
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4.0. DO SI'PORB IiEGÀT
4.1.Bsta l1citaÇão regêr-se-á pela Lei Federal n". B-666
alteraÇões posteriorêse a Lêi Corylemênta! no 123, de 14 de
pertinente, que ficam fazendo partes integrantes destê
transcriçào.

de 21 de junho de 1993, suas
dezeDbro dê 2005 e legislação
instrumênto, independente de

5.0. Do PRÀZO E DOTÀçÃO
5.1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforrne suas característicâs
nêcêssidades do ORC, e que admite proEogaÇáo nos casos previstos pela Lei g.666/93,
abaixo indicado e será considerado a partir da enissão do pedido de coEq)ra:

Entrega: Imediata
5.2.4s desPesas decorrentes do objeto da presênte licitação, correrão por conta da seqnrinte
dotação:
Recu.rsos P.róprios da cámara l,Íunicipaf de líaoaDguape: 01.01 01-031.0001.2001 3390.30,00

6.0.DAS CoNDrçõES DE PÀRmcrPÀçÃO
6.1.podêrão participar dêstê certame. os licitantês devidamente cadastrados no ORC ou que
atêndêrem a todas as condiÇôes para cadastrarmento até o terceiro dia antêrior à data prevlsta
para abertuxâ das propostas, cuja regulalidade será obsêrvada mediante apresentaÇão do
Certificado de InscriÇào de fornecedores ê Prestadores de ServiÇos, ou êqui.valente na forma da
lei, fornecido pêlo oRC- Os proponentes deverão entregar a coBissáo dois envelopes fechados
indicando, rêspêctivamente, DOCIr!,ENaÀÇÃO e PRôPOSTÀ DE PRxÇos, devidamênte identificados nos
termos definidos nestê instn&ento convocatório-
6.2.4 participação nestê cêxtame é abêrta a quaisquêr interressados, inclusive as
Mic.roeÍpresas, Etnpresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaÇão viqente.
6.3.Não poderào participar os intêressados que se encontrem sob o reglme falimentar, empresas
estrangieiras que não funcionem no pais. nem aqueles que têrüam sido decfarados inidôneos para
licitar ou contratar com a À&Linistraçáo Pública ou que êstêjâm curprindo a sanÇão de
suspensâo do direito dê licitar e contratar coú o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enrriar seus envêlopês Documentação e Ploposta de P!êÇos via
postal - com Aviso de Recebimento ÀR -, deverão remetê-fos em te&po hábi1 ao êndêreço
constante do preârüulo deste instmmento, aos cuidados do Presidente da Comissâo - Cláudio
Leite Filho. Nâo sêndo rigorosamente obselvadas as exigências deste item, os rêspêctivos
envêlopes nào serão aceitos e o licitante. portanto, dêsconsiderado para efeito de
pâ.rticipaÇâo no certame.
6.5.Qualdo observada a ocorrência da êntregÍa apenas dos ênvelopes junto a coÍLissào, sem a
permanência de represêntante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao
licatante, nâo sendo condiçáo pala sua habilitaÇão, a inc1u9áo no envelope DocuoentaÇão, da
declaraÇão exp!êssa de renunciar ao direito dê intêrpor recurso e ao prazo couêspondente
rêlativo à Fase de Habilitação. concordando com o prosseguirento do certame, prêvisto no Art.
43, ÍIÍt da Lêi 8.666193, conforme modelo - Anexo III-
6.6.É vedada à pa.rticipaÇào q'n consórcio.

7.o.DA REmESENTÀçãO E DO CRE EIICTÀUEDTTO

?.1.O licitante devêrá sê apresental, para crêdênciamento junto a Coldssão, quando for o caso,
atravég dê um repregelttante, co8 os docutnentos que o c!êdenciam a participar dêste
procedimento licitatólio- Cada licitaDtê credenciará apenas um represêntante quê será o único
adÍLitido a intervir nas fases do certaaê na forma prevista nestê instrumento, podendo sêr
substituídô posteriormente por outro devidamente credênciado.
-7-2.Pata o credenciamento deverão 5êr apresentados os seguintes docraentos:
7.2. 1. Txatando-se do xepresentante legal: o iostrunento constitutivo da empresa na forma dâ
1ei, quando for o caso, devidamente rêgistrado no órgão competente, no qual estejam expressÔs
seus podêres para êxercer direitos e assunir obrj.qaÇõês etn decorrência de tal investidura,'
'7.2.2,Trataido-9e de procurado!: a procuração por instrumento pú.b1ico ou particular da qual
constem os necegsários poderês para, firmar declaraçôes, desistir ou apresentax as razões de

recurso e praticar todos os dêmais atos pertinentês ao certamê; acompa-rihada do co êspondêntê
instrumentá de constituiÇão da ehpresa, quando for o caso, çFle comprove os poderes do mandantê
para a outorga. Caso a procuraÇâo seja partlcular, dêverá ter firma rêconhecida por cartório
competentê.
7.2.3.o represêntante 1egal e o procurador devêrão identificar-se exibindo docútento oficial
quê contenha foto.
7.3.Estes docrnnentos deverão ser apresentados - antes do inicio da sessão pública - em

orlginal, por qualquer processo de cópia autênticada por cartório colq)etentê ou membro da

Conlissào.
7.4.A não apresêntaÇão ou ainda a incorreÇão insanável de qualquer dos documentos dê

crêdenciamerrto j-mpedirá a participaÇão atlva do reprêsentante do llcitantê no p!êsêntê
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas pelderá o direito 9.-nanifêstar-
sê nas correspondentes fasês do processo licitatório. Para tanto, a CPL recebêrá[ regularmente

\
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3.1.2.ÀNEXO II - I,'ODELOS DE DECIÀRAÇÕES; ,á-*\
3.1.3.ÀNEXO TII _ I{ODEIO DO TERUO DE RENÚNCIÀ, i<\ ';\
3.1.4.Àr'rExo rv - ür[r]TÀ Do co]rrRÀro,. IT rr' lc :l
3.2.À obtênção do instrLuento corwocatório será feita jrmto a coniesâo, . qo.rrad"úJor ;-"""", ;/nediante o recol"himento da quaÍltia abaixo indicada, correspondente ao cuito af,;peproduçàoi/gráfica dos êlementos : f ornecido graruitãmente. tQasgrd/



,,ítlrt'lst
sar10s

:>
do rêfêrido concorlente seus envelopes, declarâÇÕes e outros
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t68.0.DA H.ãBrr,r TÀÇÃo
8.1.Os docunentos necêssários à hàbllitaÇão dos
(una) viâ, dentro dê ênvelopê lacrado, contêndô as

NO},ÍE PROPOMNTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONENTE
DOCUMENTAÇÃO - TOl,rADÀ DE pREÇOS N". 00001/2015

O ENVEIOPE DOCUMENTÀçÃO dêvê.rá contê! os seguintes

licitantês. deveráo ser
sêquintes indicaçôes no

e1êmêntos:

apr.".\Sao"
anverso:ri3...

em 01

8.2
8.2

re1
8.2

.PESSOA fiJRÍDICA:

.l.Comprovação dê cadastramento nos têstros do iten 6.1 dêste instrl@ento.
'2.Regularidadê para colo a razêDda Federal - certidão conjr.mta neqativa de débitos
ativos a I-ributos Eêderais e à D1\.ida Ativa da Uníão.
.3.Certidões negativas das Fazendas Estadual e l.Íunicipal da sede do licitante ou outro

equivalente na foxna da Lêi.
I .2. 4. Comp-rovaçáo de regularidade rêlativa à Seguridade Social ÍNsS-cND e do Fundo de Garantia
por Têmpo de ServiÇo FGÍS-CRF, apre3entando as correspondêntes certidões fo.Lnecidas pê1o
Instituto Nacj-onal do Sêguro Social e Caixa EconôtrLica Eêde.al, respectivaÍlente.
8-2.5'Prova dê lnexistência dê débitos inadi-rqrlidos perante a JustiÇa do Trêbalho, mediante a
apresentaÇâo de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNUI, nos termos do Tltulo VII-A da
Consolj-dação das Lêis do trabalho, aprovada pelo Decrêto-Lei n" 5.452, de 1. de maio dê 1943.
I .2. 6. DêclaraÇão do licitânte: de cr-Eprimênto do disposto no Àxt. 7". Inciso p«III, da
ConstituiÇão Eederal - AÍt. 2'l , Inciso V, d.a Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impêditivo no que diz rêspêito à participaçào na licitação; e de sr-tbmêtêr-se a todas as
cl-áusulas e condiçôes do presentê instrumênto convocatório, conformê modêIo - Anexo II.
8,2.7,Termo dê Rênúncia, caso o participante ênvie apenag seus envelopes, sêm representante
crêdenciado e desejar rên@ciar ao direito de interpor recurso ê ao plazô respectivo relativo
à Fase dê Habifitaçâo, concordando com o prossegilrimento do cêrtâme licitatório, conforme
nodelo - Anexo IfI.
8.2.8.Certidão negativa de I'alência ou concordata, expêdida pelo distribui-dor da sede do
licitante, no máximo 90 (novêntâ) dlas da data prevj-sta para abertura das propostas,

8. 3. Documêntaçâo espêcificâ:
I . 3. L. CoriprovaÇão dê quê o l-icitantê se ênquadra nos te.rmos do Ãrt. 3" da Lei Corplêmentar n".
123, de L4 de dezê[üro dê 2006, sê fo! o caso, sêndo considêrada nLicroempresa ou êÍq)resa de
pequêno porte ê recêbendo. portanto, tratamento diferenciado ê sifiplificando na forma dêfinida
pela legislação viqentê - Tal comprovaÇão poderá ser feita através da apresentação dê qualquer
r.rm dos segulntes documentos, a critério do licitaDte: a) dêclâraÇâo êxpressa, assinada pelo
rêsponsável 1ega1 da enpresa ê por p-rofissional da área contábi1, dêvidamente habilitado; b)
certidâo sinpllficada eltrltida pela jrmta comêrcia1 da sede do licitantê ou equivalênte, na
forma da l-eglslaÇâo pertinêntê. À ausência da refêridâ dêclaraÇão ou cer:tidâo siÍplificada náo
é suficiente motivo para a inabilitaÇão do licitantê, apenas perderá, du-rântê o presente
certanê, o direito ao trataúento diferênciado e sirplificado dispensado a ME ou EPP, previstos
na Lêi Complementar 12 3 /06.

B.4.Os documêntos de HablLitaÇâo deverão se! organizados rra orden descrita nêste instrumento/
precedidos por um índice corrêspondente, podendo ser apresentados em orlginal, por qualquer
processo de cópia autênticada por cartório coEpetêntê, mehbro da comissão ou publicaÇão em

órgão da inprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitarênte legiveis, sen conter
borrões, rasuras, êmêndas ou entrêlinhas, dentro do prazo de valj-dade, e encerados em

envelope dêvidamênte lacrado e irtdevassável-. Por sêr apenas rntra fômalidade que wisa facifita!
os trabalhos, a ausência do indice de quê trata este itêm, não inabilitará o licitante-
8.5.4 falta de qualquêr documento exigido, o seu venci.mênto, a ausência das cópias devidamênte
autenticadas ou das vlas originais para âutenticaÇão pela Comissão ou da prú1icaçào em órgão
na imprensa oficial, a apresêntaÇâo de documêntos de habilitação fora do ênvelope especlfico,
tornará o respectlvo licita]1te inabititado. Ouando o documento for obtido via Internet sua
legalidadê sêrá comprovada nos endereços eletrônicos colrespondentes. Poderão ser utilizados,
a crttério da Comissão os documêntos cadastrais de fo4êcedores, constantes dos arquivos do
oRC, para corq)rovaÇào da autenticidadê de elemêntos âpresentadôs pelos licitântês. quandô for
o caso.

9. O. DA PROPOSTÀ DE PREçOS
9,1.4 proposta deverá ser aprêsêntada em 01(uma) via, dêntro dê envelope
seguintês indicaÇões no anverso:

NOI'{E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPF DO PROPONEÚAE
pRoposrA DE PREÇOS - TOMÀDÀ DE PREÇOS l{". 00001/2015

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deve!á contê! os sequintês efementos:

9.2.Proposta elaborada em consonâDcia coB as êspecificações constantes
sêus elementos - Ãnexo I -, êm papel titibrado da eÍE)rêsa quando for

lacrado, contendo as

:"'"'":(x'"ifr'*'.x.:
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Àt! Er
assinada poI seu reprêsentante, contêndo no coüêspondente item cotado: discrlmie/ou modefo e out.ras caractêlisticas se necessári o , o quantitativo ê os valorêtotal expressos em algarismos.
9.3.Sêrá cotado um único preço, marca, modelo para
decimais. fndicaÇões em contrário estão suj;itâs
critérios:
9.3.1.EaIta de digitos: serão acrescidos zeros;

t ^'tP
e

cada item, com a utilizaÇão d dua
a correÇôes obsêrvando-se o

9'3.2.Excesso de dí9itos: sendo o primeiro digito excêdente menor que 5, todo o excesso sêrásuprimÍdo, caso contrário haverá o arredondamênto do digito anterior para nais e os demaisitens excedentes suprinidos -
9.4.No caso de aquisiÇão de bens, a quantidade mlnima de unidadês a sêr cotada, por itêm, nàodeverá ser inferior a 1003 da estimativa dêtalhada no corrêspondentê Temo de Rêfêrência -Ànêxo r. Dj-sposiÇão em contrári.o nào dêsclassifica automaticamêlte a proposta apenas o.respêctivo itêm gerá desconsidêrado.
9.5.4 proposta deverá ser redigida êü lingua portuguêsa e em moeda nacional, elaborada comclarêza, sem alternativas, rasuras, êmêndas e/ou êrrtrelinhas. Suas fôlhas rubricadas ê aú1tlma datada e assinada pêIo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algari-smos, dos prazos dê êntrega ou execução, das condiÇóes de pagamento, da sua vafidade que
não poderá se! inferior a 60 dlas, e outras inforxoâÇôes e obsêlvaÇões pêrtinentes que o
licitante julgar necessáriâs.
9.6.Existindo discrepância entre o preço rÀritário e o valor tota1, rêsultado da mlltipficaÇâo
do pxêço unitário pela quantidade, o prêço unitário prevalecerá.
g.7.Eica êstabelecido quê havendo divelqência dê preços rmitários para tun mêsmo produto ou
serviço, prevalecerá o dê menor valor.
9. I . No caso dê alterações necessárlas da propôsta feitas pela Comissào, dêcorrentes
exclusivamente de incoxreÇões na unldâdê de medida utilizada, obsêrvada a devada
proporcionalidade, bem como na multiplicaÇão e/ou soma dê valoles, prevalecêrá o valor
corrigido.
9.9.A nâo indicação na proposta dos prazos de entrêga ou execução, das condiÇóes de paqamento
ou de sua validade, ficará sr-üentêndido quê o licitante aceitou integralmente as disposiÇõês
do instxr..mento convocatório ê, poltaÍrto, se!ào consideradas as dêtêitrinações nele contidas
para as referidas êxigência9 nâo sendo suficlentê motivo para a desclassificaÇão da respectivâ
proposta.
9.10.É facul-tado ao licitante/ ap!êsentar a proposta no próprio modelo fornecido pêIo oRC,
desde que esteja devidâmêntê preenchido-
9.11.Nas ucltaÇões pa.ra aquisiçào de mercadorias o participante indicará a o-riqem dos
produtos ofertados. A eventual fal-ta da referida indicação não desclassificará o licitante.
9.12.se.rão desclas sificadas as propostas que deixarem de atender as disposiÇôes destê
instlllmênto.

10 . O . DO CRITÍRTO PÀÀ,A i'I'IGA ET:rO
10.1.Será declarado vencêdor destê certaae o llcltante que, atendidas todâs as exigências do
presente instrumento, apreserttar proposta com menor valor unitário no colregpondêntê itêm
cotado, relaclonado no Anexo I - Iêrmo de Referência.
1o.2.Havêndo igualdade de val-ores entle duas ou mais propostas, e apôs obedêcido o disposto
nos Arts- 44 ê 45 da Lei complemer,tar 123/OG ê no Àrt. 3", S2", da Lei Fêdê.r41 8.666/93, a
classificação se fará através de soltêio.
1O,3.Na presente licitação será assegurada, como critélio de desêmpate, Preferência de
contrataÇão para as nricroeroprêsâs e êmpresas de pequeno portê.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por enpate aguelas si-tuaÇôes êm que
as propostas aprêsêntadas pelas IrLicroenq)rêsas e êrpresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10? (dez por cento) superiores à proposta mâis bêm classificada.
10,5,Ocorrendô a sltuaÇâo dê erpate conformê acima definida, procedêr-sê-á da seguinte foma:
10.5.1.4 microenpresa ou emprêsa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta dê preÇo inferior àquela considerada vencêdora do certaDe, situaçâo em gue será
adludicado en sêu favor o objeto licitado;
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇão da microernpresa ou enprêsa de pegueno po!tê, na fortna do
itêm anterior, serão convocadas as demais remanescentes quê por ventura §e ênquadrem na
situaçáo dê êmpate acirna deflnida, na ordem de classificação, para exêrcicio do mesmo dirêlto,'
10.5.3.No caso de equivalência de valorês apresentados pêlas microempresas e êmpresas de
pêquêno porte que se encontrem no intêrvalo estabelecido como situaÇão dê empate, será
realizadô sorteio êntre elas paia que se idêntifique aquela que primeiro poderá aprêsêntar
mêltror oferta.
10.6.Na hipótese dê náô_contratação nos terloos acina prêvistos, em que foi obsêrvada a
situaçào de empate ê assêgurado o tratamento diferenciado a microempresâ ê empresa de pequêno
portê/ o objeto licitâdo será adjudicado êm favor da proposta oriqinal&êntê vêncêdora do
cêrtame.
10.7.4 situaÇão de eÍrpatê, nâ for:tla acirDa definida, somente sê aplicará quando a me1ho. oferta
inlcial não tivêr sido apresentada poi microempresa ôu empresa de pequêno porte.

11.0.DÀ ORDÉM DOS IBÀBÀI,EOS
11.1.Para o recebimênto dos envelopes ê início dos tiabalhos
15 (quinzê) minutos apôs o horário fixado- Encêrrado o prazo
nêrüum outro será acelto.

será observada r.EÍrâ

para recebimento "r
s

erância de
ênvelopes,



Lt.2
dos
11ci

e fet
acea
1L.4
subs
dest
11.5.4 Comissão .rêcêberá dê cada representantê ôs envê1opes DocumêntaÇào ê proposta de preÇos,
e rubricará juntamente com os partlcipartes os fechos dô segundo.
11. 6. Posterj.ormente abrirá os envê1opes DocL:mêntaÇão, rubricará o seu conteúdo e solicitârá
dos licitantes que exam.lnem a documentaÇão nêlês contidas- Quaisque! iq)uqnaçôes levantadâs
dêverão sêr conrmicadas a Comissáo, quê as consiginará na Ata dê rêuDião.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, a comissão analisará os documêntos e as impugnações porventura
formuradas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fasê dê
Habilitação. Entretanto, §e assim julgar necêssário, poderá divulgar o rêsultado numa nova
reunião, registrando-se na Àta, ou mediantê publicação na imprensa oficj-al ou ainda eÍLitindo
aviso por escrito, observada, nestes câsos, a devida antêcedência necessária - não infêrior: a
48 (quarênta e oito) horas-
11.B.Ocorrêndo à desistência expressa dos ficitantes ao direito de rêcorrer na Fase de
Habilitação, conformê plevisto no Àrt. 43, III, da I,ei 8-666/93, na mêsmâ sessáo poderá hâver
â abertura dos ênvelopes Propostas, caso contrário sêrá Earcada nova data, con observância ao
prazo rêculsal estabelêcido na legislação pêrtinente-
11.9.0 ênvelope Proposta de PreÇos, devidamentê fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
lnabilitado, desde que não tenha havidô lecurso ou após sua dênêgação.
11.1o.Encerada a Pase dê Habllitação e observados os ditames deste instrumento, a CoÍLissào
procederá êntão à abertura dos ênvêlopês Propôsta de Preços dos proponentês declalados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o êxamê da docunentação neles contidas a
todos os participantes, os quais podê-rão êfêtuar j-npugrrações, de\ridamente consignadas na Ata
de reunião, quando for o caso-
11.11.4 Comissão exaninará os elêmêntos apresentados, as obsêrvaÇõês evêntualmêntê apontadas,
declarando, en seguida, vencedor o llcitante que, atendidas as exigências e considerados os
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o oRC.
1,1,.1,2.Da reunião lavrar-se-á Àta circurstarciada, na qual- serào registradas todês as
ocorrências ê çF-re, ao fina1, será assinada pela comissão e licitantês prêsentes.
11.13.Em decor-rência da Lei Complême,..tar 123/06, a coúprovação de rêgularidade fiscal das
microeÍU)resas e empresas de pequeno porte somente será exigida para êfêito dê assinatura do
contlato, observando-sê o seguinte procedimento:
11.13.1,4s nicroempresas e êmpresas de pequeno portê, por ocasião da participaÇão nesta
licitação, deve!ão apresentar toda a docuaentaÇão êxigida para co[q)rovaÇâo de regularidade
fiscal, dêntre os documentos enumerados neste ir'lstru[ento para efeito dê Habilitação ê

intêgrantes do envelope Documentação, mesmo quê esta apresente alguma restriçáo;
11.13.2.Havendo algr.ura restriÇão na corq)rovaÇão de regularidadê fiscal, sê!á assegurado o
prazo de 05(cinco) dj-as útêis, cujo termo inicial colresponderá ao morBento em que o licitantê
for declaxado vencedor, prorroqáveis por igual periodo, a critério do oRC, para a
regularizaÇào da documêntação, paga$ento ou palcêlamento do débito, e emisgão dâ eventuais
certidóes nêgativas ou positivas com efeito de certj-dão negiativa;
11.13.3.A não-regulari zaçâo da docunentação, no prâzo acima prêvisto, lnrpl1cará dêcadência do
direito à contratação, sem p_rejuízo das sanções previstâs no Àrt. 81, da Lêi 8.666/93, sêndo
facultado ao ORC convocar os l-icitantes remãnescentes, na ordem de classj.ficaÇão, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação-

12.O.DO CRTTIÉRÍO DE ÀCEITàBIIJDàDE DE EAEçOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estinado pelo ORC ou merrifestâmênte
inêxêgüível nos têrrnos do Àr:t- 48, ÍI, da Lei 8-666/93, o rBêsmo será desconsideradÔ. Esta
ocorráncia nào desclassifica automatica.mentê a proposta, quando for o caso, apênas o ltem
correspondente, lelacionado no ÀÍrêxo I - Têrmo de Refêr:ência -, na coluna código.
L2.2.O valor estimado que o oRc se propõe a paqar pelo objeto ora licitado - valo! dê

Referência -, está lndicado no rêspectivo êlêmento deste instrumênto - ANEXo I.

13.0-DOS RECT E.SOS

13.1,Dos atos decorrêntes deste procedimento lj-citatório, caberão recursos Dos têÍmos do Art.
109 da Lei Fedêra1 n." A.666/93, dê 21 de julho de 1993.
13.2.0 rêcurso será dirigido à autoridadê superior do oRC, pôr intermédio da Conissão, devendo
ser prôtocolizado o original, nos horários normais dê expediênte das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no sêguinte errdereço: Rua Duque de caxias. 123 - centro - Mananquape - PB.

14. O.DÀ HOÕraGÀçÃO E ÀDJrrDrCÀçÃO
14.1.Concluldo à julgamento das propostas apresentadas, a Comissão ênitirá relatóriô
conclusivo dos trabalhos dêsenvolvidos no certa]nê, remetendo-o a autôridade supêrior do ORC,

juntamente com os êIementos constitutivos do procêsso, necessários à Homologação ê AdjudicaÇáo
da respectiva licitação, quando fo! o caso.
14.2.À autôridade superlor poderá, no entanto, tendô êm vista sêÍq)re a defesa
do oRC, discordar ê dêixar de hoRologar, total ou parcialmênte, o resultado ap

dos interesses
ráentado oef a

I

§\



15-2.Nào atendêndo à convocâção pala assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo devâlidade de sua proposta, o licitante perderá todos
como Vencêdor da llcitaÇão.

os direitos quê porventr.Ea tenha obti_do

15'3.É pexÍdtido ao oRc, no caso do licitante vêncedor não compaiecer para assinaturâ docontrato no plazo ê condiÇões estâbelecidos, convocar os li"citantês remanesãentes, na ordem deÇlassificaÇão, para fazê-lo em igmal prazo e nas mesnas condiÇóes do lj-citante vêncealôr,inclusrve quânto ao preÇo, ou revogax a presente licitaÇão.
15.4.0 contrato quê êventua-Imênte vêntra a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá sêralterado, unilatêralmentê pelo Contratante ou por acordo entrê as partês, nos casos prevlstos
no À-rt. 65 e será rescindido, de preno dirêito. conforme o disposto nos Arts. "11 , '7g e'19 daLei 8. 666193.
15.5.o contratado fica obrigado a acêitar nas mesnas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõês que se fi.zelem nêcêssários, até 25t (vintê e cinco po! cento) do valor inicial
atuâlizado do contrato, ê, no caso dê -reforEa de êquipamento, até o ri[Lite dê 5ot (cinquênta
po.r cento) pâra seus acrégcimos.

16. o.DàIl SÀIçÕES ÀDfrNISIE'IIITVAS
16.1.4 recusa injusta em deixar dê crrmprir as obrigaÇÕes assurLidas ê preceitos 1e9a1s,
sujeltará o Contfatado, garãntida a prévia defêsa, às seguintês pênalidades prêvistas nos
Arts. 86 ê 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - Esrtta de mora dê 0,5t (zero vírgu1a cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contrato pôi dia de.atraso na entreqa, no inicio ou na
êxecuçáo do objeto ora contratado,' e multâ de 10? (dez por cênto) sobre o valor contratado
pela inexecução totaf ou parcial do contrato; d - suspensão teryorária dê participar em
11cltaÇão e impedimento de contratar com a À&Linistração, por prazo de até 02 (dois) anosi e -
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdniListração Púb1ica ênquanto
perduraren os notivos detêntrinantes da puniÇâo ou até que seja promovida sua rêâbilitaÇão
perante a própria autoridade quê apllcou a penalj.dade; f - simtltanêamente, quêlquex das
penalidades cablveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
16.2.se o va.l-or da multa ou indenizaÇão de\rida não for recolhido no prazo dê 15 dias apôs a
comunicaÇão ao Contratado, será automaticamênte descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contxatado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê.
16.3.Após a aplicaçào de quaisquêr das penalidades previstas. realizar-se-á com.micaÇãô
escrita ao Contratado, e pulrlicadô nâ iÍtprensa oficial, excluídas as penalidades de
advertência e mr-rlta de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda quê o fato será rêgistrado no cadastro correspondente.

17.O.DO RECEBTMENTO OU CCi{PRWÀçÃO DE ErECUçÃO DO OB,EÍO
17,1,0 recebirBento ou a coÍq)rovação de execução pelo oRC do objêto licitado, observadas suas
carâctêlisticas, se fará mediante recibo ou equivalente enitido por funcionário ou conissão
especlficâ dêvidâmênte designados, apôs a verificaÇão da quantj.dade, gualidadê e outros
aspectos inêrêntês nos termos deste instrumento, das nornas técnlcas ê 1êgislaÇão pertanentês,
e conseqüêntê acêitâção.

18.O.DO PÀGAüET{TO
L8.1,o pagêmento será efetuado mediante processo legular ê em observância às nornas e
procêdimêntos adotados pelo ORC, da sêgminte maneira: ltênsalÍrênte, para ocorrer no prazo de
trinta dias, contadôs do pêriodo de adiilltr)lemênto de cada parcela.
18.2.0 desembolso máximo do pêriodo, não será superior ao val-or do respêctivo aditrylemento, dê
acordo com o cronograma âprovado, quando for o caso, e sêmprê em confotllidade com a

dj- sponibilidade de recursôs fj-nâncêiros,
18.3.Nênhum valor será pago ao Contratado enquanto pêndente dê liquidaÇão qualquex obrigaÇão
financeira que the for imposta, êm virtude de penafidade ou lnadinplência, a qual poderá ser
compensada com o paqamento pendente, sem çFle isso gere direito a acréscimo de qualque-r
nâturêza.

19. O.DO REàJIUSAN{E}IÍO
l-9,1.os preÇos dos coÍibustíveis e l-ubrificantes podêrão ser realirúâdos conforme os lndices
oficiais autorizados pêIo coverno fedêral ou setoriais-
19.2-OcoEêndo o desequilíbrio econôtrLico-financei,ro do contrato, podêrá ser restabelecida a
rêlaÇão que as partês pactuaram iniclalmênte, nos termos do Art. 65, lnciso II, À-1ínea d, dâ
Lei 8.666/93, mediantê comprovaÇão docr.ürêntal e requeliEento êxpresso do contratado.

20.O.DÀS DTSDOSTçõES @RÀrS
20.1.Nãô será devida aos proponentes pela elãboraÇão e/ou apresentação
rêlativa ao certame, qualquêr tipo de indenizaÇáo.

T""

cumentaÇão

Comlssão, revogar ou considelar nula â LicitaÇão, desde que apresente a devi.daexigida pela legislaçào vigentê, resguardados os direitos dos licitantês.
15.0.DO COltlTàTO
15.1.Após a homologação pela
para, dentro do prazo de 05

ríi,,l:í\'-'-'N
9(xàà""."á\
íí ri'. J-e--- á)

Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor se\á . notificadÊÀ;(cinco) dias consêcutivos da data dê recêbimento daassinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidadê com aspermitidas pela Lei Eederal n." 8.666/93, podêndo o mesmo sofrer alteraçóes na forma definidapê1a rêferida Lei.



20.3.4 presente l-icitaçáo somente poderá vir a ser revogadâ por razõês de inte q;pú8&codêcorrente de fato supervênientê devidamente comprovado. ou anufada no todo ou parEêl-!õilegalidade, de oflcio ou por provocação dê t erceiros, mêdj-antê parecêr escrito -dêvidemênt
fundamentado.

20.2.Nenhuma pêssoa f
mais de uma Licitante,

coÍq)etente é o da Comalca de Mamanguapê,

lÍamanguapê

1sica, ainda que crêdenciada por procuração fegal, poderá prê
À

e náo havendo râtificaÇão da convocação, ficam transf

(

20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos evêntos da o
declaradas fe.riado,

presênte licl
eridosautonaticamente para o primêiro dla útj-I subseqüente, no mesmo 1oca1 e hora anteriormênteprêvistos.

20.5.oco!rendo a supressáo de serviÇos, se o Contratado já houver adqulrido os matêriais êposto9 no 10ca1 dê trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo oRc, pe10 pleço de aguisiÇâo
regularmênte comprovado, desde que sejam de boa gualidade ê aceitos peia fiscalizaçao.
20.6.os prêÇos unitárlos para a realizaçào de novos seruiços surgidos durante a execuçâo ato
contrato, serão propostos pelo contratado e sutmetidos à apreciação do oRc. À execuÇâo dos
serviÇos não previstôs será -regulada pelas condiÇões e cláusulas do contrato original.
20'7.0 oRC por conveniência adnLinist-rativa ou tácnj-ca, sê reserva nô direito de paralisâr aqualquer tempo a exêcuçâo dos sêrwiços, cientificando dêvidamente o Contratado.
20.8.Dêcairá do direito de inpuqnar perantê o ORC nos têrmos do presente instrumento, aquele
quê, tendo-o aceitado sêm objeçâo, venha a apresentar, dêpois do ju]-gaeento, falhas ou
irregularidades quê o viciaram hipótese em quê tal corunicado não terá êfeito dê recurso.
20.9.Nos valol,es apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluidos os custos com
aquisiÇão dê material, não-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20.10. Este ilstllmento convocatório ê todos os seus elementos constitutivos, estão
di sponabilizados em mej-o Ínagnético, podendo ser obtidos junto a conissão, obsêrvados os
procedlmentos dêfinidos pelo oRC -

20.11.-As dúvidas sulgidas após a apresentação das propostas e os casos or_issos neste
instrumento, ficarão única e êxclusivaflente sujeitos a interpretaÇão da Com:i-ssáo, sendo
facultada a mesma ou a autoridade superior do oRc, êm quafquer fase da licitâçáo, a promoÇào
de diligência destinada a esclarecer ou a coq)fêmêntar: a instrução do procêsso-
20.12.Pa\a dlriÍLir controvérsias decorlentes deste certame, excl-uidô qualquer outro, o foro

tado da aLaiba-

05 dê MarÇo de 20L5.

C IO LEI FILHO
Presidêntê da Co&i ssâo
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cÂlegA urrNÍcrpÀr DE uNaÀGUÃpE
co!{IssÀo PERI,|ÀNENTE DE ucrrÀçÀo

ÀNr"KO I - IOIADÀ DE IAEÇOS No 00001/2015

TERMo DE RÊEERÊNCIA _ ESPECIFICÀCôES

. DO OB"ETO
,constitui objêto desta LicitaÇão: Aquisição parcelada dê cornbustivêis diversos, destinados
vêlcuIos utilizados nas atividades da Câmâra l,tunicipal de tíaEanguape.

1.0
1.1
aos

2 . O. JI,STIFICÀTTVA
2 . L " consideraldo as necessidades do oRc, tem o presênte termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os p-rocedimentos necessá-rios para vlabilizar â contratação êm tela. As
características ê especificaçôes do objeto ora licitado são:

Dr scRrMrxÀçÀocoDI@ P
l
2

Gasolina comum

3- o.oBRrcÀçõEs Do @NTnÀrÀDo
3. 1. Responsabilizar- se por todos os ônus e obri-gações concernentes à lêglslação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por tdas as despesas e comproruissos assr.-unidos, a qualquer
título, pê.rantê seus fornecedores ou terceiros êm razão da execuçáo do objeto contratado.
3.2. Sr.rbstituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou sêrviÇos quê apresenta-rem
a1têraçôes, deteriorações, iÍpêrfêiÇôês ou quaisquer ixrequlalidades discrepantes às
exigências do instxumênto de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcêbimêrto ê/ou
pagâmênto-
3.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia ê êxp.rêssa autolização do Contratante.
3.4.Manter. durante a vigência do contrato ou instrumentos êquivâ1entê, em compatibilidadê com
as obrigações assrEridas, todas as condiçõês dê habilitaÇão ê qualificaÇão êxigidas no
rêspectivo processo llcitatóriô, se for o caso, aprêsentaÍrdo ao Colttratantê os documentos
necessários, sernpre que solacitado.
3.5. Erlitir Nota Fascal correspondente à sede ou filial da empresa qlre apresentou a
docr.mêntaÇâo na fase dê habilitaÇáo.
3.6.Executar todas as obrigaÇõês assrntridas com observância a melfrox técnica vigênte,
enquadrando-se, rigrorosamente, dentro dos precêitos legÍais, norEas e egpeclficaçôes técnicas
corrêspondêntês.

{.O.DO CnIIEIRTO DE àCETTÀEIIIDÀDE DE PREçOS
4.1.Hâvendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo oRC ou manifestamente
inexeqüíveI nos termos do Art. 48. II, da lei 8.666/93, o mesmo se!á desconsldêrado. Esta
ocorrência não desclassifica autoraticamênte a proposta. quando for o caso, apênas o item
coEespondênte, rêlacionado nestê anexo, na coluna côdigô,
4.2.o vâIor êstimado que o oRC se propôe a pagar pêlo objêto ora licitado - Valor de
Referência -, egtá acima indicadô-

5 - O-I'IODETO DÀ pROpOSIEÀ

5 . 1. É parte integrante

UIíII)ÀDB
l itro
Iitro

erDrsrrDÀDB P. t xrrÁRro
20000 3,25
1OO0 2,35

Tota]'

. TOIÀL
65. 000, 00
2.35O,0O

67.350, 00

correS
desde

ente,
sej a

f,,l'#;.:
pood
a"\

deste Termo dê Referência o modelo dê proposta de preços
licitante apresentar â sua proposta no próprio modelô fornêcido,
preenchido, conforme faculta o instrunento convocatório - Ànexo 01.

C IO LEITE E
CPrêsiriêntê.1â ssao
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EsrÀDo DÀ pÀnÀÍBÀ

cÂrÀRA MuNrcrpÀrJ DE lGI,nNGtrÀpE
colcssÃo PERIaNENTE DE LrcrTÀçÀo

ÀNn:ro 0t Ào rERMo DE RErEpÊrcrÀ - pnoposrÀ

TOMADA DE PREÇOS No 00001/2015

PROPOSTÀ

RxI'.: TO!{ADA DE PREçOS }r" 00001,/2015

OBJETO: Aquisiçâo parcelada de conôustívêis diversos, dêstinados aos veicuLos utilizados nas
atavidades da Câmara Municj-pal de Maüalguape -

PROPONENTE:

Prezados serüores,

NoE temos da licitaÇão em eplgrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cóDrGo
1

2
Etc. . -.

DISCRÍMINÀçÀO
Gasolina comum

l.ràRcÀ/HoDsrD rrNrDàDE euÀNTrDàDE p.rnlrTÁn'Io
fitro 20000
Iitro lo0o

PRÀZO - Itêm 5.0:
PAGAMEImO - Itêm 18.0:
VAIIDÀDE DA PROPOSTA - Item 9.0:
ORIGE},Í DÀ.S MERCÀDORIÀS OFERTÃNÀS - Item 9.0:

VAiOR TOTÀI DÀ PROPOSTA - R$

CNPJ

dê de

Responsável

§

. CPL.

ú

o oo

N E

o
22FLo

ô\
?\
ôl
--/

^à./

P. TCt[Àr
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cÂTaRÀ MT,NICIPÀT DE !aTaIG-IIÀPE
coMrssÃo PER!íArrErüE DE LrcrrAçÃo
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A}rExo II - TO!ÍàDÀ DE PREçOS lI" 00001,/2015

MODE],OS DE DECI,ARAÇÕES

REF.: TOm.DA DE PREÇos N" 00001,/2015
CÂMARÀ MI]'}IICIPÀ], DE IG.MANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÂRAÇÀO dê crrÍç,rimento do disposto no À-rt" 7", Inciso XXXIII, da CF - Àrt. 2'1 , Irlciso
V, da ],ei 8.666/93.

o proponentê acima qualificado, sob pênas da Lei ê êm acatamento ao di-sposto no Àrt. 7" incisô
XXXIII da ConstituiÇão Federal, Lêi 9-854, de 27 de outubro de 1999, declara nào possui.r êm
seu guadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ê nem meDoles de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo êxistir menoreg de
quatorze allos na condiÇão de aprendiz na fornã da legislaÇâo viqentê-

2.0 - DECÍ,ARÀÇÀo de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaÇão
licitaÇão.

na

confo.rmê exigência contida na Leí 8.666/93, AÍt. 32, §2", o proponentê acitrla qualificado,
declara !âo haver, até a presênte data, fato iÍtpeditivo no que diz xespêito à
habilitaçâo/partlcipaÇáo na presente licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado
falimenta.r, êstândo ciênte da obrigatoriedade de inforrnar ocorrências poste.iores. Ressalla,
ainda, nâo estar sofrendo penalidade de dêc1araÇão de idoneidade no â[üito da administraÇáo
Fêderal, Estadual, Munlcipal ou do Distrito Federâl, arcando ci\ril e criÍLinalmente pela
presente afimaÇâo.

3,0 - DEcr,ÀRÀÇÃo de srümeter-se a todas as cláusulas ê condiÇões do corlespondentê instrumerlto
convocatôrio.

O proponente acima gualificado declara têr conhecimento ê aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrumênto convocatório ê submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NO},ÍE /ASS INÀTÚRÀ/ CÀR@
Representante lega1 do proponênte.

OBSERVAÇÃO:
Às DECr.ÀRÀçÕES DEVERÃo sER EIÀBoRÀDAS E!Í PÀPEL rII.íBRÀDo Do r,IcITAlflIE, QTJANDo roR o cÀso'

t\-/

§
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ESTADO DÀ PÀRÀÍBÀ

CÂteRÀ MUNICIPÀT DE lanaNGI,à"E
colflssilo PERIGITENIE DE LrcrTÀçÃo

ÀNEXO rrl - IOI4DÀ DB PREÇOS lro 00001,/2015

MODEIOS DO TERMO DE RXNÚNCÍA

REI'.: TolG.DA DE PREÇOS N" 00001/2015
CÂMARA MI]NICIPA], DE },A},qNGUÀPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMo DE RENÚNCIA ao rêcurso confornê previsto no Art. 43, Inciso fII, da Lei 8-666/93.

o proponente acima qualiflcado, declara, na for&a do di-sposto no À-rt. 43, III, da Iêi
8,666/93, aceitar o resultado dilulgado pela Conissão, que analisou â documentaÇáo preliminar
do processo em epig:rafê, efetuada nos termos do Iespectivo instrlEnênto convocatólio,
desistindo, assim, êxpressamente de qualquer intê.rpôsiÇào de recurso prevlsto na LegislaÇão
viqente, bem com ao prazo coruespondente e concordarndo, portanto, com o prossegiuimento do
certame. Declara aindâ quê, êm havendo a ocorrência de qualquêr igualdadê de valores entre sua
proposta e a dos denais licitantes ê após obsêrvado ô disposto no Àrt. 3ô, S 20, da Lêi
8.666/93, fica autorizado a realizaÇão do sortêio para definiçâo da respectiva classificaçâo,
nào sendo nêcêssário a sua corlvocação para o correspondente ato público, conformê previsto no
À,rt - 44, § 2", do referido diplona legal.

Local e Data.

NOME /ASS I NATI'RA/ CÃR@
Rêpresêntantê lega1 do proponênte.

OBSERVAÇÀO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER E],ÀBORADO E}1 PÀPEL TIMBPÀDO DO IICITANTE, OUÀNDO FOR O CASO.
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EsrÀDo DÀ plneÍsÀ

cÂrarÀ uusrcrpÀr DE lirAliglreuàpE
coEss.ão pEnrGIrENfE DE r.rcrÍÀÇÃo

Àt{Exo w - Íoi{ÀDÀ DE PREçOS rí" 0OOO1/2015

MINUTÀ DO CON?RÀTO

CoNTBÀTO u": -.../2015-cPL

TERl..lo DE coNrRAro 0uÉ ENIRE sr CETEBRÀ}.{ A cÂI"BxÀ MuNrcrpÃr
, pÀxÀ EoRNEcT}G],t1o E/ou PRESTAÇÃo

DE
DEMA}ENGUAPE E

SERVIÇOS CONFORME DISCRIMII,EDO NESIE INSTRUI.TENTO NA F ORIA ÀBÀTXO:

Pêlo presente instrumento particular de contrato, de um lado Câmara Municipal de Mamanguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 12.-120-256/ 0001-52, neste ato
representâda pelo Pres-idêntê da Câmara João Ferreira dâ Silva Filho, Brasileiro, Divorciâdo,
Comêrciante, residentê ê doÍricillado na Rua Severino Victo!, 45 - Planalto - Mamanguapê - pB ,
CPF n" 031.463.444-40, , Carteira dê Idêntidadê ^" 2-28e.944 ssp-PB , doravantê sinplêsmente
COÀTIRATÀNIE, e do outro lado . -.. - - -. - CNP,I n"

\sd

indi ces

, nêste ato representado por .... residênte ê doroiciliado Dê ....,

cuíusura pRrrrErRl - Dos FrrNDÀüEfrros Do coumÀrrc:
Estê contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de PrêÇos no OOO0|/2015,
têrmos da Lei Fedela1 n" 8.666/93 e suas alteraçõêse â Lêi complêmêntar no
dezeÍibro de 200 6.

processada nos
123, de 14 de

CLÀUSUIÀ SEGI'NDÀ - DO OBJETO DO CONTRÀTO:
o presentê contlato tee por objeto: Aquisiçào parcelada de conbustiveis diversos, destinados
aos veículos utilizados nas atividadês da câJtrara Municipal de Mamênguape.

o fo.rnecimento e/ou prestaÇào dos serviços deveráo obedecer rj-qorosamente às condiÇóes
exprêssas nêstê instxumênto, proposta apresêntada, Iomâda dê PrêÇos no 00001/2015 e instruÇões
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partês integranteg do presênte contrato,
indêpêndênte de t.ranscriÇão.

crÁusura rERcErRÀ - Do \rAroR E pREços:
o valor total dêstê contrato, a basê do prêço proposto. é de R$

cuíusura elnRrÀ - m Rr,airlrsttüíEmro:
os prêÇos dos combustiveis ê lubrificantes poderão ser realirüadôs conforme os
oficiais autorizados pêIo Govêrno Fêdêral ou Setoriais-
ocorrendo o desequilibrio econôúLico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
quê as partês pactuaram inícia1mênte, nos termos do Àrt- 65, Inciso ÍÍ, Alínea d,
8.666/93, mediante comprovação docr&enta1 e requerimento expresso do contratado-

crÁusrne errrNTA - ua ooreçÃo:
As despesas coEerâo por conta da seguinte dotação. constante do orçamento vigentê:
Rêcursos Próprios da Câmara Mr.]nicipal de !Íamangn-rapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390.30,00

cri(usurÀ strEÀ - Do PÀ@t ErÍro:
o pagamênto será êfêtuado na Íesouraria do contratantê, mêdiantê processo regular,
manêi-ra: Mênsalmentê, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
adimplemento dê cada parcela.

relaÇâo
da Í.ei

da seguintê
perlodo de

cuiusrna súrna. - Dos PnÀzos:
o prazo máximo para a execução
admitê prorrogaÇão nos casos
considerado a partir da emissào

Entrega: Imediata
o prazo de vigêncj-a do presente
de 2015, considerado da data de

do objêto ora contratado, conforne Suas caracteristicas, e que
prev-istos pefa Lêi 8.666/93, está abaixo indicâdo e será
do Pedido de coryra:

contrato será deteminado: até o fi-nal do êxercicio
sua assinatura. 'f-"

$

elro

-if

,.., CPF no ---.-...., Carteira de ldentidadê no ....,
doravante siÍplesmente CONTRÀTADO, decj-diram as partes contratantes assinar o p!êsêntê
contrato, o qual §e xegerá pelas cláusulas e condições segmintês:



tr
nao exame o

de 2015.

cuíusur,l orrÀ\rÀ - nls oBErcÀçõEs Do oolÍrBÀràNTE:
a - Efetuar o pagamento rêlativo ao fornecimento ou prestação dos ser\,.iços
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contlato;
b Proporcionar ao Contratado todôs os meios nêcêssários para o fiel
prestaÇão dos serviços contratados;
c - Notiflcar o Contratado sobrê qualquêr ilregularldadê encontrada quanto
produtos ou sê.rviÇos, êxêrcendo a nals atrp1a e corlr)leta fiscalizaÇào, o
Contratado de suae responsabilidades contratuais ê legais.

fo.

à
que

*\g ..,to o*

q,.,.rx§i!âB

à

cu{ustn l NotrÀ - De:r oBRrGÀçõEs Do oor*anlràDo:
a - 8xêcutar dêvldamente o fornêcimentô ou serviços descritos na Cláusula correspondênte do
presentê contrato/ dentro dos melhores pa!âletros de qualidade estabelecidos para o ramo dê
ativldade relacionada ao objeto contratual, coú observâncj.a aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigações concernêntes à l-egislação fiscal, civil,
tlibutária e trabâ1hi,sta, bem como por todas as despêsãs e compromissos âssumidos, a qualquex
tltulo, perantê sêus fornecedores ou terceiros em razãô da execução do obleto contratado,'
c - Marlte! preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçâo do
contrato/ que o represente integralnente em todos os seus atos,.
d - Pernitir e facilitar a fiscalizaÇão do contratântê devendo prestar o9 informes e
êsc I arêcj.mentos solici tados,'
e - Será responsável pêlos danos causados diretamente ao Contratantê ou a têrcêiros,
dêcoffentes de sua culpa ou dolo nâ êxecuÇão do contrato, não exclulndo ou reduzindo esga
responsabilidadê a fiscalização ou o acoúq)arüamento pelo órgão interessado;
f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objêto dêstê instfl&ênto,
9em o conhecimento e a devida autorizaÇão êxprêssa do Contratânte,'
g - Mantêr, durantê a \riqêncla do contrâto, em coÍrpatibilidade com as obriqaçôes asslrmidag,
todas as condições de habilitação e gualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os doclmentos necessários, senpre que solici-tado.

cr,i(usurÀ DÉcn4À - DÀ ÀflBÀÇão E RBscrsão Do corÍrRÀm:
Estê contrato poderá ser a1têrado, unilateralmente pela Contratante ou po-r acoldo entrê as
partes, nos casos previstos no Axtigo 65 e será rescindido, de pleno dlrêito, conformê o
disposto nos Àrtigos 7'7, -78 e 79 da Lei 8.666/93-
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressôes quê sê fizêrêm necêssários, até 259 (\.inte e cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de refoImâ dê êquipamento, até o litrdte de 503 (ci-nquêntâ
pôr cênto) pâra seus acréscimos.

clÁI,sI,IÀ D]ícn'G. pFTBIÀÀ - DÀS PENÀtrIDÀDES:
A recusa injusta êm dêixar de cunprir as obrigaÇôês assurLidas e preceitos legais, sujeitará ô
Contratado, garantida a prévia dêfesa, às segiuintês penalidades prevj-sta5 nos Àrts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93': a - advertência; b - rm-rlta de mora de 0,58 (zero vírgu1a cinco por cento)
apl-icada sobre o valor do contxato por dia de atraso na entregÍa, no inicio ou na êxecução do
objeto ora contratado; c - multa de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspênsão teüporária dê participar em licitaÇão e

impedimento de contratar com a À&únistração, po! prazo de até 02 (dois) anos; e - declalaÇão
de inidoneldade para licita.r ou contratar com a ÀdninistraÇão Púb1ica enquanto pexdurarem os
motivos deterÍLinantes da punição ou até que seja prolDovida sua reabilltaÇão perante a própria
autorldade que aplicou a pênalidade; f - simultanea&ente, qualquer das pênalidades cablvels
furrdamentadas na Lei 8.666193.

cliiusurÀ DÍicn{À sBqrloÀ - Do EoRo:
para dirimlr as quêstões decoEentês deste contrato, as partes êlegeto o Foro da Comarca dê
Mamanguape, Estado da Paraíba.

E, por estarêm de plenô acordo, foi lâvrado o prêsêntê contrato êm 02 (duas) vias, o qual vâi
assinado pê1as partes e por duas testemDhas.

TESTEMUNIIAS

JOÀO EERRTIRA DA SILYA FILHO
Prêsidente da Cànara
o31,.463. 444-40

PELO CONTRATADO

(

tÍamanguapê - PB, . -. de

PELO CONTR.PITÀNTB

,f
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ

CÂT,BRÀ UUNICIPÀI DE IanGNcíI,ÀPE
ÀssEssoRrÀ ,rrnÍorca

origêo: TOMADA DB PREÇOS N." 00001/2015
coMrssÀo PERIGNEIfTE DE LTc rrAÇÀo

Àssunto:AquisiÇào parcelada de conbustíveis dj-versos. destinados
aos veículos uti-lizados nas atividades da Câmara l,Íraicipal
de !íamanguape

À!exo: Instrumento Convocatório correspondente e seus elemêntos,
inclusivê a ninuta do rêspectivo contrato.

PÀRECER

Analisada â matéria, nos termos da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraçôês, ê considerando o
teor dos documêntos ê lnformaÇões apresentadas, êsta Àssessoria Jurídica considêra regular o
.rêspêctivo instnmento convocatório ê seus elementos corrstitutivos referente ao processo em
têIa, os quais estão em consonância com a legislaÇão pêrtlnêntê -

Mâmanguapê - PB, 05 dê Março de 2015.
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32 J(Éi, Pessoa - ScÍta-ísiÍa, 06 dc

Itxt tt^l'() DE tloluol,oc,\(Ào
Ptu:cÂo N... 5/lt00l /2015

PRO(:DSSO ÀDMlNtSl-RÁt M N'
Obi.h: Conrntr çilo dc cNttrcs nrÍi r;onLliLnctrlo ptr§lft1i dc rorlaflivch dcsi ndo r ltclciru

l)lrl{lv Dos Dli l,u lR(ll-ll) cll^BocÀo ITD^ coú o valú iL R!;615 011.40lscisccnhs c

QtrirzcMil. liir1lúliaslt{scí.loücnlrclrrllvos).vctrccDotrosscrüirlcsirctrs 1.1..1.t.6-7.3-
'). 10- ll. l2.ll.1.tr. pcíizcrJooValor(;lo[r]Jc6l50ll.10(Sctcc l$clltrir^Mil. lti'úc ltis
RmkcOúrrcnltrCcnhvos)

^pós 
tiluc do proccsk'. c.ciirdo o rr6nm úc rco«lo conr o Lci.l|OMOi,OOO. tros rcnnos Jn l-ci

l0 520/2002.cD co.eqidncir licr c.nvoc .l. os licil nlcsvcnccd.(es)panrrsrarundurcrnodc
corÍàro. tros renno§ do rí. í}1. captrr- do ú adodit)lonrrlcgrl-sob8pctr0lidâdcs Úr l.i
WII-MESON IMMANUIJI- ML]NDlS SÂRMEN 11). PRIJIIJIII) CONS I IIUCIONAL

Í\'ü^rr) llr: Ío§ror-oc^(rio
|,RECÂO N..- 0002/2015

PttocEsso 
^DlltNtsTIt^Ttvo 

N"
Obj.k,r 

^quisiçilo 
|[4.lndi dc rDcdrcrtrretrlos pàÍ,,rcndcr rs alivididcs da sccÍ.laÍi! Muni.ipdl dc

vctr.cdorcs: - DIMIjDON I DIS I RIBllDOli^ D[ MLDIC^iV1LNlOS l] llQlllrlLID^.o ov.lorJc
R$5912lI40(QúnrhcDloscNovcilic'rÍaslVil.l)!4nrosc1 Íd c t)'n ltcirs cQúmctrh cctrlavor.
vcNcndonosscgnn,lcsilens:1.2..1.,i-5-6-7.It-9. 10. ll. 12. ll. 11. l5 lú.1?. 111.19.21.22,21.
21.25.26.2?-23-2§..10-.1L-12.ll.ll.15.16.17.13,i9.40.41.12.l.l-41:.15.16-,17-.13..19.50.51.
51 5:1 5.1 55 56 57 5t! 5! 60 6t 62.61.64.65.66.ó?.63-69.70.11.12.1).11.15.16.71.74,
79.80. $ 1.82. Ul. $.1_ 85.1t6_ llT.lill_ 39.90.91.92_ 9t.94.95.9ú. 

'7. 'rl.99. 
l0l. l('2. l0l- 104. 105.

106. t07. t03. t09.ll0. L . lt2. ltl. ,1.1t5. 6.ll7. ll8. l19. l!0. l2l. 122 12r.124. 125.12ú.
127 t23 t29 t:10 tlt.l]]. 11.t-14.l:15.1:16.117.l-13.119.1,10.l.ll.112.141.114.1.15.146-147.
113.1,t9-150 l5l.l52.l5l.l5,l.l55.156:.pcÍlirTxtrtlooVrlü(jküldc59l2ll..l0(Qri',lutttc

I'rr: ( li.'l(,a' ri),,x'u1rn,'cr.L.r, 
'

^úsínilhcdoprcusrlr.c.círndo! 
tsnrdcâcordoúorraLci.llOMOl,OUO.iostcanosdrLci

10520/2002.cnrco\c{tiiôcii.liLàcorv0crdooslrcilnnlcsvcnc.do(crpaÍrrrssilrxrídorcínodc
ro txk,- n(srcnnosdnr ú1..r0tr1.d. cil odido'n! lcsal.rohrsncMlidâdcs dr lc
w .MISON LMNl^Nllll- MIaNDUS S^Rlt'llNlO Pltltjl:ll1)(]oNSIllLlcl{)N^ -

tiYt.llÀtoDf, IoMot,oc^cÀo
IRECÀO N.'.000t/2015

Pt{o(il.isso 
^DMtNts 

fl t^ rlvo N'
olNlo. 

^quisiÇiiri 
|!trelrdr dc trrlcri,l nrédico h6pilnlii dslimüos $ rlivnhds d. S{Ícririâ d3 s.üdc

-l)lMliDON1l)lSIRlRl,ll)()lt^l)ENlljDlC^ÀlliNll)Slil:Qllllll-ll)^conrDvindclt$122.I14.,1(r
lCcÍk,cVnccDDisMrl.Cctrk,ciriúicQuímnóaGclti'nr.NovcCctrl.rDs).vctrocrdonoss§-!trÍÍcs
rlctrsr 6.3. ll. l.l. 16. 19.10.21.2,1.25- 2(r- 27.23- 29.ll.l713.19.40.41. {2.11- l'1.45.46.47.43-
1,)- 50 11.51.60.65.66.67.()n-69-?0.71.70-7s.31-3.1.rr1.9.1.9S.101.102.10.1.105.106.108.109.
ll0-lll-ll5 ll6.l:2.115.126.12$.ll9.l:ro,l:ll.l12.l16.l1.l 1,15. l4{r. l.l7.l'r9. 152. 155. 172.

7.1 r75 t7§ t$0 tst l8:t ts.t IJll trl lç4. t16. t9?.198- leq-l0l.l0l 101.205.107.10().210.
- ()l)ON lOMl:l)(r)NIl:C!() l)L: Pl(Ol)tl1'O§ MUOICOS IlOSPllr\1.^lll:S l-lL)À- 1\llicoÍ o vild
,l.lll ll.l.2l)7.61l(ctrtor ()trxt,vü Nlil DnzcrloscSclc ltcaF{scr\.trrrc Ll,nCú r ros) Yctrr.nio
tros sqtrinlcs irctr\ l.l..l.,l. a 7 ,. I0. 15. 17. 13. ?2.2.1- 10.:12.:l{.:15 :]l].52 5.1.55.56 t7.51{. í).
rt.ó1.í.61-72.r1 71.?5.73.n0 nr.nl,Jt?.lJ3.lr9,90.9.91.15.16.97.qq 100 l0l llrr.lll.
]l,1. ?. 8 ll9 l]0 llt ll.l. l:4. ll7.l.ll.l14. ll5, ll7. llrl. ll,). ll0. l.ll l.l2. lll. lll{. 110.

iL- lil. il l5a. l:7. l:rl. :t). í)0 L6l l6: l6l l6.t.lú5. l6(,. i67 l)S l6q 7ír' i7l. 17.1.176.
t'i7. t7,). l3l l8(, tii. N9. Ll)rr. 195- 2l)0.2Ír,l 206 l0$.lll:
l,crlr^rd. o v,,loí( kn d.ll(,l.l2.lll (l)r/ctrnx. l;rtrrdc Sctr Nl l. l(^tri\ cQrraÍc rr u l)oD

\I)snmln.{loflocü\, c ri klon tr(snodc xcoílocornn Lei.l(,1\'l(]l{xn) tros1cÍnosü L.u

l!5?0/ll)01..n,.or\.,ttrútli.li!rconlo(drns li.n csrcnccJo(cs)rxÍr.r§rrinftdolünnodc
úrÍÍrlo. nosrcíÍol orrl 6l..utrl.do c'(idodid.m lce.l. sohis Pcnrliúd.\ Jn lcr.
!!|-i\,I1ioN litltNt^NLIj1 N]llNl)l,s s^RMltNlo- fRliljlllll)(1)Nt ll Ll rcloN^!.

hll llÀIO DD IlONlOl.O(;,r(:,iO
PRICÀO N,'.0005/2015

PRO(-liSSOÁDnllNlSl l{Àtl\Io N'
OhÉlo: ÁqtrÀiçif I ccrúi rnLcni dc Lnrpc/f, c iigicrc pcsí,r.Irr. rrc cr tr mccstdrdcs ús

tD..doÍc\ -ll)Cl:LlOCOsl^l)li^R^LllOcotrrovrlúd.lt$1621)27.00lQtr occrlos.Scss. rà

cl)nsM'lcNolcccfloscVi'n.cSclcllcris).vcrcctrdono!se!trÍÍcsiLcrs:l2-l-1.5.o.7.8.9.10.
lr.t2.B.11.l5.16.r?.l|l.1e.1021.22.2].24.25.26-27.13.2').10.11.:12.11.14.15.16.17.18.
19..10.41..12..11.,1.1..J5.46 17.{3.,19.50.51.52.51-54.55.5ó.57.58.59-60.61.62.Ú1.6'1.65.66.
67,63.69.70.7r.?2.7:1.7.1.75 76.77.711.79.110-31.32.31.31 35.$4.117.88.39.90.91.91.94-95-
96.97.98. r)9. t00- t0t. t02.l0l. lot. 105- !06. 107. 108. 109.110. lll. l12 I ll. lln. ll5- l16. ll7.
lr3i. pcrlàzctrdoovnloÍclohrldô4ú2927.00(OurlíoccnloscScsctrltcDoislvilcNov.ccnnucvirlc
cscb l{gris) 

^pós 
inilisc do prcrcsso. c. cítr.doontcsno denc.Ídoconrr l.ci.llOlvlOLOCO- ros

rcnnsJoLcll0.52!/2002-crconscqúôrcir.ôcrcotrvoüadooslicilitrlcsvctrccdo(§s)l{Íirrs\i'r(úr
do rc.nD dc cotrtrk'. ios lcNos do an 64.crptrr.docihdo diplonü lcgrl. sub.sfcMlidrdcs dr lci
W]LML]SON EMNIANULI- MLJNOI]I SARMI]N IO ' PRETL:ITO CONSTI IUCIONAI-

tix'r'lrÀro DE roMoLoc^Ç;\o
Pl{ucÀo N.", oo0?/2015

Pl{ocEssoÁDMll.{ÉrÀ'l IYo N'
Oblcro: Scniços dc lttrçÍo dc lciculos prE rransF!íc dccsrudr cacrBodaScüd«i!dclnuc,çío
Vúcclorcs:- I'R^NCISCO Dti^Sslri OLIVEII{A co o vn,oÍdc lt$ II500.00(lie/. MilcQui-
nhctrlos lacaF). vcncsrdo no ilcÚ:,li
,l,l{^NClsCO NoOú0lt^c.rn D vrlordc R$ 6.?00.00 (ScÀ Milc Sclccetrros ltcâis). vcNcndo no

,lOSaC^RLos DEsOt,S^ úôrnôv.lo.dc R$22.000.00(viNcc ooisMilReÂis).vcíccndom item:21

LUIZ DoMINoOS SOIJRINIIo con o valor dc R$ 22 000,00 (vinrc c oot Mil ltcris). wncendo

- ROMULo CEZAII CONÇ^LVES DEABRAN'rES com o valorde Ir$ I1.000,00 (Trczc Mil R.ais)

'cP
üJ

dc r0í5

. !cÍÍl,cndo vaktrclobilde 77200.00(scrcdrc scrc NÍrlc Dtr1ctrlús l{cois)

^pú 
riliscdoIÍoccsso.c.uslltrdoo rnnoilcr.ordocorn l-ci.ll()MOl.(Xí,

l0520/2002.cúconsútiiôn.ii.li$runvocidors lic rdc\Íctr.c'lo(cr0úrrrss

l.]l, R/ O Dl] OMOt,OC,\c,i()
l)tuoÀo N-".0009/1It5 fno('Dsso 

^DNlN,§lRÀr 
ll o N"

(âmara ltlunicipa!
d€ âlamanguapc

OI'ict,,: 
^quisiçiü 

pircclnúi dcrnílcÍinldccrtr.dictrlccdiúilicodesliuitosr nr.ndrÍ$ fu..sid l.\

v.iccdoes:-l, l,lltOS^tjROt.lVR^l{l^Íjl'^PIil,^Rl^llll)^ laPI'LaÍn.ranr(hltl lllr:lrô.ll
( IÍczcn($ c Vinrc Mil.lrczc osclitrÍrcScisltcxncD.^C.ir.vosl.v.rrc0rlororsc!Li'ú.sil.f\
t.1,4_ 5,6. ?,11.9. t0,It_ t2_ B.14. t5. 6. t7 t3.t9.20.2t.21.21.2n.25.26.27r1.rr.1!..f.
t2. tl,14. t5.16,17.13.19.40.40.4t.42.,11.,1,1.,r5.40.4?- 48.5u.5t- 52- 5-1.5,1.:i. i6.57. i3.59.
60. 61, 62. 6l, í,l. 65. 6ú. 67. (,8. 69.
1t).'1t.12.13,14.75.76,71,78,79.80.31.82.3.1.34.35-lt6.37-lili-39.S0-q1.92.91.t)l ')5 

1)a.q7.

98.,,. t00. t0l. t02_ t0t_,04. t05. t06_ t07. tolt.l09.ll0.1lt.ll2. tll. !1.1. Il5. tl6 r7. 113.
llq t20.t2t.122.121.t24.t25.t26.t27.r23.r2e.l:10-lll-l12-l:],1-ll.l-l15.l16.ll7-ll3 ll9
140. 141.142. l4l. 1.14. l4J. I16. 117. 111t. 149- 150- l5l. 152- l5l- 154- 155- 156. 157 113 lÍo l6tr.
161. 162. l(,1. 1(,4. l(5. 166, lú7. ,61t. 169- 170. 171. 172. 17J. 174. 175. 176. 177. 17$. l7'r. 130. 181.
t82.18.1.184. t8t. t86. t87. t33. t39. t90. t9t, t92.191. t9,1. t95. t9r!. t97. t911.19q.100.2o1.201.
20:t.204,205.206_207_203.209.2t0.2 .2t2.2t1.21d.2t5.216.217-2lll.2le-2.10.121.212.221.
224225.276.211.22a.729-|',ll).211.212.2.1-1.2.1.1.215-216.117-2l3.2lq.l40.lll l,ll l.l:1.1J.1.
245,144.241,24t.249.750.75t,2t2.251.254.255.256.25r.251r.259.2íír-261.161.26.1 261.2r'5
26ú,241,2ôR,269.270.21t.212_211_214.215 276.27',1.DA.719.280.2r11.2n2.2111 23{ lllt.2l!6
181,28A.2A9,290,291,292,191-29.1.295.2§6.297.218.29r.1(x).101-ll)2.:lr):1.:loJ. t)cní/urlo
oVâh*chúrldcl20136.12lliczcnrosc!i,úcMil.lic7.r«xulinúcsckltcrisrl)(,/cCs(r\o\r

^rihrnálkcdo 
pro.csso.c.cíí o o itlno dc tordd cor í l-ci.lloM(rl.()(j(). nos Ic' rt! dr lrr

10.5202002. cnrcoNcqiiônci'L fiú ú.trv,R.'lo ôs li! ilml.s !cnccdo(cs) Pm x r*iiHtu r ü lsrn, , Lc

conlmlo. tros rcínosdoaí (Á-uípu{.d. cil{Jodidonrtr l.erl.«,hrs pcnal f,ilc\ di lcr
wl-MtisoN liMM^NUIit- MItNDus s^ttMriN r1) - l,Rl:l,lll1()c()Ns llltl( loN^l

Itxt tl^lo DD Il()íttol-()c^( Ão
ptt[cÁo N.'.0006/20t5 ttlo(]usso 

^Dt\ttNtst 
R^l tv(, N"

ObiclorCbnl.alaçiiodcscBiçodccotrlccçilura\lilgcnlpcroniliAJolun"rcndcii\Ícr!\ndrJcs r\

vq,qtrisna-M^nl^lRl^Nli{-OlrR^lll(llO^l'OltDIitlScu[ovotudcllS22qll5.lrlrli)11/.n!,\
o vf c c Novc Milc Cctrro c Qtriu. l{cân). vcr..trdo tros s.gÍn cs ircns: r- 2.1.4 5 í,.7 i.1,. lrr.
ll.lZ.ll.14-15.16,1?,13.l9..pcrlir4trdooVrkn(ilrürlt]c229.115.00(Dvrn(\.vi'.cNo\r
Milc Cc.k, cQui',7c llcan)

^p,ls 
âtrilis0 io tmccsso. c. círtrdo onrsno . nnloconrrtci.llOM{)l(xi().trtr\r.ínn\{hIrr

l0 520/2002.cN conscquincia.licrcaÍvocído os llcilrtrrcs vctrccJu(cs)Ílln í t\si" r lo rc trr Jc
cotrr.{b.nos rcanosdo rd 6.1. crtnl. do c lldo nit'lonr lcgitl. $hâsl*nâl !s ú lsi
Wll.MllSON llhlM^NUEL NILNDIiS S^RMl:N1O- PRlllrlil lO CONs lIÍll( ()N^l

\I'A ltE tl
_.r \

o
mtrrn u.nos rcínosd.ârr 64, cÍl'ul. lo .ihú. ni,n0nn lccrl srhns pcn.lidâdct
wlL.MltsoN tiMM^NL,tit- MtiNI)liri s^ rMr.N ro - ll{l.l l lLo (oNsl ll I ( l()

r'.i\r\r(\\tt llr rr'\t rrt.rt\1t\\(.t ^l'l /
\r ts(r Dt'l.lr ll \(.\.r l(rll\r.r,,,,,'u,,,r.n"uuuu,'r,,. w

lfrnn Nblico (ttrc Í{À tâlnnrâlmvcs dtr Con,issrio l'cnnltrcnrcd.l,ici(lçilo. sc,l' h r: l(1r )(Lr
LlcCrxirs.l2:l Cctrro-MrnurUtrrtt-Pll-i\09(r0[ora§ od'r2]d.Mr(oJcl{)lj lrilrÇii,itrr
drlidn'lclanr.hdcl'rcços.Jor'Ír, ciorptcço.plm:^qriíçi.IlâÍucl.drJccotrntrLn.A,l^r'.^
ItccuBos: ltôpriosdíCiinrm Mtrnic'prldc MrnrngúrDc.prclisros nüotçànEon' riSctrlc lu ih ttrr,
lcgíl Lci l,cd.nltr" 3 666/93 csuas rlrc'r§{i.s tosrrÍiúcs ltr|nnnáÇa{s: !ohoriÍn,ddlrl t)r§ ll!r
honi\ d.s diN ülck, trD ctrd€.cç,, suFrnúir lo ltlclônc:108.1)1292-2736

rvl.rrtrBuspc l'lll. 05 dc Nlrrço ic ll)15
(:LÁtrl)l() t,El'I'Í: FlLll{)

l\.snknr. ür ('omir\iü

,wlso DD Lt(rl li\(:\o'roi\I/lD^ Dt: I'nl';( os N'011002/2lrl5
Innripúblicoqrcrir.ircáliã!srmvisdrConrt\iol'cÍrnâncrlcdcl.icira§io.§cdi l0 r{ltLxl)rqL'c(1.
Crxrls. l2l -Cctrlm- Momitrgr$N l'll.às l0100hoBstlodià2l dc M.Íçodc 2015 1r. çilo truJ+
lidrdc lbnradr de l'rcços-do tipo nrctro.pÍcço. rcsrilr ri Í,ríiriPá§iodcMicrNnr[csns.l"nnrcsN c

t'>.qrcno Poícc lituiptrâ'los. pám: 

^quisiçio 
níRclid0 dcflralc.itris.1. lntrn!h c ga0c«\rlinuÍiril's

riivdsus.lrccursosr PróÍ,ios da Ciinrrn Mnnisirrtrl dc M ÍúeúâN. nÍcvisk,s tru o( nctrk)\i3.DL!
l'trd rctrlo lcetrl: Lcil'cdcmln" 866641ú $rN rl{cmçõcs NíerioÍct. ltrliúnâç(ics tro h.Íinirr ths

03 0O âs l2:00 horsdosd'!s úlcis- troctrdcÍcqo íFdcrlado ltlclonq(08.1) 1292-l7ll6
MMrinEUaIe _ I'lr.05 tlo Nl.íço dc lír l5

( útrDlo l,ElrE l lt,ll()
PRsid.íl( d, comtusío

^v 
tso Dc l,lclr (tÃo roN 

^ 
D^ IrE PR U(los N'0000.]/2015

'hnrípúlrlicsqucírríÉaliáÍâlardsJaConnsiiôl'>cnDincurcdcl-icÍ!çno.sülirJr'íltolJl(lNJ'
Caxi§,123 -CctrlÍo- MrratrguaF- PA.is l,i:O0lrcmdo dii2l dcMaÍçodc20l5.li.ii\ilo trn i_

lid lcturúda dc I'r'ços. do lill{ meNrpÍcÇo. rcíÍitori pr 
'.ipação 

dc MicructrrlÍ.§$ linflc\xsdc
Icqu.ío Ponc c Equipaodos- pâm:^quisiçno Prrecl.tl. tlc nürcÍi,üd..xEtlicnt.JircÁus ltccúrnrr

PópriosdnCnnr úutricipãldcMnnriC .nc.ÍtEvis(os oo.çn'.e ovi8qÍc liÍÍhNo olclsl Lci

rcd;El n'3.666/91 c su$ drcmçõ6 poícnorcs lnlomaçõcs trohoniÍiodús03m.s l2 00hotusdos

üi6 úlcis, no cndeÍ.'çr suPmcil0do. lalcfonc: 1031) 1292_271tÔ
Mrírn*EDc - I'D- 05 dc Nlr4odc70r5

cúuDlo LE11.f, r'lLllo
PElid.ílc dr Comi§io

I
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

o
o
o

rl: 3O

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/03/2015 às 20:07:39 foi protocolizado o documento
sob o No '13224115 do Aviso da Licitação n'0000'1/2015 referente ao exercício de 2015, reÍerente a(o) Câmara
Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhaáos por
Claudio Leite Filho.

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara lvlunicipal de Mamanguape
Número da Licitaçáo: 00001/20'15
[/odalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto; Compras e SeÍviços
Valor Estimado: R$ 67.350,00
Objeto: Aquisição paÍcelada de combustíveis diversos.
Data do Ato: 06/03/2015
Data e Hora do Certame: 23103/2015 09:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

@nlom. LC 13r!3, s[.rãda p€lá LC 91/200§ é
p.ro R69imenlo lnlêmo. arleradô pela

RAÍC 13/2009

Assinado Eletronicamente

Sistema dê Processo Eletrônico do TCE-PB

Recibo de p.otocolo emitido eletro.icâmente pelo Sistema de Tramitaçáo Eletrónica do TCE PB (TRAMITA) em 09/03/2015 20i07
Autenticaçãoi 5dÍ6301 ecbc2fccde6TÍíeb2f2b66c3c

t<

;/
TF{A[,{lTA - Sislema deÍâmihção dêrProcessos e Docúmentos

João Pessoa, 09 de Março de 2015
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ESTÀDO DÀ PÀ.8,AIBÀ

CÂ!,íARA Mt NrcrPÀ], DE IanaNcuÀPE
cour ssÀo pERltÀNEIÍrE DE LrcrrÀçÀo

rolDDÀ DE PREçOS No 00001/2015

C OMP ROVA}ÍI E DE ENTREGA

INTERESSÀDO: Posto de CoÍlbustivel Nova Mamênguape Ltda

CNPJ: 04. 078,841/OOO7-72

ENDEREÇo: Rua Inácio da costa Farias, 830

BAIRRo: Ioteamento Cidade Nova

CIDADE: Mâulanguape

ESIÀDO: PB

DECT,ARÀCAO :

o TNTEREssÀDo Àcrl'a. ouÃrrFrcÀDo DEcr,ARÀ IIAVER RECEBTDo o REspEcrrvo rNsrRuuElÍ?o coNVocÀTóRr o E

ToDos os BÍ,EMEIúToS NECESSÁRros A pARTrcrpAÇÀo NEsrÀ LrcrrÀÇÃo, BEM coMo tol{ADo coN}rECÍMENro
DÀs CoNDIÇÕES E EXIGÉNCIÀS DÀ MESMÀ.

RECEBl EM; 13/A3/2015
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DÀ SÍÍJVÀ
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F

a J'

09/11/1980

,to|ll€

2.273.783 - 2
ÀD.'ÀMIR CÀXIÀS

L

b

1

DÀS

}áAMNIGUÀPE-PB

c.N.7576 ELS. i73V rW.À-O?
cÀRTORIO }{AÀ{ANGT'ÀPE-PB
o32.9L3.724-76

NÀS

00

§
crRroRlo zusToRFF2. oFtcro oE l{oÍrs E PRoÍEs
R PÍ!.. J. P.r.ô§ 47 MÍúl!n4â

AUTENT

Certifico que a presente cópia é rep fiêl do
exibido. Dou fé. (AÍt.36tlll
Mamanguape/PB- l 9/03/201 5
Selo Digital:48F2393$5J04
Consulte a autênticidade em https://selodigital.tjpb.rus.bÍ
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Receita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 19/03/2015 às 08:43:30 (data e hora de Brasilia). Págtna:11'l

Consulta QSA / Capital Social Voltar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo DE rNscRrçÃo
04.078,84í/000í-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DATADEABERTURA

05/í0/2000

NOME EI.l PR ESÀRIAI

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

ÍÍTULo Do ESTAaELECtMENTo (NoME oE FANTASTA

POSTO NOVA MAMANGUAPE

côDEo E DEscRrçÁo DAATMoÁDE EcoNôMrcApRtNctpAL
47.3í-8-00 - Co[Ércio vaí€iista de combustiv€is paÍa yoiculos automotores

cÔoIGo E DESCRIçÁo DASATMDADES EcoNÔMrcA^S SEoUNDÀRAs
47.32-6-00 - CorÉrcio vargjista de lubÍiÍicantos

CÓDI@ E DEScRIçÀo oA NATUREzA JURIDrcA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R INACIO DA COSTA FARIAS
NÚMERo

830
COMPLEMENTO

CEP

58.280-000
8A]RRODISTRITO

LOTEÂMENTO CIDADE NOVA PB

ENOEREÇo ELETRÔNIco

leisisimone@hotrnall.com

ENTE FEDERATtvo RESPoNSÁ!,EL (EFR)

TELEFONE

(83) 3292-1667 / (83l. 3292-31s3

SIÍUÁçÃO CADASTRÂL

ATIVA

MoÍÍVo OE SITUAÇÂo CADASTRA!

SITUAÇÃO ESPECIÁf DAÍA DA SITUÁÇÁO ESPEC IAL

O Copyright Receita Federal do Brasil - 1910312015

ém\
a Ft 33 ,'.- (rl

q{sY

-st I

MUNICiPIo

MAMANGUAPE

OATA DA SlrUAÇÁO CADASTRA

24t03t2001

sw
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIN ii DO,COMÉRCIO
DEPANIAMENTO NACIONAL DÍ 

'tTIiISTBO 
DO COMÉFCIO

,À§ISTEMA NACIONAL DE REGISIH;, DO COMÉRC|O

CoNTRATO DE CONST|TU|ÇÃO DE Si.ICIEDADE
POR COTAS DE RESPoNSABILIDADE i.IMITADA

.:___:_:__. _: .INSÍRbJÇÕES DE PÂEENCH

' . - PÁ&a r.i;r.DQ RÉGtSrBo DE CoMÉ

N
(
o

í
\

ouALrFlcAÇÃo Dos sÔctos, pARÍtctpAÇÂo I i ) cAptTAL E cERÊNCta

JÔSE: LIIIZ nÀ srr.vÀ
Nom. do Sócio Ipo. êxtonso)

067693064-68
243.038 ssP 

o''"""^""ijH''

trF

22, CEI{TRO M.A,MÀ}[GUÀPERUA MARCOS BÀXBOSÀ.. I
En.Í.r.ço Comol.to

ILEIRO CÔMF:
c.

PB 58280-000
r8. 000 18.0 0,00 ctP

000 0,.i.end §ob.c,ito( R$ ) crprr!t tnr.sr.ln.do( ng
RAIIU ÀDO ?E EM DA

form! . PÍr.o dâ ,nio!í!ti!.tto
TE

PÀIS
ISOIÀDàM§NTE üOSE LT'IZ DA §ItVÀ,

Gê,on.i. . Uro do Nm6 Com.r. i!

,JOSE§A DE I'ÀTIMÀ CÀXIAS DA SII,VÀ 06.08 56
Nomê do Sócao (por.xtánlot
BRASILETNÀ CASÀDÀ COMERCIÂNTE 474.632 sSP- Dl)*tIB6gzaoa-zo

''"§llh sancos BÀRBosA, Í2r, crmflS" í{ÀMÀNctmE
pÉ

2.000 2.0oor0o
5 82 80-0 00
cfP2.000 r 00

''lii*iiê'i{eTlzÀDo Nssrr aro"tifil'^'HdB$f tàonnnsrs 
Do

ClDIr.l . lnt.or.llt..í RS I
PAJS --;; Foh! . Pr.!o dr lm6orllir.çlo

ISOüADÀM§§TE i'O6ETA DE §ÀtrIUÀ CÀXIÀS DÀ SII.,VÀ
G.rancl, . U& do Noin6 Côm..

Nom. do Sóclo lDor .rr.nso)

* Ogr" go _
End.r.co CofrDlâro

GqRTORIO BUSTORFF ? OFICIO
R PÉ J. P.soá 47 M.nElguep.

Certifico que â Presente óPia é

exibido. Dou fé. (AÍt.36$lll do

JSP-

NOTAS E

fiel do

lodigitâl.tipbjus.br

' tohll Subtc,ltoí FIS )
,'j

C6pll!1. lnl.!r!ll!Í{ R$} úl*i
o

cPr

c

Nom, do Sôclo lpor .rr.n&l

EBr&o civü
MamanguaPê/P&1 9/0320í 5
selo Digital :A8F23933-KAK6
Consulte a autenticidade em hflPs
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OMF§Fr - OAii r adiroÍâ úd& . PBçt
I
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N." dr Corr! i.Dit.l Subrcrlro ( n$) Crpilll Inlocrrlil.do{ BS )

C.pll.r , hl.gr.lizr( B§ ) fo,m. . P6ro d. l.t s,rllt!çao

. U.o do Nm. Conâ,,. I
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MINISTERIO DA, INDÚSTBIA E DÓ i-OI\4EBCIO
DEPARTAMENIO NACIONAL OE BEGISTRO DO COMEÂCIO
srsrEMA.NAcroNAL DE nEGrsrRo Do coí,,4ÉBcto

POSTO DE CO!{B

PAr9A:U9OO(: :.: 
ljtSÍ.{qq DE COMÉRCtO

USTIVEL NOVA MAMÂNGUAPE ]JTDA

CIDADE NOVA, I,I.&M.ANGUÃ,PE
Sêd. rEóde,eco Co@r.to Â!à, .c.. 

^v. 
9â(ro N1 e cohpl.ó€niô/M,.n,ciDGt

PE 56280-000
MÀMÃNGUÂPT PD

LAUSULA 2: - CAPITAL SOCIAL

20.000
v.roÍ Undá,(./Cor6 ( R$ )

2§.000r00

20.000 r 00

Cspr!ói Iorrl loor exrênso)Cap,rôr , l.r.s,rrüa'( R$ ) Íolar do Cáp(ár( R$ )

NESTü }.,TO EI,i }iOEüÀ CGRREI{:E DO PÀI§ I

20.000,00

NESTE
tn\ 8â^3 lróvo,s ( R$ ]

ÀTO EM MOEDÀ CORRENTE DO BÀIS
Én s.íB lmóvàs ( R$ ) olnos{ RS }

Forma ê P.rro dô hllgíalt!àçto

LAusuLA 3.. * pRAzo DÊ DUFAÇÀo oa socrEDÂD,; i TÉfiMlNo Do ExEnclcto soctA!

04 ft0 / 2oa0
,ndárârmhdô [-. ] 

"",.,_.",".,.t */nl
LÁusuLA 4: - REspoNsABtLtoADE Dos sôclos

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do câ-
Oital social

LÁUSULA 5.' - OBJEÍO SOCIAL

CO}{ERCTO VAREJISEÀ DE COMBUSTIVEIS §

r"o§ AUTOmOXORES. -

CIRÍORIO BUSTORFF 2" OFICIO
R PlB. J Pê!o.47 MetrErEpê

Certirico quê a presentê

LUBRITICANTES DE VEICU+

.,'j

oRIô
n,,

&
ox;;.,

OE NOTAS E
t:'t'

cópia é o fiel do origina
exibido. Dou Íé. (Art.365.lll do C

Consullê ê aute em https://selodigitat.tjpb jus.br

Jl:V
lquêmefoi _ _

|N/DNâC N9 22 dâ 05/10/1037 OMFSÊÍ . OÍàrÉa c EdíoÉ lrdí. p,áç, dt too ÍÂMBd. JoÁo pEssoÀ.pB -c..',.c. oú 7os 
'rrooor.2e cóo 6575 GRÂISEI

LAusuLA 1.. - NolvtE coMERctAL, SEDE E FoRo

"'-o9
\Q:§r99l

I
I

I

I

I
I

I

I

\
1,00

Côpi n rnks.âl,zado( R$ )

VII'ITE MIL RE;IIS - -
À*\
H)

i

I

Mamânguâpê/pB_1 gn3}a1,l s
, Salo Digitât:ABF23S42-F MGZ
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'ED\MINISIÉRIO DA INO,USTRIA. t: i)O COMÉRCIO

DEPANÍAMENTO NACIONAL OE Ri,Gi TRO OO COMÉRCIO
srsTEMA N^CrON^L OE ntGtSTnO DO (.;LtÊRCtO

A Uii) I,i) BEGISTNO OE COMÉNCIOPAR

a-*

A gerência da sociedade e o uso (Jc ,rorne cofitercial serão exercirlos l;,,o(s) sócio(s) indicâdo(s) na Íormadeste instÍumento. vêdado o uso du lome comercial ern assuntos all;, r:.':; aos interesses da socieclade.

CLÁUSULA 7.' _ BETIRADA "PRO-LABOÍiI:,,

os sócios poderáo, de comum acordr,r e a qualquer tempo, f ixar uma re1 r.rtJa mensal pelo exerclcio da gerên-cia, a título de 'tpro-labore", respeita,ias as limitaçôes Iegais vigentes.

CLÁUSULA 8." - LUCÂoS E/oU PREJUíZC}§

os lucros e/ou preiuízos apurados etÍ, »alanço a ser realizado após o térr: !:no tlo exerclcio social serão reparti-dos entre os sócios, proporcionarmeF re às cotas de cada um no capitar scciar, podendo or rocü". toouriu,
optarem pelo aumento de capilal, u,;iizando os lucros, e/ou compensô i;s prejuízos em exercícios íuturos.

ctÁusuLA 9: - DELIBERAÇôEs soonE

As deliberações sociais de qualquer r':.!tureza, inclusive para a exclusâo,id sócio, serão tomadas pelos sócioscotistas que detenham a mâioria dô.rapital social.

CLÁUSULA 10 _ FILIAIS E OUTRAS DEPEI{DÊNCIAS

A sociedade podeÍá, a qualquer tentlo, abrir.Íiliaiíe outros estabelecii:r,irrios, no paÍs ou Íora (lele, por atodesuagerênciaoUpordeliberaçáorilssócios.

rz t0ri!

R1(] t?

caRroRro BUsTonrF z" ofrclo oE NoÍr"s E

R PrE J. F..$. /, MrEngúâÉ -rO
-- )r);',!"}:

QUAP í:-

Carlifico que a presentâ cópia uÉo fiel ginalque
êxibido. Dou fé. (Art.365lll do
Mâmanguape/PB-1 9/03201 5
Sêlo Digital:48F2394 1 -ULF1
Consultê a autenticidade em hft ps://sêlodigital.tjpb.jus.br

.drtb irwrdo É. $l!!nc H? rsaT On rsEI. Oráii.r ô Edelir irr. . pr.çr d. r00 , Í^ME^ . \rcÂo pEsso^ r0 ( í;c otr7oi t33/Íxrí1120 côD 6!ii5 Gítâf*I

í
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àY,v
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I
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cLÁu§uLA 11 - DTSSOLUçÃO DA SOC|E./\DE

O íAlecimento, a interdiÇã1],, â inabilitlr,ão e.qualquer outra siluação qu;r , .i,,.rique enr dissoluç6o rja socieda_
de pêrmitirão ao{s) sócio(e) rernâne!i:rrnte(s) admitir(êm} novo(s} sóciL,.rri,árãá 

"r"tiÃii,lnàe 
O. eniprãsá,

na íorma abaixo:

A RETIRÀ, }{ORTE, Ii{CAP.A.CÍDÀDE E INSOLVENCIÀ DE QUALOI,IER, UIIJ DOS SÕ-
cIos, IMPORTARÁ Ue DTSSOLUÇÃ,O DA SOCTEDÀDE, OCORRENDO AÍ,GUNS DOS ,/
E\;ENTO5 ÀCrMÂ SERÂ pEITO UM BÀ1,ÃNÇO ESPECIÀ1, CÜJO RESÜ1§AD6 PAGAR-
sE-À QgsM DIt DIR§ITO ÀO SÓCIO RETiRÀNT§ OU !{ERDEIROS DO FA;§CID9 ,/
1UDO dUE LHES COUBER, SENDO 3Ot ( ÍRINTÀ POR CENro) §O Arg.ii.O nE§

:TT :o-',y:o-o: l'- (-ry':)-T':u-'T :o:'1 :olT':u------,-l;',---1. -.

'u 
Crl:



w MINISTÉRIO DA INÚÚSTRIÂ f, DO COMÉBCÍO
OEPARTAMENTO NACIONAL DE FÉ(i:5TBO DO COMÉBCIO
§IgTÉMÂ NACIONAL OE HEGISIRO OO í'iIMÉRCIO

óÁ-NE/vl-\

âs

gua

à
. riARA r,iir Jo.ÁEctsrRo DE coMÉRcto o

5l

os sócios declaram, sob as penas da l-ei, que não estâo incursos em quaisque., d(,s crimes píevistos em Leírestrições legais que possam impedí-los de exercer atividades mêrcântis.
E. estando os sócios justos e contÍâtados ;r:isinam este instrumento em 03 { ÍlRE§ ) vias, dteoÍ e para o mesmo eÍeito, na presença d irj testemunhas abaixo:
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ASSINATURAS/NOMES OOS SÓCIO
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de 2d00
I
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ffiltffi ffiffi * DE NorÀ,s E PRorE

ii t

AUTÊN
Certifico que a prêsente copiâ é re fiel do
exibido. Dou fé. (AÍt.365lll do CPC
Mâmanguâpe/pts-í 9 tO3 t2O1 s
Selo Digitel:48F2394.0-HBtN
Consulte â autenticidade em https://sêlod ttjp ijus.br

TESTEIúUNHAS:

as Rl r de SSP-EB

o§re ltibe o dê Àl-uêlda sG. 519148?-ssp-IE
G{r,tiE I
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Nome:

MA}..{ÀNGUÀPE
croÁDE
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DA SOCIEDAD

E LüI

ANE

§

ll

..q,L

COIVIERCIO VAREJISTÀ Df, CO
VEICULO§ AUTOMOTORES, acres

ADA DENOMINADÀ STO
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DA SILVÁ

JUi'TTA COMERCIAL DO ESÍADO
CÊRTIFICO o R;GlSÍRo érlit 25/0

Os assiüedos, iÔsÉ fulz DÂ SILV
brasilçiro, casado, com ercianto, rçs e domiciliedo na BR 101 KM 38, SN
Loteam çrto Cidade Nova na cidade de Mamarguape - Pb portado da C.I. 243.038

S§P PB, CIC 06769306468; J0SEFA DE FÁTIMA CAXIA§ DA SILVA,
brasileira casadq comerciante, residente e domiciliado na BR l0l KM 38, S/N,

Loteamsnto çidads Nova na cidadç dç Mamanguape - Pb portadora da C.I.

4i4.632. SSP PB, únicos sócios comporertes da socisdade que gira nesta praça

sob a deuominaçâo soçial de " P0STO DE COMBUSTML NOVÁ
MÁMANGUÂPE LTDA", cstúelecida na BR 101 KM 38, Loteamento Cidads

Nova ua çidads ds Mamanguape - Pb. con contrato de couslituiçüo arquivada na

JUCEP sob no 25200362691- por despacho rie 05.10.2000, resolvem dç comum

acordo alterar aigum as çlausulas do seu prirn itivo oontrato da seguinte maneira:

- A sociodade alen de sua atividade principal já existente
.41 MBU§TÍVEL E LUBRIFICANTE DE

centg LOJA DE CONYENIÊNCIA

Mam anguape, 20 de março de 2002

§EGUNDA - Todas as demais clausulas e condiçôes estúelecidas nos atos

constituii"os da sociedade nâo aicançadas pelo presente instrumento, permanece

em vigor.

E por se arharem em perfeito acordo, em tudo

quanto neste instrqmento particular foi lavrado, obrigam-se.a.cumprir 0 pre§erte

assinands-o na prt'*ença das testcmuÍhas abaixo, em 03 i três) vias de igual teor,

com a prim eira via destin*da a registro e arquivam ento na JUCEP'

CARTORIO BUSTORFF ? OFICIO DE NOTAS E
R FIe3. J F+ss 47 M*nárg!árE

CertiÍlco que â prêsente mpia é
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u/JosE LUr.z pÀ srt.va ni*rlrro,'Íhtúal dÊ:h{
FB, casado sob regime de cormrüão parcial de bens, rn-."idq hd iiL1otip-:i, r" o
167.693.064-68 RG: 243.038 SplPB, residerúe e donncüado na BR 101 KlvI 38, s/4Ldeanrerto Cidade Nov4 Manurguape-PB, CEP: 58.280-000 e JOSEFÁ DE rÁ.r-rl/lA
CÀXIÂ§ DÀ SILVÀ brasüeira nafu'À1 de Mamanguape-PB, casada sob re de comrnhãopaoial de bens,

g]ne

§§P#8, residede e

rnscida em 06108/1956, Enp'resári4 CPF: 018.697.304-70 RG: 474.632

PB CEP: 58.280-00
BR 1ü1 KM 38, s/r1 lnteamerto Cidacle Novr:, I\{affiryllapÕ
da sociedade Postr-r tJe Combrutivel Norra lr{airunguape Ltcla

comsedr naBR 101 Kh{ 38, s/n, Loteanmrú.o Cidade Nov4 Marrmlguape-pB. CEP: 5E.2E0-00ii,
corn Contrúo Scn:ial registrailo Ta JUCEF sob n 2,5200362691 por despaclro de 05/1012000,
insçrita no CNPJ n" 04.078.841/0001-T?, resolvemassimalterar o CorúraÍo Social:

domiiiljadarn.-\
t), uÍxco sóc1o

A - José Luie da Silr.a

B - Josefa de Fatima Caxías d* Si1rru

Total

R$ 36.000,00

R$ 4. 000.00

R$ 40.000,00

§ único - Âs nov:rs quotas súscritas süo totúnente irÍegmlizadas reste ato emmoe<h cor:r e
do pais, pelos seu* súscritores.

2a - A vista cta nrodif,caçâo ora qjustarla, consolida-se o colÍJErto smial, com a segufuúe
redTão:

la - A sociedarie gira sob (\ nome ônlpr+Émial PaÉt$ dt Cr:mbrstivel Norra lvÍunarguapÕ Ll{iâ...
e tern sua sedE na BR lQ 1 KM 38, s/4 l.otearnerúo cidade Nor.4 ManranguapfB, cÉp: sa.zro-
000.

v-
automotores.

33 - O capital spcial ó dÊ RS 4Ü.00ô.00 {quarerúa mil reais), diüdido em 4ú.000 (quarerúa mil}
quotas de ualor nominal d.e R$ 1,0ü (r::n real) irtegralizado nÊste alo em rroeda crrrente do pais,
pelos sócios:

A - Josd Lui: da Siha Ri$ 36.000,00

B -Josefa ds Fatinra Caxias da §iha Rs .{.000.0i)

1] . - "0 
capital social que Ê1" d€ R$ 20.000,00 (*,.irte rnil reais) tctelmerüe irúegralizatlo e

diviüdo em 20'000 (r'irte mü) qucfas ru valor de R$ 1,00 (um renl) carla uma, passâ rl ser rle Rjt
40.000,00 (quarenÍa mil reais), diúdido da seguirúe marnira;

O obleto social é conÉrcio r,erejista de combtstíveis e lubrificarÍ.es de r.eiculos

a

Total R$ 40.000.00

- A so{riedads iniciou suas atividades em 05/10/2ü00, e seu l}razo é inrietenniruiáo. 
'"

- As quotal são indivisiveis e nà.o podnrâo ser cedidas e traruferidas a terceii'os sem ii"^
corsertimenio do oulro sócio, a quem Íca assegurada em iguaidade de condições e çreçe direiio^ - .

de preferêruia para a sua aquisiçâo se posta a l,endq formaljzando, ss 1sn'li zads d áé§sào, .a" - 
-

altemção corúratual pertinerte. :'" ". . .. . - . .

6a - A resprrrnabilidade d.e cada sócio é restrita ao valor de s1ç1s quota,r. rnas todcs re-sççrutemo

oclo osé Lrü da Silvâ, cilrn' 1l:rdires e7à - A administraçâo da sociedade cabeú ao s

airibrdçnes de adrrdnistmdor ar:lonr-adr,r o uso do
atir,,rdades estranhas ao i.rteresse soçial cu a-ssuÍrnr
quotistas ou de terceiros, bem como onsral ou alierrar'

empresarial, vedado no er{ar{.o em
o ôes saja em frvor de qualquer dos
bens is <!a socied*de, serrr arúcrizaÇiio
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114 - Os sócios poderâo de cc,rrsm acorda [.'ml uma
observadas disposições rcgularnsrü.ares e pàrtiru:tes.

o§é Luiz da §ilva

TEstemunhas:

40..ut"

0

8a - Ao ténrúro de cada exercício o^ocial ern 3t de dezenrbro, o adrtiriislnieior prestar.n cor&is
j usti-ficadas de sr:a aCmiristração , proceder:do a elaboração do irnrerú.á,rio, do balanço patrimonial
e do balarço de resultado ecoflolltrc0 cabendo aas sócios rn proporção de suas quotas, os lucros
o1:,perdas apr:mdas

9a - Nos çratro meses seguírúes ao término do exerríoio social, os sócios deliberarão sobre a-s
corü.as desi.gnarào administradores quando for o caso.

lS - A socied.rde podera qualqusr terrpo, abú ou feclnr filiais ot outra depen"4êraia mediate a
alteração contratual assirmda por todos os sócios.

iotimda mensal a tihrlc de pro-lalory,

13 - Falecendo ou irÉerd:itado qualquer sócio, a socierlade corúiruara suas úi.',-idades com m
herdeiros, flIcessores e o ircapaz. Não serdo posúvet ou irexistin<lo jrÍeresse deste o11 do sócio
relrE§lÊ§ceÍÚe, o valor de se&s hôveres será apruaclo e liqrudado cornbase na situação patrirnoirial
da sociedade, a data da resoluçâg verificarla em balanço especialrrnrúe levarúada.

§ úiico - O nresmo procedimerúo serú adotudo em ortrÍos casos em que a socj etlade se resolva em
relação a seu sócio.

13a - O administrador declara sob as penas da Lei de que rÉo está in4reclido de exercer a
adnrinistração da soçiedarle, por I*i especial ou sm virtude de condenação criuürrl, ü1r por sê
encorthar sob os eÍbitos dela a. pem que vede, ainda que ten4rorariamertÊ, o Rcêsso il crligos
públicos, por crime falirrerúar, de prevaricação, peita ou subomo, cmrcussão. lrecúato, ôu côIúrt,
a economia popdar, contra o sistema fimnceüo nacional, coúra norrnâs de defesa da
concorrência coÍúÍã a-s ielaçôes de corsumo, fe püblica ou propriedades.

14" - Fica ur"Uo o foro de Mama:rguape para o e,xercicio e o cr:rrlprimerdo dos rlireito* *
obripçôes re sultarü.es deste coidrata.

E por estarem assimjustos e corú:atados assinam o preserfe irctrumerto em três úas.

Mamanguape, 08 de dezemho dÉ 20ú3

1C-..-

Fãtima C da §ilva
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JUNTA COUERCTAL DO E§ÍAI,O Í,^ pâBAtBA
CERTIFICO O REGISTRO EMr '18/122003 . "W soB N": 25600074635
P.otocolo: 03/028í44-5
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ALTERAçÂO CONIRAIUAT N. 03 DA SOCTEDADEposro DE coMBusrÍvEr NovA MAumauÀpr-rron

JOSÉ l.Utr DÂ Slw4 brasileiÍo, natural de MamaÍEuapê-pB,
casado sob o regime de comunhâo parcial de bens, nascido em t,/03/L952,Empresário, CpF067.693.06+68, RG: 243.038 SSp/pB, residente e domiciliado nâ BR 101 KM 33, S/N.Loteamênto cidade Nova, Mamanguape.p', cEp 58.280-00 e JOSEFA DE FÁ,MA CAXTAS DAslwÁ, bÍasireird, mtuÊt de Mamangüape.p4 casada sob o Íegimê de oornunhão parciár debens, nascida em o6/08/Lg56, empresária, cpF: 018.697.304- 70, RG: 474.632 SSp/pB,residente e domiciliada na BR 101 KM 3g, s/n, Loteamento Cidade Norra, fU.*"rgrrp"-Re,
cEP: 58-28{FOOO, únio sócio da sciedade posto de comàustíver r{ovâ Mamamguape Ltda.
Com sêde na BR 101 KM 38, s/n, Loteamento Cídade Nova, Mamanguap*.p8, CEp 58.2g0-000,

::: :"j,r:..tTiatresistrado 
na JUcEp sob n. 2s200362691, por dêspacho de o 5/to/20ü., e

Arreraçao contratuar registÍada nâ JUcEp sob n" 25500074635 por despacho de t8112/2003,
inscÍita no ct{pJ n'o4.o79.s41y'00o1-72, reeolvem assirn alteráro co$trâto social:

t)
PL o

1! - Fica admiüdo na sociedade o sócio ADJAMTR cAxlAs DA srLVA, brasireiro, naturâr de
Mamanguape-pB, empresáriq CpF: 932.913.224-76, RG: 2zZi7BS_SSplpB, nascido em
o9/Ll/t98o, solteiro, residente e domiciliado à BR 101 km 3& s/N, Lotêamento cidade Nova,
Mamanguape,PB, CEp: 58.280{00.

2! - o sócio José Luiz da Sirva transfere pafte de suas quotas para o sócio recém admitido
Adjamir Caxias da Silva no valor de R$ 4.0m,00 (euat.o Mil Reais). No.valor de R$.l.oO. (Xum
Real) cada uma para o iócio recém admitido ADJAMTR cAxrAs DA srlvA. o quar dar prena e
gerat quitação de suas qttotas recebidas Íicando o srtirc adquírente suFrogados Íros direitos e
obrigações do sócio cedente.

3r - o capital social permanece o mesmo varor que é de RS a0.00o,oo (euarenta Mil Reais)
totalmente inte$alhado e diúdido em 40.000 {euarenta Mir} quotas no varor de Rs 1,00 (um
Real) cada uma, que passa a ser divido da seguinte maneira:

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

ils - A administração da sociedade caberá ao socio Adjamir caxias da silva, com poderês ê
alribui$es de administrador autoÍizado o uso do ntnne empreeariaÍ, v€dado no eÍtanto êm
atividades estranhas ao intêressê sociel ou assumir
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou

obrigaçôes seja êm favor delrialquêf
s da soiied

l'lcme dos §&Íoe Í{" dê
Quotãs

% Vak t nitário
Da Quota

VêrloÍ Total
Da quota

JOS LUIZ DA SILVA 32.000.00 80,00 1,00 32.000,00
JOSEFA DE F MA CAXIAS DA SILVA 4.000,00 10,00 1,00 4.000,00
ADJAMIR CÀXIÀS DA SItVA 4.0(n(n 10,0s 1,&l 4.O00,(B
TOTAT 40.fi)0,«) 100,00 1,00 40.000,00

autoíiraçâo do outro 3ócio"

alienar ben;- adê,:

,;C
t"\
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coryIylqo DA ALTERAçÂo coÀnnAruAr N.03 DA soctEDADE"posro DE coMBusrÍvEr NovA MÂn o,ne úooiirio"",
5r - O administrador dechra *l :" ,*:: da lêa dê que rÉo esH impêdido de exêícêr aadministraçâo da sociedade, por Lei especiar ou "- rin,iliàndena§ão criminar, ou por seencontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

"ina. 
qu" i"mporariamente, o acesso a cargoslll*" por crime falimentar, de prevaricafro, p"it orlu[,contra a, economia popular, ãra o si"temahnancJ;; i##:::,"flT;"* f:.rtg ::concorrência, contra as retaçôes de consumq fJ fíiiJáriili 

"a"a*.

üas- 
E por êstarem assim juntos e contratados assinam o presentê instrumento em três

Mamanguape, 19 de abril de 2011

luiz da Silva

de Fátinia Caxias da Silva

CDX^,§, d» óilr,o.
Adjamir Caxias da Silva

f,'
J

CARTORIO BUSTORFF ?OFICIO DE NOTAS E
R. Pês. J. P6§6o€ 47 Mã!6güâp.

Certifico que a presente ópia é
êxibido. Dou fé. (Art.36tlll
Mâmanguapê/PB-1 I l13l201 5
selo Digitât;A8F23937-383Q
Consulte a autenlicidâde êm https://selod

fiêl do o

r
§

.tjpbjus.br

r!

FL,-42-- t"\

J

I

',?t:, 
,.r',-§,.



c
o
ãrr
ú)

o

43

AI.TERAçÃo coÀrrRATUAt N. 04 DA socIEDADE
"Posro DE coMBUSTívET NovA MAMANGUAPE TIDA"

casado sob o resimê 0".",,,f,#r}.Í.,T ffi:ff; ffiIriff Hffi;Hr?
067'693.064-68, RG:243.038 ssp/pB, residentê e domiciliado a Rua lnacio da costa Farias 830
Loteamento cidade Norra, Mamanguap+.p8, cEp 58.280-00 e JosEFA oe rÁlua cAxtAs DA
SltvA, brasile{n, mturôl de l/hmang,ape-pB, casada sob o regime de comunhão parcial de
bens, nascida em 06/03/1956, empresária, CpF: 019.697.304-70, RGt 474.6g2 SSp/pB,
residente e domiciliada a Rua lnacio da cosra Farias, g30, Lotêamento cidade Nova,
Mâmanguape-Pq cEP: 58.280-m, ÂDUrttlln cÂxrAs DA SltyÀ braiteiro, natural de
Mamanguape-Pb, solteiro, nascido em OglLl/Lg8I, empresáriq C?F 032913724_76, RG

2273783-ssP PB, residente a Rua Renato Fonseca Filho, 44, Loteamento cidade Nova
Mamanguape -PB, cEP 5828G000, únicos sócios da sociedade posto de combustível Nova
Mamamguap€ [tda. corn sede na BR lol KH 3s, s/n, tdeamento cidade l{om, Írlamanguape-.
PB, CEP 58.28G.000, com Contrato Social registrado na JUCEp sob n" 25200362691, por
despacho de 05/Lo/2ooo, Alteração contratual registrada na JUCEp sob n" 25600074635 por
dspaúo de l8l12làú3, NteraÉo Contratual Íegisüada na JUCEP sob rs 20110184335 por
despacho de tzlo\/2oll, inscrita no cNPJ n' 04.078.8 4l/oool-72, resolvem assim alterar o
Contrato Social;

la A sociedade passaE a êr $Ia r€de a RrE hacb da Costa FaÍia5, 830, loteamento Cidade
Nove, Mamanguape - PB, CEP 58280{00.

2c O Cap'rtal social gue era no yalor de RS 40.000,m (quarêÍrta mil reais) totalmente
ntegralizado e divid ido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R$1.00 (um real) cada

t
ma, passa a ser no valor de 60.000,00 ( sessenta mil reais), totalmente integralizadas e

vidido em 50.000 (sessenta mil )quotas no valor de RS 1,00 (um real) cada uma, que passa a

ser diúdído da seguir*e mandrà:

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

corrente do pais, pelos seus subscritores.

3r Íodas as demais clausulas e condiçôes estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade

não alcançadas pelo presente instrumento, permanece em vigor

: F nDí ês{afçm Juntos e cofltrâbdoô essiÍram o pÍ€sêíttê instÍumenb êm 03

c. pr. Q--: _-

)

Nome dos Sóclos Ne dê
CluoÍtas

% ValoÍ Unitário
Da Ctuota

ValoÍ Totâl
Da Quota

IOSÉ LUIZ DA SILVA 48.000 80 1,00 48.000,00
JOSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA 10 1,00 6.000,00

6.000 10 1,00 6.000,00

TOTÂI5 60-000 100 60.000,00

ltras 1!ios.

ííí*\
(

v

§

)

6.000

ADJAMIR CAXIAS DA SILVA
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CONTINUAçÃO DAêITERAçÃO CONIRATUAT N'04 DA SOCIEDADE

"POSTO DE COMBUSTÍVET NOVA MAMANGUAPE ITDA'

Mamanguape, 07 de JUNHO de 2011.

(três ) vias.

José a Silva

Q.

de Fátima da Silva

Adjamir Caxias da Silva

Í ,..-

sefa

I

,_l

;,

CARÍORIO BUSTORFF ? OÊ'CIO OÊ NOII§ E
R. PlE3 J. Pê3s 47 lrlâtMguâr.

Certifico que a presentê cópia é re fiêl do original que mê Íoi
exibido. Dou fé. (Art.365-lll do CpC)
Mamanguâpe/PB-1 9/03/20't 5
Selo Digital;ABF23925.FIOH
Consulte a autenticidade em https tipbjus.br
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO D.A PARÂIBA
cERTTFTCO qREGi§rRO EtV
Protocolor 1'1i{224q4-9, DÊ

Enprêaa t25 2 o13l46s:tr.
PoSTO DE coMBu§ttw! NO\:À
IIqMÀNGTI.IÀPE LIDÀ

110224949

I,.,IARIA OE FATIMA V, VENANCIO

" §:CREIÂRAGER L

I
ê

*=.d
E por estarem juntos e contratados assinam o presente instrumento em 03
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ESTÀDO DÀ PÀ.RAIBÀ
ci$,ÍÀÀÃ MuNrcrpÀr DE trAt{ANGUÀpE

coMr ssÀo pERlfiNE}ÍrE DE LrcrrÀçÀo

CERTTFICÀDO OT TXSCNTçÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORE S DE SERVIçOS
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0i1.078.8/tll0001-72

NOME

Poío dê Combustivel Nova Ltdâ

LOGRADOURO

Rua lnácio da Coía Fa.ias
NÚMERo

830

CEP

58280-000 Marnang

COMPLElVENIO INSCR ESTADUAL

í6.í30.m3§
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERATS E A DIUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

c N PJ: 04.078.84'l I 0001 -7 2

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

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam

pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Faz enda Nacional (PGFN).

Esta certidã0, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito

passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas

alineas ,a, a 'd, do parágrafo único do art. 11 da Lei Ê 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços<http://www.receita.fazenda.gov.br2ou<http://vvww'pgfn'fazenda.gov.bP.

certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 0211012014

Emitida às 11'.21'.19 do dia 17t03t2015 <hora e data de Brasllia>'

Válida ate 1310912015.

Codigo de controle da certidão: 097E.D4í8.2E91'AoFA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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CERTIDAO

CODIGO: 2F1 D.03E8.28í D.ED4F

Nome Empresarial:
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTOA

Endereço:

INACIO DA COSTA FARIAS

Bairro: MunicÍpio:
CIDADE NOVA MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:
í6.130.203-3 ATIVO

Complemento:Número:
830

CNPJ/CPF:
04.07a.84110001-72

CEP:
58280-000

Certifico, observadas as disposiçôes da legislaçáo vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgáo, que o contribuinte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos Íiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão náo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser conflrmada a sua autenticidade através do serviço Validar Ceftidão de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'lnteÍnet',

Emitida no dia 1710312015 às 11:21:45
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ: 0E.898.12lt0001'48

RUA DO IMPERADOR, 78 CENTRO MAMANGUAPE-PB CEP;5828G000
FONE: (83) 3292-2zB

SEGRETARIA DE FINANçAS

PI

CERTIDÃo NEGATIVADEDÉerros MUNICIPAIS

lNscRrçÃo MUNIcIPALVÀLIDADEDATA DE EMISSÃOruúueRo DA cERflDÁo
180 DIAS 34.0092

000031 17t0312015

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE

830
INACIO DA COSTA FARIAS

PLANALTO

DADOS OA CERTI DÃO

Certifico, Para os co

desta PreÍeitura,
até a presente data, para o requerente acima'

devidos fins, que de
NÃO CONSTA DEBITOS reÍerente a Tributos Municipais, inscritos

nformidade com as informaçôes prestadas pelos órgãos competentes
ou náo em Dívida Ativa,

FINALIDADE

OBSERVAçAO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda MuniciPal de cobrar quaisquer débitos que venham

a ser posteriormente aPU rados. Do que consta r, passamos a presente cêrtidáo' para fins de PROVAS JUNTO

A TODOS E OUAISOUER ónoÃos.

ESTA CERTIDÃO REFERE§E EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

SecRernRn on FAZENDA MUNIcIPAL.

'17 de março de 2015

.rreí.1,,[i

iice a
/2

1tt!li

TRIBUTOS

NOTA IMPORTANTE: OUALQUER TORNARÁ O PRESENTE DOCUMEN

CARIORIO BUSÍORFÊ 
' 

OFICIO DE NOÍA§ E PROTÊSÍO

CeÍtifico que a presênte ópiâ é uÉo liel do origi
oxibido. Oou fé. (AÍt.365.lll do CPc
Mamanguape/P&1 9/03201 5
S€lo Digital ;48F2393&5NPR

I
D

U Fone:(63).12$?.21

2" OFÍC|O ÉEmitido pot /I,asteí

Consulte a autenticidãde em l.tjpbjus.br

ji rÍ

DADOS DO REQUERENTE

04.078.84110001-72
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil

CERflDÃO NEGATIVA
DE DÉBrrOS RELATTVOS ÀS CONrntAU|çÔES PREVIDENCIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIROS

N. 243272014-88888U1
Nome: POSTO DE COMBUSTTVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ : 04.078.841 I 0001 -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer

dÍvidas de responsabilidade do sujêito passivo acima identificado que

vierem a ser apuradas, e certificado que náo constam pendências em

seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Divida Ativa da União
(DAU).

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

filiais, reíere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e às

contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,

não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais

inscriÇôes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de iulho de 1991, exceto para:

- averbaçáo de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- reduçáo de capital social, transferência de controle de cotas de

sociedáde limitada e cisão parcial ou transformaçáo de entidade ou de

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

art.931 da Lel n" 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - CÓdigo Civil,

extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi

emitida ó à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http://www. receita.f az enda. gov.bP

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01' de 20

de janeiro de 2010.

Emitida em 2610912014.

Válida até 2510312015.

Certidão emitida gratuitamente

Atenção:qualquer rasura ou em invalidará este documento
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o4o7gl4t/ooot-7z
Razão SociaI:PoSTo DE coMBUsT NoVA MAN4ANGUAPE LTDA
Endereço: RODO BR 101 Kl4 38 Klv138 / LOT CIDADE NOVA / MAMANGUAPE /

PB / 58280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

#*#m

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

Validade: 07/03/20t5 a 05/04/201s

Certif icação Número: 201503070965979823124

Informação obtida em 17/03/2015, às 11:33:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDI C TARIO
J0sT1ÇA DO TRÂBALIiO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALEISTÀS

NOVA MAMANGUÀPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)Nome: POSTO DE COMBUSTIVE1
CNPJ: 04 .078.841/ 0001-'12
Certidão n" : 87002973/2015
Expedição: 17 /03/20L5, às
Val-idade: L2/09/2075 - 780
de sua expedição.

lL: 42: 40
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que Posro DE coMBusrrvEr, NovÀ MÀlrlANGUÀPE r,TDÀ (MÀTRrz E

Frr,rÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o no 04.0?8.841/OOO1-?2, NÃo coNsrÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão ernitida com base no art. 642-A da Consofidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20lLt e

na ResoIuÇão Àdninistrativa no L470/20L1 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão sâo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, agências ou f iliaj-s.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br)
Certidão emltida gratuitamente.

rNFORrrrÀÇÀO rMPORÍÀ!{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e luridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabe]-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recof h.imentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolurnentOS ou a recolhimentOs determinados em Ieii ou deColrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Iri.-.idas e su,r-stiie:i: .:r(lt!t-"r' IL:r.1)r
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Posto de Combustível

Nova lllaman ua e

e,í8 de março de 2015.
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REF.: TOMADA DE PREçOS N" 00001/2015
cÂrvrnRn uurutctpAL DE MAMANGUApE

1.0 - DECLARAçÃO de comprimento do disposto no Art. 7., tnciso XXXI I, da CF - Art. 27, tnciso
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 seu quadro de pessoal, funcionários 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 vígente.

2.0 - DECLARAçÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art.32, §2', o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à

habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e

criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAçÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente
instrumênto convocatório.

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

Mamang uap

,*ffi@
Itrp.l, 0/í.078. E4Í rooor -72-l

POSÍO DE COMBUSÍIVE L
NOVA MAMANGUAPE LÍD A.
Ru^ rra^cto oA cosÍ^ FAR|^s.E3o

. LOI. CIOAOE tlovA - CEP: 58.2ro.oo0 -
L MAMANGUAPE.PB J

jamir Caxias da Silva
(Sócio - Administrador)

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

\ emait: posto. novamme@hotmail.com

.§
\

Rua lnácio da Costa Farias,830 - Lot. Cidade Nova'CEP: 58280{00'Mamanguape'PB
Fone: (83)382í667 - E+nail: posto.novamme@hotmail.com - CNPJ: 04.078.841/0001-72 - lnsc. Est.: 16.130.203-3

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEL ruOVA MAMANGUAPE LTDA
CN PJ: 04.078.841 I OOOL-7 Z
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MINISTÉBIO DA INDÚSTBIA i DO.COMÉBCIO
DEPANÍAMENÍO NACIONAL DI I:I .iISTEO OO COMÉNCIO

STEMA NACIONAL DE FEGISÍII,.] DO COMÉRCIO

CoNTRATO DE CONSTITUtçÃO DE SI.IC|EDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE i.IMITADA

ouAlrFrcAÇÃo Dos sÔctos, pARTrctpAÇÃo 1i ) cAptrAL E GERÊNC|A

rNsÍRyÇÔEs oE PREENCHT TO

' . 'PÁBf I.i;1I D0 REGISTBO DE COMÉR

JOSE LIITZ srLvÀ 10.03 25I

Noô. do Sócio lDor !xl.n5ol
BRÀSILEIRO

0676 9306 4-6I
cÀsÀDo PB

Órsro t,p.
RUÀ MÀRCOS BÀRBosÀ,.f 22, CENIRO MÀMÀNGUÀPE

PB

x8. 000 18. 000 ,00
irrnrl Sub3c,tol RS ) C.pit.l lnr.e'.rt.d.( n$ )

I8. 000 ,00
INTEGRÀIJTZADO NESTE
Foh. . P..!o d, lrr.grllir.çao

ÀTO EM MOEDÀ CORRE TE DO

Ê"Iit§'*'*"t"']
ISOIÀDÀ.I,IENTE üOgE LUIZ DA SILVÀ

G.,ami. ! U.o do Noh. Com.,. n'

JOSEFÀ DE FATIMA CÀXIÀS DÀ SILVÀ

CÀSÀDÀ COMERCIANtsE

06.08 56

474,.632 ssP PB-tttdg 
ze o n-zo ''"Rt!h uarcos BÀRBosÀ, ÍIz, cnnrflS'ílÀ$axcrlÃpe

s'É

2.000 2.000 00 2. ooo r o0

'"tiiüiiê'i{ü,lzADo NEsrE aro"'Silj/"'HdÊBf'àonnnnra DO

crP

c.Drr.l . lôr.o,.lnrl FS )

PAIS

ISOLÀDÀIqENTE

Nom. do Sóclo lpoí .rt.ô!o)

Ôrcào Eip.l:r,

End€.6co Com016ro

\L

o^RTORTO BUSÍOnrr :n OFrco 0E
R PrE. J. P.Bo. a7 MúElquâp€

AS€
Crplrll . ht.c,.liz.,{ FS)

- Certifico quê â presente ópia ê re Éo 6el do o
exibido. Dou Íé. (AÍt.36St do CpC).

- Mamanguape/p&í 9/03/20í s
Selo Digital :48F2394$L491Nom. do Sôclo lpor .rl.n.ol

- -' Consulte a autenúcidade êm https://se igital.tjpb.jus.br
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. Uro do Nm. Com.i . .l
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COMEREIÀNl[E 243.038 ssP

5 8280-00 0

Nomâ do Sóclo lpor lxr.nrol
BRÀSIIlETRÀ

5 82 80-000

E
Foh. . F,.!o d. lôr.s,âlt!çao

\

\\J

c.iaôclr. U.o do Nom. Com..r .,

JOSEE'A DE I'AEIII',À CâXTÀS DÀ SILVÀ

* _â^ '_

CEP

fl.' dr Coi.r -.Dlt.l Subr.ílto ( R§ ) C.pilil lnrâcrtli..dô( F§ ) l

C!r[.] ! lm.gr.lrlrl R§ )
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LAusuLA 1.' - NoME coMERctAL. SEDE E FoRo

POSTO DE COMB STTVEL NOVA MAMÀNGUÀPE LTDA

MÀI'IANGUÂPE PD

rÁusulA 2: - caPrrAL soctAt-

20.000 20.000 | 00

20.000r00
Côpi rl rnr,:!ral'.6do( R$ I

VIl..iTE MIL RE;üS
C.D .r . l.r.g,.r'ra, ( R§) Íol.rdocàD{ár{ Bg)

NESTE ÀÍO EI{ MOEDÀ COB,REI'ITE DO PÀIS
CârÍ3r ÍorJr (DoÍ.rl.nsol

I

20.000 r 00
tm Mo.d. Êó 8â.i Móv€s ( Bl )

NESEE ÀTO EM MOEDA CORRENTE DO PÀIS
tm 8áh. lhóvdtr ( R§) our,osÍ nl )

Forns . P.aro íô lnllgll'laâÇlo

LAusuLA 3t - pÂazo DE ounÂÇÂo DA soctEoÂDl . ÍÉRMtNo Do ExERclclo §oclAL

04 f|o /zoao tl t/nl
I

tÁusuLA 4: - REspoNsaBrLroaoE oos sóclos

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedado está limitada ao total do ca-

oital social. 
i

tAUsuLA 5: - OBJETO SOCIAL

COI,íERCÍO VARE.'ISTÀ DE

LOSAUTOI{OTORES.-.-
COMBU§TIVEIS E I.,UBRITICANTES DE VEICU.

é

-<!):,

ú
('tq

OA_/

CÂRTORTO BUSÍORfF ? oFrcro oE NoÍAs E

R. P6 J. P6!o a7 MÍú€.tF

Certifico que a pr$ente cóPia é

c/o

15t

b
fiel do q{_e

exibido. Dou Íé. (Art.36$lll do
Mamanguape/PB-1 9/03f201 5

c

:/salodigitsl.qpb.ius.br
S€lo Diritsl:48F23948-CUWR
Consu(.}sdêntit:idsde em htFs
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MINISTÉHIO DA INDÚSTRIA. t, i]O COMÉRCIO
DEPARTAMENIO NACIONAL OE Ni:Gi ÍNO OO COMÉRCIO
slsTEMA N^CrON^t- OE nEGtSInO D(J ( i:'úÉ8CtO

PANA Uii-I I,í) REGISTRO DE COMÉFCIO

CLÁUSULA 6." _ GERÊNCIA E Uso Do IJIIME CoMEncIAL

A gerência da sociedade e o uso (rc,tome cotnercial serão exercidos t;. I(,(s) sócio(s) irrdicado(s) na íorma
deste instlumento, vedado o uso dc tome comercial ern assuntos allr íis aos interesses da sociedade.

CLÁUSULÂ 7I - BETIRAoA ,,PBo.LABoIit,, 
]

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, íixar uma Íet, rda mensal pelo exeÍcÍcio da gerên-
cia, a tÍtulo de "pro-labore". respeita.jas âs limilaÇões legais vigentes.

CLÁUSULA 8.. _ LUcBoS E/oU PREJUizos

As deliberâÇÔes sociâis de qualquer ri,tureza, inclusivo para a exclusão,.1r sóÇio, sorão tomadas pelos sócios
cotistas que detenham a maioria do aâpital social.

CLÁUSULA 10 * FITIAIS E oUTRAS DEPEI{OêNCIAS

A sociedade poderá, a quâlquer temto. abÍir íiliâis'e outros estâbeleciirr,liios, no país ou Íora dêle, por âto
de sua gerência ou poÍ deliberaçâo rils sócios.

cLÁusuLA 11 - OTSSOLUÇÂO DA SOCTEüADE

Os lucÍos e/ou preiuÍzos apurados erÍ, Dalanço a ser realizado após o térr,inp do exercício social serão íeparti-
dos entre os sócios, proporcionalmenle às cotas de cada um no capita: sccial, poclenrio os sócios, todavia,
optarem pelo aumento de capitâ|, ut,iizândo os lucÍos, e/ou compensô. i,s prejuízos em exercícios íuturos.

cLÂusuLA 9." - DELTBERAçÕES soctAt§

O falecimento, a interdiçâo, a inabilit;,- ão e qualquer outra situaçâo qui: .r.rlique ern dissolução da socieda-
de permitirão ao{s) sócio(s} remane:.rsntê (s) admitir(ern) novo(s} sócio.irpar8 a continuidatle da enrpresa,
na íorma abaixo:

À RETIRÀ, I(ORTE, Ii,1CAPACIDÀDE E INSOLVENCIÀ DE QUÀ1OUER UM DOS, SÓ-

cros, ilrioRTÀR.E-NA Drsso1gÇÃo DA §ocrEDADE, ocoRppilDo ÀrGUNs Dos /
E1rpNúOS AgIMÂ SERÁ FEITO UM BÀLÀNçO ESPECIÀ1, CUJ9 RESITL,TAD6 PAGAR-
gg-n quEM DE DIREITO ÀO SÔCIO RETiRÀNTE OU !{ERDEIROS DO TALECIDO ,/
rúOO õUe LHEs COUBER, SENDo 30t ( TRINTA PoR CENTo)_NO ÀTo'1'o RE§
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Os sócios declaram, sob as penas da Lêi, que não eslão incursos em quaisqut., rj.s crimes pÍevjstos em Lei ou nas
reslriçôes legais que possam impedí-los de exercer atividades mercântis.
E, estando os sócios justos e contratados z,ssinam estê instrumento em 03 ( rRES ) viâs, d
teor e pâra o mesmo efeito, na pÍesença dr.irj testemunhas abaixo:
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--tãffirreAO CONTRA.TUAL N" fltD,{ §ocIUEÀDE:íEO@i-' ü1vÍBti§ T Í'r,'n I NüVÂ r&,a^lvIAt{GtrAFE t tna,i. 5B

JüsE LUT.z pÀsILvÀ tt=airr, tbtrüd deilá
PB. ca-cado -cob rtgúriÊ de conrrúÉo parcial de bern, rn-scidq hd ibioliB*i, r"iar o_
167.693 .ú64-68 RG: 243.ú38 S$IPB residerÍ.e e domioüado rm ER t01 KlvI 38, sálI,aúeaner*o Cidade Nov4 h{amarguape-PB, CEP 58.280-000 e .rü§Er-Á DE rÁ.rlryIÂCÁXIÁ§ DÀ SILVÀ br:síeim, raiural de M arnanguape-PB, casada sob regime de corrn:nhâo
parcial de ber», uascida em 06/08/1956 EnpresáriE CPF: ü18.697.304-70 RG: 4?4.63?
SSPIPB, residerÍe e BR 101 KM 3E, s/r1 Loteamento Cidarle Nova, Àilamarguape -
PB CEP:58.280{}0

rlomiçüadar,a
^ ,.\
u, lrÍtrco sôc10 da sociedade Posto de Cornbustiyei Nova IM arnarguape Ltcla.

cômsede riaBR iúl K§.{ 3S, s/rr, Loteanpr*o Cidade Nov4 Marnanguape -PB, CEF: 58.280-000.
çorn Ccrnlmto Sociai regisirad+ na JUCEP sob rf 2,i200362691 pot despaelm dr 05/10i2000,
il,scritra no CNPJ rf 04. 078. 84 l/000 l -22, resolvem assi_rn alterar o Contrato Sr>cirü:

1l . .. "o 
cap.tal social $e .!ra de R$ 20.000,00 (vir*e rnil reais) totalr*rfe irÍepralüacio e

dividido em 20.000 (vtfe mil) çotas ru valor de R$ 1,00 (um real) ú0. ,rrA passa a ser de RÊ
4ü.000,00 (qnarerÍa mil reais), diüdido da seguirfa nurrBira:

) -,.

A - José Luiz da Silya

B - Josef.r. ds Fatima Ca,cias drr Silln
RS 36.000,00

RS 4.000.0ü

Toial Ri$ 40,00ü,00

§ ffiio - As noYas qBotas sÚxeititas sâo totalmerÍ.e integrdizarias reste ato emmoe6a cogefie
do puis, pelos seus subscritorrs.

2a - A vista da nrodi§caçâo ora {ustad4 co,nxolidrr-se o cortraÍü smial, com a seguinte
redação:

la - A soç.iedade giru sot, (t tlorrrê err{}psmial Por.t<t dc Combr*tivel }ilorea Mararguape lJcia.,
e teru sra sede mER lQl KM 38, s/fi. LstçarnÊrto cidade Nov4 MarÍlar€uât)ô-pB, cEp: 5g.2§0-
000.

2 - () o§eto social é corrdrcio varejista de combu-stiveis e lubrifcarfes de vaícllos
err*orrrcúotes .

3a - ô capital soçial é dê 8.S 4ú.ü00.ú0 (quarerú.a mil reais), divididcr em 40.0ü
quotas de ',ialor nominal dÊ R$ 1,üü (un reai) irtegralizado neste ato em rrsreda c
pelos sócios:

A - José Luü da Sillla

B - Josefa de Fatirna Caxias da Silva

Ri$ 36.000,00

000.0r1

Tot'al R$ 40.000.00 J

0 (quarerÉa mi1)
orrerÉe do pais.

a - A societlade irdciou srms atii.'idades em 0-511012000, ô selr Ilruzo é indetennüncl*.

Âs qliotas sâo indii.isiveis § II3§ podenio ser oedidas e tr-arlsferidns a terceiloS
cc,rserúi:rlerú.o do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e EreÇe
d.e preforên:ia pam a su:l aquisiçâo se posta a vend4 formaljzando, se re:r'li zada âi.é§são,.a'- -.
altemçâo cortratual perlinerúe. :-""-" "....
tr ' Â resprxsabilidade t1e cada sócio ti re strita ao r,-alor de suas quota-s. nan tad.os resçoatleriilr.
solidmiamerúe pela i:d.egra1"izaçào do capital social.

7a ' À administração da sociedade cabeni ao.sócio José Luiz da SiJrr4 corn- |*;dt.es e
atritnrições de ad:ninistrador autorizatlo o uso do nrrme errçresarial, lçdado no eÍúar6o em
ariüdades estraúlas ao irúeresse social ou assr:mir obri.gpções seja em favor de qualquer dos
quotistâs ori de terceirrrs, bemcomo onerirr tx alierur.beru irrrr\r,eis cl* sociecla<ie, seur arrt*rizaçrio
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Testemunhas:

DE COh/ÍBUSTÍIEL Urii'n'rvrerviqx PE
59 ol

8" - Ao ténrrino de caila e:<ercício social ern 3l de dezernlxo, o arlninistrador prestara
justificadas de sr:a a&ninistração, procederdo a elaboração do irwertário, do balanço pahimonial
e do balanço de resultado ecor6mico, cúendo aos sócios na proprcrção de suas quotas, os lucros
ou perdas apruadas

9a - Nos quatro rrmses segtrirúes ao térrnino do exercício socia! os sócios deliberarão sobre as
coÉas desrgnarào a.dministradores quardo for o caso.

18 - A sociedsde poaera quatqusr tenpq abú ou fechar frliais ou oúra dependência nediarte a
alteragão oorúratual assinada por todos os sócios.

1 la - CE socios poderÍio de corrnrm acordo fi-rar uma retirada mernal a litrilc, de pró-labore.
observadas disposições regrdamerú.ares e fertinerú.es.

1?F - Falecendo ou irterditado qualqr:er sócio, a sociedade coÍtifliará suas atiüdades com os

hôrdeiÍos, sucessores e o iÍpapaz. Não senío possivel ou irnxistindo irúeresse deste ou do sócio
refiE[EsceÍúe, o lalor de sêus havercs seni apurarlo e liqúdado cornbase fia situàçáo patúnurial
da sooiedade, a data da rrsoluçâo, verificada em balanço especialrnerÍe levarúada.

§ rlnico - 0 nresmo procedimenlo sorá adotado em oúros casos êm quê a sociedrrde se resoh,"a erll
relação a seu sricio.

13" - O aáninis-hnador doclara sob as ponas da Lei de que não está inpedido de exercer a

administmção da sooiodade, por tei especial ou sm vfutudÊ de condernçâo üiÍIúHl, ou poÍ se

encorürar sú os efeitos clela, a penâ qr:e vede, ainda que terpctxianrerte, o acesso â calgôs

publicos, por crime falfurÊÍtaÍ, de prevaricação, poita ou suborno, corrcussão, peculato, ôu .oÍÉ1Yt

à ecc,rnmia poprnu, .contra o sistema firnrpeiro recional, coÍtra norrÍtss de defesa da

cornorrênci4 coÍúm as ielaçOes de corsunn, fé püblica ou propriedades.

14" - Fica eleito o foro de Mamanguape para o exercicio e o cuÍrpriÍErúo dos düeitos e

obrigaçôes resúartes deste cordrato.

E por estarem assim justos e corúratados assiram o preserÊe irstrwrprÉ.o em três vias.

Manrarguap, 08 de dezembro de 2003

1n-.- 0
Fádma C âs da Sllva
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ALTERÀcÃo coxTRATUAL T\A «lJfL rJ

, aa

oüs»a»s'Pok ôuoTAS DE

RESPON SABILIDADE LllvÍnADA DENOIVÍINADA "POSToiffi eo

COMBUSTIVELNO VA NIAMANGUAFE LTD 'írt 
'

ILVA,
....,. .. :

Os abaixo assinados, JOSE LUIZ DA S

brasilçiro, casado, çomerciante. residents e domiciliado na BR 101 KM 38, SN,

Loteamento cidade Novanacidade de Mamanguape - Pb portado da c.I. 243.038

SSP PB, CIC 06769306468; JOSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA'

brasileira" casadq comeroiante, rçsidente e domiciliado na BR 101 KM 38, S/N,

Loteamçnto cidade Nova na cidadç do Mamanguape - Pb portadora da c.I.

474.6?2. SSP PB. únicos sócios comporertes da sociedade que gira nesta praça

sob a denominação social de ' POSTo DE COMBUSTML NOVA

MAMANGUAPE LTDA", cstabelecida na BR 101 KM 38. Loteanento Cidade

Novana cidade de Ma,manguape - Pb, con contrato de constituiçÊo arquivada na

JUCEP sob no 25200362691, por desparho de 05.10.2000, rcsolvem de comum

acordo alterar algumas clausulas do seu prim itivo contrato da seguinte maneira:

PRMEIRA - A sociedade alem d-t--t-1"-.11i*id*de principal jó-existente

cOnABnCíO VARFJISTA DE CoMBUSTIvEL E LUBRIFI-CANTE DE

!.EICULO§ AUTOIVIOTORES, ACTESCCNTA LOJA DE CONYf,NTÊNCTÀ

SEGUNDÀ - Todas as demais olausulas o condiçôes estúelecidas nos atos

;*A-i-". da socieda6e nâo aicançadas pelo presente instrumento, permanece

em vigor.

E por se a.charsm em perfeito acordo, em tudo

quüto nsste instrqmento particular foi lavrado, obrigam-se a.cumprir 0 prÇsorte

a*ssinando-o ne pre§engo das testemunhas abaixo, em 03 ( fiês)-vias de igual teor'

m,r-" pil* tita vie de.*iinada a regis§o e arquivam ento na JUCEP'

Mam angnape, 20 de março dc 2002
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ATTERAçÃO CONTRAIUAT N" 03 DA SOCTEDADE
"POSTO DE COMBUSTÍVET NOVA MÂMANGUAPE tTDÁ'

JOSÉ tulz DA StwÁ, brôsilêiro, natnrôl de Mamanguapê.pB,
casado sob o regime de comunhão parciar de bens, nascido em Lo/a3/Lg52, Empresário, cpF
067.693.054-68, RG: 243.038 ssp/pB, residente e domiciriado na BR 101 KM 38, s/N,
Loteamento cidade Nova, Mamanguape-pB, cEp s8.280-oo e JosEFA DE FÁnMA cAxlAs DA
slLVÁ, brasileira, natuíâr dê Mamanguape-pg, casada sob o regime de comunhão parciar de
bens. nascida em o6/08/Lgs6, empresária, cpF: 018.697.304-70, RG: 474.632 ssp/p,.,
residente e domiciliada na BR 101 KM 3g, s/n, Loteamento cidade Nona, Mamanguape-pB,
cEP: 58-28tHp0, únio sócio da sociedade posta de combustíver Hova Mamamguape Ltda.
Com sede na BR 101 KM 38, s/n, Loteamênto Cidadê Nova, Mamanguapr.p4 CEp 58.280-000,
com contrato social registrado na JUCEp sob n' 2520036269r, por despacho de o5/ro/zo@, e
Alteração contratuíI registrada na JUCEp sob n" 25500074635 por despacho de r8/Lz/20o3,
ínscÍih no CNPJ n' 04.o78's41/mo1-72, resorveÍn assim arteraÍ o cofitràto socbr:

1! - Fica admitido na sociedade o sócio ADJAMTR cAxlAs DA slLVA, brasireiro, naturar de
Mamanguape-Pg, empresário, CpF: 032.913.224-76, RG: 22ZJ7B3-SSP/PB, nascido em
o9/tut98o' solteiro, residente e domiciriado à BR 101 km 38, s/N, Loteamento cidade Nova
Mamanguape-PB, CEP: 58.280{00.

2r - o sócio José Luiz da Silva transfere parte de suas quotas para o sócio recém admitido
Adjamir caxias da sirva no valor de Rs 4.000,00 (quatro Mir Reais).- No varor de Rsl,(rc (Hum
Ráal) cada-uma para o sociô recém admitido ADJAMTR cAxlAs DA srLVA. o qual dar plena e
geral quítação de suas quotas recebidas ficando o socb adquiÍente sub{ogados no: direitos e
obrigações do sócio cedente.

3r - o capital social permanece o mesmo valor que é de RS 40.000,00 (euarenta Mil Reais)
totalmente integralizado e dMdido êm 40.000 (euarentã Mil) quohs no valor de Rs 1,00 (um
Real) cada uma, que passa a ser divido da seguinte maneira:

§ único - fu no\ías quotas subscritas são totalmente integralizadas neste ato em moeda
corrente do país, pelos seus subscritores.

tlc - A administração da sociedade caberá ao sócio Adjamir caxias da silva, com poderes e
atibuiçôes de adminiskadoÍ autoÍizado o uso do norne empresarial y.ee no^ertanto em
atividades estranhas ao interessê social ou assumir obrigaçôês seja Êm favor: de"qrialquer dos
quotistes ou de terceiros, bem co onerar ou alienar ben:. imóyeis da sotiadadê,: sem

Home dos Sócios il" de
Quotas

% Valor t nit&io
Da Quota

Yalor ToaI
Dâ Quota

LUIZ DA SILVAJ 32.000,00 80,00 1,00 32.000,00
JOSEFA DE F MA CAXIAS DA SILVA 4.000,00 10,00 1,00 4.000,00
ADTAM|R CÂX|ÀS D^ S|wA 4.Om,00 10,00 1,ü) 4.(m,00
TOTAT 40.000,00 100,00 L00 40.000,00

autorizâção outro sócio.
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COÍ.JTINUAçÂO DAÁLTERÂÇÃO CONTRATUAT N'03 DA SOCIEDADE
POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA'

5r - O administrador declara sob as penas da Lei de que rÉo esüí impedido de exercer aadministração da sociedade, por Lêi especiar ou em virtuae a" condenação criminar, ou por seencontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargospúblicos, por crime falimentar, de prevarlcaçáo, p"ita ou ,u[orno, concussão, peculato, oucontra a economia popurar, contra o sistema financeiro nacionar. contra normas de defesa daconcorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pública ou propri"U"a"r.

E por estárem assim juntos e contratados assinâm o presente instrumênto em trêsúas.

r)

Mamanguape, 19 de abril de 2011

Luiz da Silva

o"

i

j de Fátima Caxias da Silva

eAA,ü, dD J,.r[,a
Adjamir Caxias da Si

OR I

CARÍORIO BUSTORFF ? OFICIO OE
n. Pr... J. P..@ 47 Mnriârlu.É

Certifico quê a prêsente cópia é
êxibido. Dou fé. (AÍt.36tltt do C
Mamangu apelPB-1gtc,3n115
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ALTERAçÃo coNTRATUAt N. 04 DA soclEDADE
,,POSTO 

DE COMBUSTÍVET NOVA MAMANGUAP€ TIDA"

-tOSÉ fUU oA S|wA, brasileim, natur.l de MaÍnaÍEuapê-pB,
casado sob o regime de comunhão parciar de bens, nascido em 70/03/7g52, Empresário, cpF
067.593.064-68, RG: 243.038 ssp/pB, residente e domiciliado a Rua tnacio da costa Farias 830
Loteamento cidade Norra, Mamanguape-pB, cEp s8.280-oo e JosEFA DE FÁIMA cAxrAs oA
SltvA, g65ilg6, nafural dê Mamanguâp+.p8, casada sob o regime de oornunhão parciar de
bens, nascida em 06/08/1956, empresária, cpF: 018.697.304-70, Rci 474.632 SSp/pB,
residente e domiciliada a Rua rnacio da cosra Farias, g3Q Loteamento cidade Nova,
Mamanguape'Pq cEP: 58.28G0(X), AIllÂrr/rtR cA)íurs DA srtvÀ brasileiro, natural de
Mamanguape-Pb, solteiro, nascido em 09/11/1980, empresáriq CpF OgZgL37Z4_76, RG
2273783-ssP PB, residente a Rua Renato Fonseca Filho, z[4, Loteamento cidade Nova
Mamanguape -PB, cEP 59280-000, únicos sócios da sociedade posto de combustível Nova
Mamamguape [tda. corn sede ne BR 1o1 xr, 3s, s/n, toteamento cidade l{ova, r/tamangrrape-
PB. cEP 58.280-000, com contrato social registrado na JUcEp sob n" 25200352691, por
despacho de oslLo/zooo, Alteração contratual registrada na JUCEp sob n. 25600074635 por
despacho de 13/t2l2oo3, NtêraÉo contratuar registrada na JUcEp sob ns 20110184335 por
despacho de 72/05/zoLL, inscritâ no cNpJ n" 04.078.8 4t/oool-72, resolvem assim alterar o
Contrato Social:

1a A sociedade passaE a hr sua sede a k a hacb da cooüa Fariar, a3{t, lofteamento 6dade
Nova, Mamanguape - PB, CEp 5828G000.

2c o capital social que era no valor de R$ 4o.ooo,0o (quarerta mil reais) totalmente
ntegrallzado e divid ido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de RS1,0O (um real) cada
ma, passa a ser no ralor de 60.000,00 ( sessenta mil reais), totalmente integralizadas e
vidido em 50.000 (sessentâ mil )quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, que passa a

ser díúdido da seguir*e maneira:

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

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

- ,E ppr es€Íem juntos e co{rtratado6 assinam o presêltt€ instrumento em 03

L

*: 63 (6

D'c oLPc

o
a
o

ÀNE

Nome dos Sódos Ne dé
quotas

ValoÍ UnltáÍlo
OaQuoa

ValoÍ Totâl
Dâ Quota

JOSÉ LUIZ DA SILVA 48,000 80 t,oo 48.000,00
JOSEFA DE rÁrtN/la clxtas ol sLVA 6.000 10 1,00 6.000,00
ADJAMIR CAXIAS DA SILVA 6.000 10 1,00 6.000,00
TOTAIS 60.{m r00 60.ím,00

(três ) rii:s.

§

%

)
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CONNNUAçÃO DAÁITERAçÃO CONIRATUAT N'04 DA SOCIEDADE

"POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE ITDA"

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

Mamanguape, 07 de JUNHO de 2011.

r)

(três )vias.

'g
José Silvaa

osefa

e
de Fátima xias da Silva

Adjamir Caxias da Silva

<{' lCto
U

o
câRtoRto BUSToRFF 2 oFtcto oE NoÍ
R. PB. J. Pe.e 47 M.trür$4.

E :l

me foi
Fç.

CeÍtifico que a presente cópia é fiel do
exibido. Dou fé. (Art.36slll do
Mamanguape/P&1 9/031201 5
Selo Oigital :ABF2394'YZXQ
Consullê â aulenticidade em https://selodig lipb.ius.br

JUNTA coMERctAL Do EsrÁDo DA pARÂlBA
CERTIFICO qPEG:§fBO Ef.4r .1 4t06t2011 SpB N':?1110224949
Protocolo: 1 1fl224q4-9, OÊ

Eqxesa:25 2 OO§?69 :J^
POSTO DE CO!íBUSIwL! NO\:À
llÀl'4:NGUÀPE LaDÀ

7at'Lt^i)^-

MARIA DE FATIMA V VENANCIO

- sscRElARÁ GERAL
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AUTENTTCAÇÃO
que a presente cópia está coníoÍme

0
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lque me Íor agrêssntado, Dou íé.

tpal t\ o*.1-0. \\
Bol' Sorayâ X. BustoÍí

Buslorf F Quinlâo - SubstÍuto
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ÍPReceita tederal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer dlvergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo DE rNScRrÇÁo

04.078.84't /0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçAO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

OATADEÁAERÍURA

05/í0/2000

CEP

58.280-000
BARRCYDISTRIÍO

LOTEAMENTO CIOAOE NOVA
MUNtclPro

MAMANGUAPE PB

ÉNDEREÇo ErErRôNtco
leislslmonê@hotmail.com

ENTE FEo ERATIVo RÊSPON SÁVEL (ÉFR)

TELEFONE

(83) 3292-1667 / (83l. 3292-3153

STUÁçÂO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÁO CIOASTRA
24t03t2001

[,IOTIVO DE SITUAÇÀO CADASTRAL

SITUAçÁo ESPECIÁL oATA DA SITUAÇÁO ESPECIÂL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 19/03/2015 às 08:43:30 (data e hora de Brasilia). Página: 1/'l

VoltarConsulta QSA / Capital Social

O Copyright Receita Federal do Brasil - 1910312015

A
§ rr-, 68 f
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NOME EIüPRÊSARIÁL

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

TITULO OO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA

POSTO NOVA IIíAMANGUAPE

côolGo E DESCRTçÁo DAATÍV|oADE EcoNôMlcAPRrNcrPÁr

47.3í-8-00 - Comárcio varoiista de combu§tivei§ para veiculos automotores

cÔD Go E DESC RIÇÀo DAS ATMDADES ECONÔM rcAS SEC U N DÁR IAS

47.32-6-00 - CoÍÍÉrcio varoiista de lubriíicantes

cóolco E DESCRTÇÁo DA NATUREzA JURlDlca

206-2 - SOCIEDAOE EMPRESARIA LIMITADA

LocRADouRo NÚMERo coMPtrMÊNÍo
R INACIO DA COSTA FARIAS 830

§



# GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

69

FrcHA DE TNSCRIçÃO DO CONTRIBUINTE

NúríÉRo DE rNScRlçÁo

16.130.203-3

POSTO DÉ COIúBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
FIRMA OU RÂZÁO SOCIÁL

NOME FANÍAS!Â

INSC. JUNÍACOMERCAL

025200362691
04.078.8r'.110001-72

NÚMERO

830
LOGRÀDOURO

R INACIO DA COSTA FARIAS

CIDADE NOVA
COMPLEMENÍO

CEP

58280-000
MUNICIPIO

MAMANGUAPE

ATIVIDADE ECONOMICA

OENOMINÂçÁO

cot\4ERClO VAREJISTA DE COI\4BUS TIVEIS PARA VEICULOS AUTOI\4OTORES
rcMs

4731-8/00
OENOMINAÇÁO

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST IVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4731-8/00

DENOMINAçÁOSECUNDÀRIA

TIPO OÉ ESTAAELECIMENTO

IúATRIZ
INICIO DE AÍIVIOADE

20t1212000
REGIME OE RECOLHIMENÍO

NORT.4AL

o32.913.724-76
ADJAMIR cAx IAS DA SILVA
RESPONSÁIEL LEGAL

067.693.064-68
JO SE LUIZ DA SILVA
RESPONSAVEL LEGAL

018.697.304-70
JOSEFA DE FATIMA C DA SILVA
RÉ§PONSÁVEL LEGÂL

VALIOAOE

17109t2015

DATA DE EMISg{O

17103/2015 08:31:37
CONÍROLE

201503 '170831373885

J

AFIXAR EM LOCAL VISíVEL

a,l ,{
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65.000,0
2 .350, 0

' cpr- oj

EPosto de Combustível

Nova frllaman ua e il
lubrificantes, bonacharia, conveniência, lanchonete e restaurante

REF.: TOMADA DE PREçOS N" 00001/2015.

oBJETO: Aquisiçáo parcelada de combustíveis e lubrificantes diversos,

ãestinaoos aos veículos utilizados nas atividades da Câmara Municipal de

Mamang uape.

PROPONENTE: POSTO DE COMBUST|VEU ruOVN MAMANGUAPE LTDA

CN PJ : 04.078. 84'l t,0001 -7 2

Prezados Senhores,

Nostermosdalicitaçãoemepigrafe,apresentamospropostaconformeabaixo

DIS

OLINA COMUM

lrtRcÀ/MoDEÍ,o UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE

SETTÀ LITROS 2000

GNp.r, o4.oz8.Bl't looo r . ;.i''
POSÍO OE COMBUSÍIVE t

NOVA MAMANGUAPE !ÍDA
RUA rÍ^cto oA cosÍ^ FAR|as.E3o
LOÍ. CTDA0C riOVA - CEP. 5t.280.000 .

L AMANGUAPE.PB J

3,2

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 67'350,00

(Sessenta e sete mil trezentos e cinquenta reais)

PRAZO: ENTREGA IMEDIATA
i,ÀCãüíNrãIaií imxrn »us após A ENTREGA rorAl Dos

PRODUTOS SOLICITADOS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ORIGEM DAS MERCADORIAS OFERTADAS: SETTÀ

MamanguaPe, 18 de março de 2015'

-,,{djamir Caxias da Silva
(Sócio - Administrador)

Identidade: 227 37 83 SSDSIPB

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

Rua lnácio da Costa Farias,830 - Lot'

Fone: (83) 3292-1667' E-mail: posto.novamme@h

Cidade Nova - CEP: 58280'000 'Mamanguape - PB

otmail.com - CNPJ : 04.078.8 41IOllO1'7 2' lnsc. Est': 1 6'1 30'203'3

9
IGO

1
1000SETTATANOL COMUM2

I

PROPOSTA

I

-o9)

LITROS
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EsTÀDo DÀ PÀRÀiBÀ
CÀIAB,A UUNICIPÀT DE }&IGNGT'ÀPE

coxr ssÀo PERMANENTT DE LrcrrÀçÀo

ATÀ OO1 - TOIADÀ DE PREçOS 1r" 00001,/2015

Àta dos trabalhos da Comissão Pêrmanente de ticitaÇão, encalregâdâ de atua.r nos procedimêntos
relativos à licitaÇâo acirna indicada, que objetiva: Àguisi.Çâo parceLada de c:olnbustiveis
diversos, destinados aos veÍculos utilj-zados nas atividâdes da Câmara Municj.pâl de Marua[guápê.

Foi dada a devida pubficidade ao certane, em observância a l-egislaçào pertinente, utilizando
se do seguinte meio de divulgaÇáo: Diálio oficial do Estado 06/03/2015; Jornal A União
O6/D3/2075. Iicitânte cedastrado neste processo: PÔsto dê co[üustÍvêl Novâ lrâmeng'uâPê Ltda' Às

leuniu-se a Conli.ssão Pêrmanentê de Licitaçeo, desig:nada pela09:00 holas do dia 23/03/2015,
Portaria n" 030/2015 de 05/01/2015, corq)osta petos servidores: crÁuDro LBÍIE FÍLHo

Presidente; rqenle .rOSÉ CO}'CS MenbTo,. ETIENE NUNES DOS SA}TIOS Mêmllro- Ini.cialmente,
conforne as disposiÇóês contidas nô instrumento convocatório, o Presidente âbriu a sessão

púb11ca e efetuou o credenciamento dos interessados' Licitante quallficado a participat desta

reunlao: Pogto de Conbustsivel Nova Ha.Eanguapê Ltdâ Bepresentânte: Adianir Caxias da Sil-va

Em seguida folam identificados os envelopes contêndo as propostas e os documentÔs de

habilitaÇáo dos licitantes devidamente qualificados, âbrindo-se os envelopes Documêntação os

quai,s tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes' Confe.ridos os elemêntos apresentados,
passou a j-nfolrnar: o licitantê foi considêlado habilitado' Àpós a di\ rlgâção do rêsultado da

fase habilitaÇào, observado o Prazo reculsal ou registrada a desistência expressa do li'citante
de apresentar qualquer interposrÇão dê recurso, foi âbertÔ o envelopê contêndo a propÔstâ dê

pleÇos do proponente habilitado, o qua 1 teve seu conteúdo dêvidamênte rr'lbricâdo ' Ànalisada a

pxoposta o Presidente passou â infÔrma!: o licitante apresentou ploposta, no aspecto formal,
en congonância com as exig'ências do instrumento convocatório, considerado o vaLor ofertado
pelo proponen te, devidamente registrado no correspondente Histórico da Àta, as observaçóes

apontadas du!a! instrutrento convocatório, ao final da

sessão, ploduzi
contrataÇão: Posto de conbustível Nova Mamânquâpe ltda
unatários constàltes da proposta aprêseDtâda, bem como o resultado do cêrtàhe cÔm a devidâ

classificaÇ ão, estão deEonstrados no respêctivo llapa dê Àpuração, que fica fazendo Palte
integrante de3 a Ata, indepêndente de transcriÇão. facul tada a palavra: nerür.ea observaÇeo foi
feitâ. Nada ma ha que dêpois de lida e achada

conforEe, vai damê te assinadâ.

C IO LEI FI LHO

EL]ENE NIJNES DOS SANTOS PoSt de onüus t ive ape Ltdã

tê o processo e os clitérios definidos no
u-se o sequinte resultado: Lj-citante vencedôl e respectivo valo! total da

valor:: RS 57-350,00. Os valorês

o a consta!, lavrou-se a presênte Ata,

çtfl á
o
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁIrÀRÀ MrJNrcrpÀr DE l'rÀ}.íANGUÀpE

corflssÁo PEB,ÀnNENTE DE LrcrrÀçÀo

nrsrÚn:co DÀ ÀrÀ oo1 - rcroDÀ DE pREços no oooo1,/2015

Histórico da Àta dos trabalhos da côtlissão Pêrmanente de tricitaÇão, encar-regados de atuar nos
plocedinentoe relativos à licitação acima indicada, gue objetiva:

Aquisição parcêlada de conbustlveis diversos, dêstinados aos velculos utilizados nas
atividades da Cá.Eara Mrl.rriclpal de UaEartguape.

1.0 DÀ PROFOSTÀ DE PREçOS

Corrsi-delados ôs walorês aprêsêÍrtados por cada licj.tante, as obgervaÇõês apôntadas durante o
processo e os critérios definidos no instnnuento convocatólio, ao final desta sêssão,
produziu-se o seguinte lesultado:

- Posto de CoEbustlvel Nova l.lamânguapê ttda.
ltem(s): 1- 2.
valor: R$ 67.350,00

2.O DO TR,ÀTÀ},{E}II1C DÍ PÀRÀ üE e EPP FÀ.SÊ PROPOSTÀ

Não trá regis

C IO LE]T EILHO

v \./

EIIENE NUNES DOS SÀNTOS Post o de stiwel a ].ÍaEânguape Ltda

\

* ,t 72 'al
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EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ
c.âlGRÀ ulrNrcrpÀ! DE raÀlarr@Brfts

cc['gssÃo PER]qNErraE DE LrcrrÀÇão

qUADRO COT'PÀR,ATIVO DOS PREçOS ÀPRESENTÀDOS - IIAPÀ DE ÀPI'RÀÇÀO - TOXÀDÀ DE PREçIS }I" OOOO1/2O15

Pàlticlpantesr
1 - Gàsoline ê@lta
Posto de Combustívêl Nova Mamanquape Ltda
2 - Etànol cdrD
Posto de Conbustivel Nova Hamânquâpe Ltdà

Manânguape - PBt 23 de MarÇo de 2015

RESI'LTÀDO FIIBIJ:

- Posto de ColÍüustivel Nova Mamanguape ttda.
Itêm(s) : l" - 2.
Valor: R$ 67.350,00

Irrrid.

litro

litro

Quànt-

2 0000

1000

vl- Irrit,.

3,25

V1- Tote.l Class. Obs.

65,000, 00 1

2.350, OO 1

\

IO LE FI ]-HO

. (-{G_Ál.-l.q. Í<9^r !)c-prlzl
uaerÀ ,rosÉ eolckl \l

t)**, {rJuonl,, Ào,.,
ELIENE NUNES DOS SÀNTOS
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RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA OE PREçOS tf O00oí/20í5
OBJETOT Aquisição parcelada de combusliveis dúersos.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respêctivo vator totat da contratação:
Posto de Combustível Nova Mamanguape Ltda - Valor: R$ 67.350,00.
Dos atos decorentes do procedimento licitatório, caberão recursios nos termos do Art.
109, da Lei Federal no. 8.666i/93 e suas afieraçóes. Maiores inÍormações poderão ser
obtidas junto a Comissão PeÍmanente de Licitação, Rua Duque de Caxias, Í23 - Cenko -
Mamarguape - PB, no horário das 08:m as 12:0O hoÍas dG dias útêis.
Telef one: (083) 3292-2786.

, Mamanguape - PB, 23 de Março de 2015
CLAUDIO LEITE FILHO - Presidente da Comissão

NO QUADRO DE
data,

ESTADO DA PARAiBA
CÁMARA MUNIGIPAL DE MAMAiIGUAPE

Publicado
DIVULGAÇÃO

3 3. 15

Presidente Comissáo
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ESTADO DA PARAIBA
PRÉFEITUF'A ftIIUN'CIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FIINDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ANO:2015 uÊs: zs DE MARÇo

EsrAm DA PARA|BA
cÂMÂRÁ tluNlclPAL DE MA AlilGuaPE

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOT ADÂ O€ PREçOS No (r00021i10í5

OBJETO: AquÍrháo parcdada de materlab de limpeza e géneíc almenlídos diveÍsc' LICITANTE

OSCUnAOO VÉHCSOOn e Íespêdivo valor tctal da cantratáçao: lvanitda Fretas da Silva - Valor; R$

ia.8ú,20. oos atou aecorÍeÍÍes d; píocêdimento liitatóíio, ÇabêÍão recusc nc term6 do Art 'l@, da Lei

Federai n".8.666/93 e suas atteraçôes. MaioÍ6 infoÍm4óes podeÍão ser obtidG juÍto a comhsão
pÀrmaneme ae Li:itaçâo, Rua OuqJe dê caxi6' t23 - ceíüo - [tamaÍquape - PB, no ho{áÍio d6 ff}:m as

12:m horas dc dias utêb. Telefone: (08Íi) 3292-2786.' 
MamanguaPe - PB, 23 de Março de 2015

cúuDlo LEITE FILHo - PÍesiderÍe da comissão

ESTADO DA PARÂIBA
cÂitaRÂ MUtllclPAL DE MAi|Ai{GUAPE

RESULTADO FASE PROPO§TÂ - TOMÂDA I'E PREçO§ âT OOOOST2Oí5

oBJÉTo: AquisrÉo paÍcelada dê mateÍiars de erqediente diveÍsG LlclTÀNTÉS DECLARADoS

úÉNCEOOnES e rêspecüvos Yalor6 totab d6 conHaçô€§: lt'o-Batíta da Rocha RibêiÍo - Valor: R$

s3.+zi,ro; .J*e Reginaldo camilo de soEa - Valoí: Rt 4.8m,oo' Dc alc deco'rent6 do pÍocedimento

licitatório, cab€íão Íãcursc nc teÍm6 do Aí. í09, da Lei Federsl no. 8.666/93 ê suas alteraçóes. MaioÍe§

informaçáes podêráo sê. obüdas iuíÍo a Comis6ào PeÍmanênle de Liitação, Rua Duque l" 9uiryt]? '
ô"ntio j U"ni"nSu"p" - pB, no hdário d6 O8:m as 12:0o húas dos dias ítteis. Telefone: (0rBl3?92-27ü 

-
MamanguaPe - PB, 23 de Maíço de 20í5

cúuoto Lgtrg rtLHo - PÍesider e da comissáo

EsraDo DA PÂnÂlBA
cÂ aRÂ MUÍ{lclPAL ÍlE lía AiIGUAPE

RESULTÀDO FASE PROPO§TA - TOTADA ÍlE PREçOS lÜ 0O0Olr20í5
oBJETO: Aquisi(Éo paÍcelada dê comb.dive§ diveÍsc. LICITANTE DECLÂRADO VENCEDOR e Íespeclivo

valoÍ tolal da cútraiaçáo: Posto dê Comb(dível NoYa Mamanguape Ltda - Valo. R$ 67.350,00. DG atos

deconentes do procedímerÍo licitatóÍio, cabeíão recuÍs6 nos teímos do Art. l0g, da Lei Federal n". 8.666/93

e suas alteraçóes. Maioí6 iníormaçôes podeíão seÍ ottirG iunto a coínissáo Permaneíúe de Licitaçáo, Ru8

DWue de caxias, '123 - cêtfro - uamàrBuape - PB, no hdário das 08:00 as 12:m horas dos dias úeis'
Telefone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 23 de Março de 20'15
cúuDlo LEITE FILHO - Pre§iderie da comissão
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EsTN)o DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁrÀRÀ urrlrrcrpÀr DE rGralrclrAPE

corfissÃo PERTaNENTE DE LrcrTÀÇÃo

REr,AróRro - Tol.ê,DA DE pREÇos N" 00001/2015

1.0 - DO OBITETTVO:
Tem o presênte relatório o objetivo de descrevêr os procedimentôs da Corlissão pennânente de
Í,icitação, do.ravante deno{:inada sinplesmente Corcissão, encarrêgada de atuar no processo
licitatório acimâ indicado, que obletiva: Àquisição parcelada dê conbustíveis divêrsos,
dêstinados aos veiculos utilizados nas ati\ridades da Cânãra Municipal- de Mamang"uapê.

2.0 - DÀ PI'BLICIDàDE:
Eoi dada a devida publicidade ao certame, em obsêrvância a legÍíslação pertinêntê, utilizando-
se do seguinte mêio de divulgação:
Diário oficlal do Estado - 06/03/201,5;
Jornal A Uniào - 06/03/2075.

3.0 - DOS nnERESSÀI)OS:
ticitantês cadastrados neste processo: Posto de Conüustivel Nova MáDãnguapê T,tda-

iI. O - DÀ HIATLITÀçÃO:
No dia e hora marcados foraEl recebidos os
habilitaÇão dos interessados, abrindo-se
gualificados a participar do certame:
Posto de Co[üustivel Nova l,taeanquape ttda-

envelopes contendo as propostas e os documentos de
em seguida os envelopes Docr.urentaçào. Licitantes

Ànalisados os elementos apresentados e as exigências constantês do instnmênto convocatório
corespondêntê, a Conissão informou: Todos os licitantes foraú considerados hâbilitados.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Após â di\ rlgaÇão do rêsultado da fasê habifitação, obselvado o prazo !êcrrrsal ou rêgdstrada a
desistência expressa dos licitantes de âpresêntarem qualquer interposiÇão de recurso, foram
abertos os ênvelopes Propostâ de Preços dos proponentes habilitados. Ànalisadas as propostas a
Comissâo informou: Iodos os licitantes aprêsentaram propostas, no aspecto formal, êm

consonância com as exigências do instxrnnênto convocatório.

6.0 - DÀ corcausÃo
Considerando os valorês ofertados por cada proponente, as observações apontadas duraJlte o
processo e os crltérios definidos no instrumento convocatório, cheqou-se a conclusão de quê a
pt:oposta do licitante abaixo relacionado, apresenta-se vantajosa para a A&rlinistlaÇâo.
Licitante declarado vêncêdoa e rêspectivo valor total da contratação:
Posto dê Combustível Nova Maloânguâpê Ltda - Valor: R§ 67.350,00.

Salienta-se quê os valores unitários constantes das plopostas apresentadas, bêm como o
rêsultado do certame com a devida classificaÇão dos licltaÍltes, estão demonstrados no
respectivo Mapa de Apuraçào, que flca fazendo parte integrante deste relatório, independente
dê transcriÇão. Eace ao exposto, esta Co&issão, representada nêste ato pelo seu Prêsidente,
sugêre ao senhor Presidêntê da Câmara, a homologação da presente licitaçào em favor do
referido proponêntê.

É o relatório.
\

Manan4lapê - \PB, 06tde Àbril de 2015.

\-A
aÉúDro LEr{ffif
Piêsidentê da Comi ss âo
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EslADo DÀ panlÍsÀ
cÂiaRA MUNrcrPÀr DE ÀGr,tAllct APE

ÀssEssoRr,a ,mÍorca

PÀRECER

orj,g€o: ToMADÀ DE PREÇos N." 00001/2015
coMÍssÀo PERIG.NENTE DE ucrrÀÇÃo

ÀsauDto:Aqui sição parcêlada de conbustiveis dlversos, dêstinados
aos veiculos utilizados nas atividades da CâDara Muiicipal
de MamanguaPê

Àlexo: Procêsso 1j-citatório correspondente.

Mamângnrape - PB, 06 dê Ãbril dê 2015.

DE MEI'
As se 5 or Juridico

oÀB- PB 15.685

Ãnalisada a nâté!iâ, nos termos da Lej- Fêderal n" 8.666/93 e suas alteraçõês, e considerando o

teor dos docr.mentos e j.nformações apresentadas, egta Assessoria Jurldica considêra rêgular o

processo em tela, o qual está em consonância côm a legislaÇão peltinente'
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EstrADo DÀ PÀBÀÍBÀ
c.ârÂRA MlrxlcrpÀr DE lrArrÀNcuÀrfu

eÀBrNErE Do PRESTDEIÍrE oe cÂlanÀ

Mamangnape - PB, 06 de ÀbriI dê 2015.
PORrÀRIÀ n" rP 00001i/2015

o PRESTDENTE DA cÂrGRÀ DA CÂIGRA l.ÍuNrcr pÀ-L DE lG}rqNGuÀpE, EsrADo DA PÀRÀÍBA, rto uso dê
suas atribuiçôes legais,

R E S O t V E:

HOMOI,OGÀ-R o rêsultado da licitação, modalidade Tomada de' PrêÇos n" 00001ii2015, que
objêtiva: Aquisição parcelada dê cornbustlveis diversos, dêstinados aos velculos utilizados nas
atividades da Câmara MunicipâI de Mamarguape,' com base nos êl-êmêntos constantes do procêsso
coEespondente, o9 quais apontam comô proponente (s) vencedor(es):

- Posto de Cohbustlvel- Nôva Martranguape ltda.
0 4. o't 8. I 4r / o00),-'t 2
Valor: R$ 67.35 0, 00
Publique-se e cuÍpra-sê.

lRA DA SILVA T'ILHO
Presidente da Câmara

ffiv



ES!ÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
câI43À uI,NÍCIPÀI DE I,BMÃNGuÀPE

GÀBINEIE DO PRESIDEMIE DÀ CÂ}4RA

lía&anguape - PB, 06 de Àbril de 2015.
PORIÀRLA IIo :p 00001,/2015-01

o PRESÍDENTE DÀ cÂlÃRA DA cÂ!{ÀRÀ r,íIrNrcrpÀr DE rtGrG,r{GUÀpE, EsrÀDo DA eenaÍel, no uso de
suas atribuiÇôês l-egais,

R E S O t V E:

À-DJúDICÀR o objeto da licltaÇâo, modalidade Io&ada dê PrêÇos nô 00001/2015: AquisiÇào
parcêIada de combustívêis diversos, destinados âos vê1cu1o5 utilizados nas atividades da
Câmara Municipal dê Mamanguape i com base nos êlementos constantes do processo coffêspondentê,
a:

- Posto de Conbustíve1 Nova Mamanguape IJtda -

04 . o-78 .841, /OOO7-'72
Valor: R$ 67,350, 00
Publlque-se e cutrq)ra-se.

lBA DA SILVA F]LHO
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1' Presidente da Cámara
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ESTADo DÀ PÀR,AÍBÀ

cÁraRÀ MrrnrcrpÀr DE rrÀrarcuApE
cor,flssÃo pERr.RlrENTE DE LrcrrÀÇÃo

ÍorÀDÀ DE PREçOS N" 00001/2015

DECrÀRÀÇÂo PUBLTcAÇÃo

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os dêvidos fins dê direito. que luna cópiâ dos termos de HômôlôgaÇão e AdjudicaÇão
correspondêntes ao processo licitatório modalidadê Tonada de PreÇos no OOOOl/2015, foram
dêvidamentê afixadas no Qu.adro de D.ivu].gação destê órgão, nesta data, em observância as
disposiÇões da Lei Federal a" 8.666/93 e suas alteraÇões postêriores.

Mamanguapê PB/ 06 de Àbril dê 2015.
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ELIENE NUNES DO SÀNIOS
secretária



ESTÀDO DÀ PÀRÚBÀ
cÁrGÀa ulrxrcrpÀr DE rÀrÂ]rcüãpE

COMISS.ãO PERT4]TENTE DE LICITÀçÃO

ror&DÀ DE PREçoS lro OOOOL/2OL'

DECIÀRÂÇÃO - PUBLICAÇÃO

IO LEITE FII,HO
Presldente da Corliss

-:i- /-fl.\
rt: 8l

À;

qgry-q

DECLÀRÀÇÃO

Decla.o para os devidos fins de direlto, que uItrâ cópla dos temos de HomologÍaÇâo e Adjudicação
cofiespondentês ao Processo licj-tatório modalidade fomâda de Preços n" O0OO1/2015, foxâm
devidamente afixadas ro Quadro tie Divul,gação dêste órgão, nesta data, em obsêrvância as
disposiçóes da lêi FÊderal n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

I
Mananguape r re, OS/ de Abrif dê 2015.
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ANEN
COIITRÀTO NO : 00003/2015-cPL

TERMO DE CONTRÀ?O OT'E ENTRE SI CELEBRÀM
IBI,ÀNGI,APB E POSTO DE COI{BUSTtVEL NO\rÀ
EORNECII.TENTO E/OU PRESIÀÇÃO DE SERVIÇOS
NESTE INSTRU}{EITTO IG EOR}A ÀBÀIXO:

o
r\A CÂMAXÀ CI{if DE o

',
tTDÀ,_- PÃFã

CONFOru4E SCRIMINADO

cP..g
pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado CâIlara muicipal- de MaÍEnglrape -
Rua Duque de caxias, 123 - centlo - uamanquape - PB, CNPJ 1" L2-720.255/ 0001--52, neste ato
representada pelo Presidente da CâEÂra João Ferreira da Silva Filho, Brâsileiro, Divorciado/
comerciante, regidente e doniciliado na Rua sevêrino victor, 45 - Planalto - }Íananquape - PB ,

cpF n" 031.463,444-40, , Carteira de Identidade D" 2-288.944 SSP-PB , dolavante simplesmente
CONTRATÀNrE, e do outlo lado Posto de Cotrüustlvel Nova !ÍamaDgÍuape Ltda - Rua Ínácio da Costa
Farlas, 830 - Loteamento Cidade Nova - t'Íamanguape - PB, cÚPJ n" 04.078.841/0001-72, doravante
sirlplesmente CONTRÀIÀ.DO, decidira:n as paltês contrataÍrtes assiDa! o presente contrato, o qual
se regerá pelas c1áusulas e condiÇôes seguintes:

cüíu$,IÂ PRrutsrx.À - Dos FoXDàlíElTOs rx) CClfRrnO:
Este contratô decorre da licitação modalidade Tomada de Preços no 00001'/2015, plocessada nos
termos da lêi lledelal n" A.666/93 e guas alteraçõese a Lei Coq)Ienentar n" 123, de 14 de

dezerDbro de 2006.

cr,i(usuÍÀ SEGUNDÀ - IIO OftirETo Ix) coltlRiÀlo:
o presente contrato têm por objeto: ÀquisiÇão palcelada de coEbustlvej-s divelsos, destinados
áos wê1cu1os utj-lizados nas atj-vidades da Cânara l'hlrlicipal de Mamangmape '

o folnecimento e/ou prestação dos serviços deverão obedecer ligorosamente às condiÇões

exprêssas neste j-nstnmento, proposta apresentada, Tomada de Pleços no 00001/2015 e instruÇões
do contratante, documentos esges que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independênte de transcriçào.

craívsl,IÀ TERCETRÀ - m VtraR E PRAçOS:
o valor total deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de R$ 67'350,00 (SESSENTÀ E sEfE MÍI
E TREZENIOS E CINQT}ENTÀ REÀIS).

cüiusurÀ QuàI:rÀ - m RE,ÀirÚsràüE[Do:
ospreçosdoscoobustlveisefubrificantespode!áoserrealin}radosconforInêo5lndices
oficiais autorizados pelo Governo Federal ou SetorraLg'
ocorrendoodesequillbrioeconôBico_financeirodocontrato.poderáserregtabelecidaarelaÇão
ql.rà "" p"tta. pictuaram inicialmente, nos teEros do Àrt' 65, rnciso II' Àf1nea d' da tei
8.666/93, mediante cotrProvação docrlIoental e requerimento exPresso do contratado'

CIJ{USUIÀ OuINTÀ _ DÀ DOIÀçãO:
As despesas correrão por conta da seqÍuinte dotação, constante do orçaDento \rigente:
Recursãs Próprios da câ.Dara rrunj-cipal de lÍaBÂnquape: 0L'01 01'031'0001'2001 3390'30'00

CLÁUSI,IÀ 8ETEA - DO PÀiàütsITTO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do contratartte, n€diante p-rocesso regular, da seqn'rinte

maneila: Mensalmênte, para ocorrer no prazo de trinta dias' contados do perlodo de

adimplêmento de cada Parcela.

cÍ,ÁusrrrÀ sÉTrra - Dos PRÀzos:
o prazo máximo para a execução do obiêto ora contratado' conforne suas caracterlstlcas ' e que

adnlite prorrogação nos a""o" p."oi-utos pela Lei 8'666/93' está abaixo indicado ê 3erá

considelado a partir da ênissáo do Pedido de coq)ra:
Entrega: Inediata

o prazo de vigêncla do presente contrato sêrá deterEinado: até o í1na1 do exerclcio financeiro
de 2015, considerado da data de sua assinatula'

cI,ÁrrsI,IÀ oraÀvr - DAS OBRreçõEs Do @ tR ENfAE:

a - Efêtuar o pag€unento "álatia'o 
ao forneciaento ou prêstação dos sêr\riçÔs efetivamente

realizados, ae aiorào com as respectivas c1áusu1â9 do presentê contratoi
b - Proporcionar ao contratad; todos os meios necessários para o fiel forneci_Eento ou

prestação dos serviÇos contratados.'
c _ Notificar o contrataà; sobre qualquer ilregularidade encontrada quanto à qualldade dos

produtos ou serviços, exêrcendo a maii aryla e completa flscalizaçãÔ' o que não exime o

aontratado de suas responsabilidadês contratuaj-s e legais'

cuit $IIÀ NoNrÀ - DAs otsRrGÀçõEs rro @$a'nÀtrãDo:
â - Executar devidamentê à fornecimento ou serviços descritos na cláusula corêspondentê do

prêsêntecontrato,dentrodosneltroresparâDetrosdequalidadeêstabê].ecidosparaoramode
atividade relacionaala ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê por iodo" o" ônus e obrigaÇôes concernentês à 1egi31açáo fiscal' civil'
tributária ê trabalhlsta, bem como por todas a3 despesas e complc,ÍLissos assr.unidos, a qualquer

tltulo, pêrante seus fornêcedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contlatado;
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f - Náo cedêr, transferir ou sub-contrâtar, no todo ou em palte, o objeto deste inst
sem o corüecimento e a devida autorizâÇão exprêssa do Contratartte;
q - Mantêr, durante a vigência do contrato. em cory)atibilidade com as obrigaçÕes assrrrlidas7
todas as condições de habilitaÇão e qualificação exlgidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docuaentos necessários, seryre que solicitado.

cl,iírrsurÀ DÍjcna - DÀ Àú18ÀçÂó E nBscrsão m cur1BÀTo:
Este contlato poderá ser alterado, unilateraleente p€la Contratante ou por acordô entre as
paltes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confol^Ille o

disposto nos Àrtigos 1'l , 78 e 79 da Lei 8-666/93.
O aontratado fica obrigado a aceitar nas mesE rs condiÇôes contratuais, os âcráscimos ou

supressões que se fizerem necêssários. até 25E (vinte e cinco po! cento) do vâlor iniciâI
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o liIitê de 508 (cinquenta
por cento) Pâra seus acréscimos.

cüíusurÀ oÉrnre PnncrnÀ - DÀs PEXII,IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de curq)ri-r a5 obrigraÇões assr-úidas e preceitos legais, sujeita!á o

Contratado, qÍarantida a prévia defesa, às seguj"ntês penalidâdes prêvistas nos Àrts. 86 e 87 da

Lêi 8-666193: a - advertêncla; b - trtrt1ta de Eora de 0,53 (zero virgula cinco po! cento)
aplicada sobre o val.or do cont-rato por dia de atraso na entrega, no inícj.o ou na execuÇão do

oti.to or" contratadoi c - multa de 1os (dez por cento) sobre o valor contratado pela
ináxecução total ou parcj-a1 do contrato,. d - suspensão temporária de partlcipar etn licitâÇâo e

impedimento de contratar com a Àfuinigtração, por prazo de até 02 (dois) anos,' e - dêclaraÇão
de inidoneidade para licita! ou contlatar com a Àdl[inistlaÇão Públj.ca enquanto perdurarero os

motivos deterlrlinantes da pur]ição ou até que seia pronovida sua reâbilitação pelante a prôprj.a
autoridade que apllcou a p"rrilid.d",. f - simultanea.Dente, qualquêr das penalidades cabiveis
fundamentadas nâ Lei B - 656193.

cuiusurÀ DÍ:cnÂ sEqrIDÀ - Do BcRo:
Para dirilÍLir: as questóes decorrentês
Mamanguape, Estado da Paraiba.

des te contrato, ag paates elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de Plerro acordo,
assj-nado pelas partes e Por duas

TESTEMIJN}IÀS

foi lavrado o preseDte contrato €E 02 (duas) \rias, o qual
testem.rnhas.

vaa

Masangnrape PB, 06 de Àbri1 de 2015.

PEIO C
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HOrrloLoGAçÂO E At JUDICAçÃO - rO ÂDÂ DE PREçOS Ítl' 00001/20í5
Nos lermos do relatório final apresentado pêla Comissáo Permaner{e de Licitaçáo ê

observado o pârecer da Asse§soíia JurÍdica, reÍerente a Tomada de Preços n"

OOml/2015, que otjetiva: Aquisiçâo parcelada de coínbustlveis diversosi HOMOLOGo o

corÍesponderúe procedimento liÍatório e AOJUDICO o seu otlieto a: Po6to de

Cornbustivel Nova Mamanguapê Ltda - R§ 67.350,00.
Mamanguapê - PB, 06 de AbÍil de 20í5

JOÂO FERREIRA DA SILVA FILHO - PÍESidENtE dA CâMATA

ÉSTAI)O DA PÂRÂiBA
CÂMÂRA ÍíUÍ{IGIPÀL DE I'Ai'ATGUAPE

PUBLICAR

I - Quadro de DivulgaÉo do Órgão RealizadoÍ do Certame - 06'0/Í'15
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ESTÂDO DA PARAIBA
CÂÍIIARA MUNICIPAL DE MAMAI{GUAPE

EXTRATO DE COIITRÂTO
OBJETO: Aquisiçáo paícelada dê combustíveis diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços no 00001/ã15.
DOfAÇÂO: Recursc Próprios da ôâmara Municipal de Mamanguape:
01.m1.0001.2mí 3390.30.00
VjGÉNC,A: até o fina, do exercício Ínenceiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Muniipalde Mamanguape e:
CT No m0o3ym15 - 06.04.15 - Posto de Combustivel Nova MamarEuape Ltda
67.350,00

01.01

_R$

PUBLICAR

tr - QuadÍo de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 06.04.í5
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ESTADO DA PAFTAÍBA
PRETEITURA MUNICIPAL DE IWAMANGUAPE

otfc

Diário Oficial do Município

HoMoLocAçÂo E aÀruDlcaçÁo - ToMADA DE PREços tl'omoírmí6
Nc teÍmos do relatóÍio tnal apr€sentado pêla comissão Permanente de Liitação e ob§eÍvado o parecel da

Assessoria Juridica, reteíente a Tomada de Preçc no ünoí20í5, que otietiva: Aqubháo paÍcêlada de

combustívêis diversG; HOMOLOGO o coÍr6pondente procêdimento liitatório e ADJUDICO o seu objeto a:

Posto de Combustível Nova Mamanguape Llda - RS 67.350,m.
MamanguâPê - PB, 06 dê Abíil de 20r5

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PÍesidente da càmarâ

EsrADo oA PARÂ|BA
CÂMARA Ii|UNICIPAL DE iTAI,AiIGUAPÉ

ESTÂDO DA PARÁíBA
GÂMARÂ iruNlclPAL DE MAMAiIGUAPE

EXTRÂTO DE COiITRATO
oBJETo: Aouisrcáo oaÍselada de combustive6 diveÍ§6. FUNOAMENTO LEGÁL: Tomada de PreçG no

úmrizors.boiecÁo: RecuÍs* PróDÍic da cãmara Muniipal de Mamanguape: 01 01 0'l Gí 0001 2001

úSO.3O OO. VtOÊUôn aO o finat do êxercicio finarEdÍo de 2015. PARTES CONTRAÍANTES: Cãmara

úrni"ip"ià" ú"r"nguape e: cr No 0006/2015 _ 06.04.í 5 _ podo de comhrstiv6 Nova Mamanguape Ltda -

R$ 67.350,m.

MES: ABRILANO: 2015

c'\

FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974



w Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba

RECI BO DE ALTERAÇÃO DE DOCU M ENTOS/| N FO RrrtnÇÕeS

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/05/2015 às 20'-57:22 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informaçÕes deste documento sob o N" 13224l15.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
NúmeÍo da Licitação: 00001/2015
Data de Publicação: 06/03/2015
Órgão de Publicação: Diário oÍicial do Estado
Data de Homologaçeo: 0610412015
Responsável pela Homologaçáo: Câmara Municipal de [/amanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 67.350,00
Valor: R$ 67.350,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Obieto: Aquisição parcelada de combustÍveis diversos.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 67.350,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Posto de CombuslÍvel Nova Mamanguape
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 04.078.84110001-72
Proposta 1 - Situação: Vencedora

tINFoRMAÇÃO Do slsTEMAl Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Maio de 2015

&t *
§"7

Assinado Eletronicamente
@rqnê Lc 1al$, arr6Eda pólâ tc 91/2009 €

D.ro ttêÇrmnro |nloru, ân Edô pd.
RATC 1&2009

Sistema de Processo EletÍônico do TCE-PB

87o
,o

. CPL.

o í.
oFL

7c1 45cf 5385e86794d47 4 aas 1 42a3hEdital da LicitaÉo

Certidão de Alteração DocumentosÍnformaçóês. Doc. 13224115 lnseÍido poÍ TÍamila (gerâdo aulomaticamente)-em.09105/2015 20:57-- 
tmprelso por Claudio Leite Falh; em 09/05/2015 20:57. Aulenticação í ecb41334c69fef4e637756aeS5êb062-

ÍRA[rlTA, Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

í"tsÀ



w Tribunal de Gontas do Estado da Paraiba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/05/2015 às 21:02:45 toi protocolizado o documento
sob o N" 28514/15 da subcategoria Contratos 2015, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento de informaçóes/aÍquivos eletrÔnicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000032015
Data da Assinatura: 0610412015
Data Finâl do ContÍalo: 3111U2015
Valor Contratado: R$ 67.350,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis diveÍsos.
Contratado (Nome): Posto de Combustível Nova Mamanguape
Contratado (CNPJ): 04.o7 8.841 10001-72

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMA1 Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Maio de 20í 5

Ass
66im Lc 13Á3 aí€rad, Êlá LC 9lã)09 €

pêlo Rêgim.rtu lnt6mo. all.rádo pela
RA TC 161200§

inado Eletronicamente

Sistema dê Processo Eletrônico do TCE-PB

. CPL.c o

N cA

e,
o IBFL o

r)

1 c245e 588bd cb9c257íeSfsd 59d4 1 1 1 6POFI Contíato

cenidão de Recibo Protocolo. Doc. 28514/15. lnserido po. Tramíta (geÍado automaticamenlel em 09105-12015.21.02--'lÃpi"*à p"iór"rà;; Leite Fitho em og/05/2015 21:02. AutenticaÉ o. ade73e2262Í4de7t19ba7cÉaÍd83946.

TRAMITA - Sistema de T.amitação de Processos e Documentos



Posto de Combustível

Nova //tllaman ua e i+
settaluhrificantes, borracharia, conveniência, lanchonete e restaurante

Itef. l{ealinhamento de Preço

CAMARA MLTNICIPAL DE MAMANGU APE

Mamangttape,0l de novembro de 2015 '

R$: 3.49

POSTO DE CONASUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA, ATTAVéS

do seu representante legal. vem comunicar ao setor responsável que no mês de setembro

e outubro do corrente ano, a Petrobras fez umreajttstes na gasolina' devido a esse

uu,ra,-,,o. estou repassando o aun'Ie o a parti do dia 01 de novembro do co[ente ano'

Consta planilha abaixo com os valores'

*1'-5t$1tí,'Ji'l11tf"i:'T.

POSTO DE C MB. AN APE LTDAG

PREÇO COM REAJUSTEPREÇO
ANTIGO

PRODUTOITEI\,I

GASOLINA
COMUM - Litro

n(. 1 )§
01

Rua lnácio da Costa Farias, 830 ' Lot. Cidade Nova - CEP: 5828

Fone: (83) 3292-1667 - E-mail: posto,novamme@hotmail.com - CNPJ: 04'07

0-000-Mamanguape-PB
8.841/0001-72 - lnsc. Est,: 16.130.203-3

I

)(



SETTA COMBUSTIVEIS S/A
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ: 04.078.84110001-72

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

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam

pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Reíere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art."11 da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www pgÍn.Íazenda. gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 0211012014

Emitida às 191218 do dia 09/11l2015 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 0710512016.
Código de controle da certidão: D150.887D.845A'41F6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

http://www.reÇeita.fazenda.gov.brAplicacoes/ATSPO/CertidadCndconjuntalnter/ErnitecerUdaolnternet.asp?ni=04078841000'172&passag€ns=1&Upo=1
1t1
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CODIGO: 8397.A95B.EE1F.47EA

Nome Empresarial:
POSTO OE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPÉ LTDA

Endereço:
INACIO OA COSTA FARIAS

Bairío: Ivlunicípio:

CIDADE NOVA MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral:

16.130.203.3 ATIVO

CERTIDAO

Número
830

CNPJ/CPF:
04.07 8.841 t0001 -7 2

Complemento

certifico, observadas as dlsposições da legislação vigente e de acordo com os

assentamentos eiistentes neste órgáo, que o contribuinte supra identificado está em situação

REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa'

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem

exclui o diieito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer ternpo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissáo,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Cerlidão de Débito na

página www. receita. Pb.gov. br.

Certidão de Débito emitida via'lnternet'.

Emitida no dia 09/1 112015 às'18:20:38

CEP:
58280-000
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E§TADODAPARAIBA

PRETE!.UBA MTNICIPAL DE MAMNGUA}E
SECRETARTA DE FTNANÇÀS- 

----
DEPTC DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA
cóDtG o:i.121..00.00

Certifico para os clevidos fins, que de conformidade com as informações
prestadas pelos ór'gãos competentes desta pr.efeitr.rra, NÃo coNSTA DEBIT0S
referente a Tributos Municipais, inscritos eu não enr Dívicla Ativa, até a presente data em
nome do Posro DE C0MBUSTIVEL NovA I{AMANGUAPE, de,o'rinacro
empresa, inscrito no CNPJ n' 04,078.841/0001-72, situaclo a llua Inácio cia costa lrarias,
830 - cidade Nova - Mamanguape-pb, ficaur, tocravia, ressarvacios os clireitos da Fazencla
It4unicipal de cobrar q.aisquer débitos que ve,]ranr a ser poster.iorme*te ap.rrados. Do
que coustar, passamos a pl'esente certidão, para i-rirs de pRoVAS JUN'to A'r'oDos E
QUÀISQUER ÓncÃos. Assim senclo e exercencio o cargo cie Diretor cro
DepaÍamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a rrcsma

Mamanguape-PB, 02 de outubr.o de 2015

CICERO E SOUZA
TributosDi reto r ci açãoeê

<(
Vnlida por 180 tlias

)



09/11/2015 h(ps://www.sifge.caixa.gov.br/Em presa/CríCrí/FgecFSlmprim irPapel.asp?VARPessoaMalriz= 10663784&VARPessoa= 10663784&VARUí= PB&

@ i voll^R

Cá,Tx/f
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o4o7B841looo1-72
Razâo SociaI: POSTO DE COMBUST NOVA MAI4ANGUAPE LTDA

EndereCot RODO BR 101 KM 38 KlY38 / LOT CIDADE NOVA / MAI4ANGUAPE /- 
PB i 582 B0 -0 00

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

Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta

data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Validade: 23/70/20ts a 27/t7/2015

C e rti f i ca çã o N ú me ro : 2075702307 24 7923 405342

Informação obtida em 0911712015, às 19:19:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionida à verificação de autenticldade no site da Caixa:

www.ca ixa.gov. br

httpsl rww.siíge.caixa.gov.br/Em pr esa/c rílc rÍlFgêc F Slm pr im ir Papel.asp?vAR Pes soaÍ\4 âk iz= 1O663784EVAR Pessoa= 10663784&VAR U t= PB&VAR lns 1t1

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUÀPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
GNPJ: 04 .07 8.84L/ 0007-12
Certidão n" t 184604236/20L5
Expedição: 09/ll/2015, às 19:13:30
Vafidade: 06/05/2076 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição,

certifica-se que PosEo DE CoMBUSTML NOVÀ MAMÀNGUÀPE ITDÀ (MATRIZ E

FrLrÀIs), inscrito (a) no CNPJ sob o no 04.078.841/OOO1-72, NÀo coNsTÀ

do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas.
certidão emitida com base no art, 642-A da ConsolidaÇão das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.A40t de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Administrativa no t41 0/20L1 do Tribunal Superior do

Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabifidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atua.l.izados até 2 (ciois) dias
anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa luridica, a certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agênclas ou fíIiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tríbuna1 superj-or do Trabalho na

Internet (http: //www. tst'jus'br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTAIiITE

Do Banco NaciOnAl- de Devedores Trabafhistas constam os dados

necessários à Ídentificaçãô das pes soas naturai s e j urídicas
inadimplentes perante a Justiça do Tr:abalho quanto às obrigaçÕes
estabelecj_das em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos ludiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas ' a

emolumentos ou a recolhimentos determínados em 1ei,' ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Minj,stério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'



ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DO SECRETÁRIO

íO ATO DE APOSTILAMENTO

coNTRATO No 00003/201tcPL
DATA DA ASSINATURA: 06 DE ABRIL DE 201s
óÁrÀ on puBlrcAÇÃo: ABRtu2o'ts DoM - DlARlo oFlclAL Do MUNIcíPlo
CONTNNTNNTE: CÃURRR TIUI.IICIPAL DE MAMANGUAPE - PNRRiEI
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTíVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA.

Mamanguape - PB, '10 de novembro de 2015

O Presidente da Câmara Município de Mamanguape, Estado da

Paraíba, no uso de suas atribuiçóes legais, com supedâneo no §8o do art. 65 da lei Fe,cleral no

8.666/93 e suas alteraçóes, dátermina o apostilamento ao Contrato no 00003/2015-CPL, do

realinhamento de preços praticados para o tomecimento parcelado de- ?1bY:tiY..e.r:. 
diversos'

conforme processo 
'administrativo, da empresa POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA

MAMANGUAPE LTDA.; alterando o valor unitário do item 01 - gasolina comum para R$ 3,49.

JOÃO FERRÊIRA DA SILVA FILHO

"/'^
te da Câmara

-/l



ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TURA MUNICIPAL DE MAIWANGUAPE

Diário Oficial do Município

coNÍRAO Nc 00032fircPl
DATA OA ASSINATURA: 06 DE AARIL OE 2015
óÀrÀ óa púeLrcnclo: ABRru2o'Í5 DoM - otÁRlo oFlclAL m MUNlciPlo
õórrÀnrerre, cÁulRA MUNTctPAL DE MAMÂNGUAPE - PARAíBA

CONÍRATADO: POSÍO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LÍDA,

O PÍe§ilente da CâmaÍa Muni*lal de Mamanguape, edado da Paraíba, no uso de suas

atribuiçôeslegais,comsupedãneono§8pdoaÍt.65daleiFederalno8.66ds}e9uõalterâçôê§,determinao

"pÃiii"rã"tõ "o 
c."mó re ommaór +cpt-, do reathhameíto de pÍ€çc prdb"doo para o fqneçimerÍo

pãr"-ii"oó o" 
"ã.t 

rgiveÉ diveÍs6, con qrnc irocesso adrnnilrativo' oá empesa eosro DE coÀlBusÍlvEl
i.roUl ulr'âAncuAPe ml.: altq-ândo o vàloÍ rniláÍio do itêto 01 - gasolirta côrnum Dara Rl 3,49'

FIJNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADO DA PARÂ|BA
CA]úARA Í{UNICIPAL OE MAMÂNGUAPE

í. ATO DE AFOSNLAMENTO

Mamanguape - PB, 'l 0 de novemb.o de ã)í 5.

JoÂo FERRETRA oA stLvA FILHo
Pr6trente da Câmara

MÊS: NOVEMBROANO: 2015


