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EsrADo DÀ PÀrÀÍBÀ

cÂriÀRã. MIrNrcrPÀr DE rDrGrÍGt ÀPE
colcssÃo PEnTGNENTE DE r,rcrrÀç.ão
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PROCESSO LICITÀTÓRIO TOMADÀ DE PREçOS

PROCESSO À.DMINISTRATIVO N" 17O127TPOOOO1

óRGÃo RnÀrrzADoR Do cERTÀME:
Câmara I'l1mici-pal de llarnanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Marnãn$lapê - pB

CEP: 58280-000 - Ie1: (083) 3292-2'786.

OB'JETO:
Aquisição parcelada de combustiveis diversos,
atividades da Câmara Mr.nicipal- de Ma&anquape

destinados aos veiculos utilizados nas

EriEMEMros aÁsrcrcs Do PRo(Esso:
sol,tcrrAÇÃo E wsrrFrcATrvÀ DÀ coNTRÀTAÇÃo
ÃTo DE DES rcNÀÇÃo DA coMrssÀo JULGÀDoRA
DECI,ARAÇÃo DE DISPoNIBÍLÍDADE oRÇÀüENTÁRIA
AUToRT zAÇÃo pÀxA REÀrr zn'ÇÃo Do CERTÂME
PRorocolo E AuruÀÇÃo Do PRocÉsso
MINUTÀ Do rNsrRUt{ENTo coNvocanónro
pARECER JURÍDrco - ApRovAçÃo Do rNsrRuliÍElrro corwocerónro
rNsrRUl,ÍENTo coNVocATóRro E sEUs ELEMENToS coNsrrrurrvos
puBLrcrDADE Do CERTAME - Drvr[c,AÇÀo
COMPROVÃI{IES DE ENÍREGA - ÍNTERESSADOS
DoculmNlos DE HÀBr LrrAçÃo Dos LrcrrÀtrrEs
PROPOSTÀS DE PREÇOS ÀPFJ S ENÍÀDÀS
ATA E DBLTBERAÇÃo DA col.rrssÃo JUI,GADoRÀ
ouADRo coMpARÃTTVo Dos pREÇos - IÀpA DE ApuRÀÇÀo
RELATóRI o r'ÍNAL Dos rRÀBAtHos
PARECER JrrRÍDrco - ÀNÁrrsE Do pRocEsso rrcrrATóRro
ATos DE HoMotoGAÇÃo E ADüuDlcAÇÃo
CO}.ITRATO CORRESPONDENTE
PUBLÍcAÇÔEs
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂTaRÀ UI,NICIPÀT DE T,GT&NGUÀPE
SECRETàRI.A DÀ CÂT.ÀRÀ IdT'NICIPÀI DE T4TAÀGT,ÀPE

serúror Presidente da câmala,

Solicitamos gue seja autorizada à CoELissão Peroanente dê Licitaçâo deste órgão,
pxocêdi-mento licrtatório, nâ modalidade exiglda pela leglsLaÇão êm vigor, dêstinada a

realizar

AquisiÇão parcelada de conbustlveis diversos, destinados
atividades da Cânala l"lunicipal de }ía[anquapê.

aos veícu1os utilizados nas

,lustificativa pala a necessidade da solicitaÇão:

A contrataÇão acima de5Çrita está sendo sollcitada, nos têrnos das especificaÇóes técnicas e
iDformaÇões complementares que a acoÍq)anham, quando for o caso, motivadâ: Pêla nêcessidade da
devida efetivaÇão de coÍq)ra para suprir demanda espêclfica - ÀquisiÇão parcelada de
combustlveis diversos - gasolina comum e êtano1 -, considerada oportuna e irq)rescindÍvel, bem
como relevante medida de interesse públj-co; e ainda, pêla necessidadê dê desênvolvimento de
âÇôes continuadas parâ a p.romoçâo de atividades pêrtinêntes, \risando à maxitrr-izaÇão dos
leculsos êm relaÇão aos obietivos programados, observadas as dirêtrizês e metas definidas nas
ferramentas de plânej aEento aprovadas.

Infomamos que existê disponibilidade de dotação apropriada no orÇânênto vigente pala a
exêcuÇâo do objeto a ser licitado, consoante consulta efêtuada ao setor contábiI. certos dê
contarmos com imediata aprovaçào desta solicitaçào, indispensável à continuidade dos trabalhos
desênvolvidos, ficamos a intelra disposiÇão para maiores esclarecimentos que foxem iufgados
necessários.

Atênci osaIoente,

(a') 4,Y)-
DE SOUZ PÀIVA

Chêfê de Gabinete

FL: e (6

o

o

N E,! r

o
U'

'cPt.

tl
(

D/

Marnanguape - PB, 20 dê Jâneiro de 20L7.
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PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA
. CPL.o

REALIZADA POR; CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Aquisiçáo parcelada de combustÍveis diversos, destinados aos veículos úilizados nas atividades da Câmara
Municipal de Mamanguapê.
PERIODO: Janeiro dê 2017.

»la^r1,,D-'#'4^rU dtj
L/ t\rARlA JAIANY DE SoLZA PAIVA

Chêfê dê Gabinete

q

PROPONENTE:
Peixe Boi Comercial de Combustível Ltda
BR í 01, km 48, s,/no - Centro - Mamanguape - PB
cNPJ 04.58'Í.990/0001-50

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço reâlizada para êxecução do objeto da contratação em tela, rêlacionamos abaixo o mênor
preço proposto pelo referido proponênte:

cóDrco DrscRrMrNAçÃo
1 Gasolina comum
2 Etanol

Ob6eíveção: ne colune VÂLOR - R$ esüá iníormâdo o preço unitário do respeclivo ilem.

UND.
litro
litro

QUANT. VALOR - R$
20000 3,79
1000 3,00

PEIXE BOI COMERCIAL DE COi,IBUSTIVEL LTDA
cNPJ 04.581.990/0001-50

\

I - DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTíVEL LTDA, a seguir qualificado, que informasse o seu
melhor preço para execução do objeto em epÍgrafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos eín planilha especÍfca -
vidê quadro abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois dê achado contorme, assinou a prêsênte
pesquisa de prcços - proposta, concordando plenamente com o valoÍ declarado paÍa a refeÍida contratação,
comprometêndo-sê, inclusive, a executar o seu objeto rigorosamêntê nas condições ofertadas.

II - OA PROPOSTA:

VALOR TOTAL: R$ 78.800,00
PROPOSTA VÁLI D A ATÉ: 2AO2I2O17

Mamanguape - PB, Janêiro de 2017.
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PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

nt^rr9-&^n-n+ dt 6 Pa*tc--
T-ÀARIA JAIANY DE SOUZA PAIVA

- PB, Janeirg de
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REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, destinados aos veÍculos úilizados nas atúidades da Cámara
Municipal de Mamanguape.
PERÍODO: JaneiÍo de 2017.

Chefe de Gabinete

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Posto dê CombustÍvel Nova Mamanguape Ltda
Rua lnácio da Costa Farias, 830 - Lotêamento Cidade Nova - Mamanguape - PB.
cNPJ 04.078.841/0001-72

OUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçào do objeto da contrataÉo em tela, relacionamos abaixo o menor
prêço proposto pelo referido proponêntê:

cóDrco DrscRrMrNAçÃo
1 Gasolina comum
2 Etanol

Oüs6ívâçào: ne cúlune VALoR - RÍ €dá iÍíoíÍtdo o pÍ€ço unitáíb do rosp6liYo íêm

VALOR TOTAL: R$ 77.990,00
PRoPosrA vÁLro A ArÉ'.2aoUaoi7

UND,
litro
litro

OUANT. VALOR - Rt
20000 3,75
1000 2,99

Mam guape

COMBUS
CN 04.07 1t0001-72

TivEL NovA TIAI'ANGUAPE LTOA

I- DA PESQUISA DE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente POSTO DE COMBUSTíVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA, a seguir qualificado, que inÍormasse o
seu melhor preço para êxecuçáo do obleto em eplgrafe. Os dâdos obtidos foram devidamente t[anscritos em planilha
específica - vide quadÍo abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a
presente pêsquba dê prcços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a referida contratação,
comprometendo-se, inclusive, a executar o seu objeto rigorosamênte nas condiçÕes ofertadas.

I



PESQUTSA DE PREÇOS - PROPOSTA

Chefe de Gabinete

,.!axÁlkm,"l#'*ãk x{fu
cNPJ 03.923.742000'1-87

REALIZADA POR: CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE,
OBJETO: Aquisiçáo parcêlada de combustíveis diversos, destinados aos vêÍculos úilizados nas atúidades da Câmara
Municipal de Mamanguape.
PERIODO: Janeiro de 2017.

I . DA PESQUISA OE PREçOS:

Foi solicitado ao proponente POSTO DE COMBUSTíVEL SANTA TEREZINHA LTDA, a seguir qualificado, que informasse o
seu melhor preço para execuÉo do objeto em epígÍafe. Os dados obtidos foram devidamente transcritos em planilha
específica - vidê quadro abaixo - dando-se total conhecimento ao interessado, que depois de achado conforme, assinou a
presênte pesquisa de prcços - proposta, concordando plenamente com o valor declarado para a refêrida contrataçáo,
comprometendGse, inclusive, a executar o sêu objeto rigorosamente nas condiÇÕes ofertadas.

II - DA PROPOSTA:

PROPONENTE:
Posto de Combustível Santa Terezinha Ltda
Rua Conego Faustino Joíge de Carvalho, 204 - São Joáo Batista - ltapororoca - PB
cNPJ 03.923.7420001-87

QUADRO PROPOSTA
Nos termos da pesquisa de preço realizada para execuçáo do objeto da contratação êm tela, relacionamos abaixo o menoÍ
preço proposto pelo referido proponente:

cóorco DrscRrMrNAçÃo
I Gasolina comum
2 Etanol

ObsêMa(Éo: na colunâ VALOR - R$ esta infoÍmado o preço unitário do respectivo item

Mamanguape - PB, Janeiro dê 2017

UND.
litro
litro

QUANT. VALOR . RI$

20000 3,82
1000 3,05

ffiàk"#

VALOR TOTAL: R$ 79.450,00
PRoPosrA vÁLrD A ArÉ. 2gto2t2o17
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EstÀDo DÀ paRÀÍBÀ
cÂranÀ rírxrcrpÀL DE rÂrGIwIÀlE

TERMo DE REEERÊNCIA

1. O- DO ÕBirETO
1.1.Constitui objeto da prêsênte contlatação: AquisiÇão parcêl"ada de conbustiveis diversos,
dêstinados aos velculos utilizados nas atividades da Câeara Municipal de MarÍàngx.rape.

2-0-JrrsTrrrcÀÍrsa
2.1.4 contrataÇâo acima descrita, quê sêrá p-rocêssada nos termos deste instrl.mento,
especificaÇões técnicas e infornaÇôes conpfementares que o acoxq)anhâm, quando for o caso,
justifi.ca-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de corq)ra pâra suprj-r denanda especifica -
ÀguisiÇão pârcê1adâ de coDbustiveis diversos - gasolina comlm ê êtênol -, considêrada oportuna
e iÍltr)rescindivel, bem como relêvantê medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
dêsenvolvi.mento de ações continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando à
maxiÍLização dos recursos em relaÇâo aos objetivos programados, obsêrvadas as dirêtrizês ê
metas defj-[idas nas ferramentas de planejanento apxovadas - Às caracterlstlcas e especificaçôes
do objeto da referida contratação são:

cq)rgo
1 Gasol lna comum

2 Etanol

DISAIr{INAçAO

3.O.DO IB]AIàüETrIO DIE'ERENCIãDO PÀRÀ TíEIEPP
3.1,Salienta-se que na referida contratação, não se!á concedido o tratamento diferenciado e

simplificado para as }íicroenpresas e Eq)rêsas dê Pequeno Porte, nos termos das disposiçôes
contidas nos Arts. 4-l e 48, da Lei Complementar n" 12312006, por estarem presentes, isolada ou
s imlltaneamente, as situaçÕes prêvistas nos incisos II e III, do Àrt- 49, do mesmo diploma
1ega1.
3.2.À participaçâo no certamê, portanto, deverá aer aberta a guaisquer interessados, incfusivê
as Microempresas, Empresas de Pequeno Portê e Equiparados, nos termos da l-eqislaçâo vigente.

T'IIIDÀDB
]Ltro
titro

QUATTAIDÀDE
200c0

1000

4 . O . DAS OBRrGÀçÕES DO @ltlRArAlr1ts
4.1.8fetuar o paqêmento relativo ao objeto contratado efetivamentê reafizado, de
cIáusulas do respectivo contrato ou equivalente.
4.2.proporcionar ao Contratado todos os meios necessálios para a fiel execuÇão
presente contrataÇão, nos termos do coEespondente lnstnleento de ajuste-
4.3.Notificar o contlatado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
produtos ou serviços, exercendo a mais aÍp1a e coEpleta fiscallzaÇão, o que

Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos l-egais.

acordo com as

do objeto da

qualidade dos
nâo êxime o

nos
da

5. O.DÀS OBRIGÀçÕES DO COITTRÀÍàDO
5 . 1. Responsabili zar-se por todos os ônus ê obrigaçóes concernentês à legislação fj-scal, Çivil,
trlbutária e txabalhista, bem como por todas as despesas e coq)ro[issos assLmidos, a qualquer
títu1o, perante sêus fornecedores ou têrceiros êm razão da execução do objeto contratado'
5.2.Substitui.r, arca]ldo com as despesas decoEentês, os nâtêriais ou serviços que apresentarem
alteraçôês, deteriorações, irq)êrfelçõês ou quâisquer irregiularidades discrêpantes às
exiqências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recêbimento e/ou
pagamento.
5.3.Não transferir a outrem, no todo ou em partê, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia ê expressa autolizaÇão do contratante.
5.4.I,tanter, durante a vigência do contrato ou instrLmentos equivalente, em coúlpãtibilidadê com

as obliqaÇões assurn-idas, todas as condíções de habilitaçeo e qualificaçáo exigidas no

respectiío procêsso licitatório, se for o caso, aprêsentando aô Contratantê os documentos

necessários, sêmpre que solicitado.
5 .5. En_itir Nota Fiscal cortêspondentê à sede ou fi1ia1 da eryresa que apreseltou a

documentaÇão na fase dê habilitaÇão.
5.6.Exêcutar todas as obrigaÇôes assr'@idas com observância â melhor técnica vigente,
enquâd_rando- sê, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especifj-cações técnicâs
correspondentes .

6.0.DOS PRBZOS
6.1.0 prazo máximo para a execuÇão do objeto dêsta contrataçáo e quê admitê prorrogâÇào
casos 

^previstos na tegisfação vigente, está abaixo indicado e será considêrado a partir
êmissão do Pedido de compra:

Entrega: Imêdiata
6.2.0 prazo de vigência do contrato sêrá dêtêrminado: até o final do exercício finàncêiro
201?, considerado da data de sua assinatura-

de

-:i. 4

py



7. 0 - DO REÀi,USIÀ}{ENEO
7. 1. Os preços dos cotrüustiveis e lubrificantes poderão sêr realinhados confo
oficiaÍs autorizados pelo Governo Eederal ou Setoriais.
7.2.Ocorrendo o desequilibrio econôni-co-f inanceiro do contrato, poderá ser re
rê1açáo que as partes pactuar.rm inicialmente,
Leí 8. 666/93, mediante comprovação documênta1 e requerimento expresso do Contaatado

nos teraos do Àxt. 65, lnciso II,

8. O.DO PÀGN{ENIO
8,1.O pagamento sêrá realizado mediante processo regÍu1ar
procedlmentos adotados pefo Corttratantê, da seguinte Daneira:
dias, contados do pêríodo de adi[plemento.

e em observância às nornag e
Para ocorler no prazo de trinta

9. 0. DAS SÀnç&8 ÀITMIITISTRATMS
9.1.4 rêcusa injusta em delxar dê cr.mprir as obrigaÇões assutidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a - advertência; b - m.rlta de mora de 0,58 (zero vlrgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por di-a de atraso na êntrega, no inicio ou na
êxecuÇâo do objeto ora contratado; c - multâ de 109 (dez por cênto) sobre o valor contratado
pela inêxêcuÇão total ou parcial do contrato,. d - susfrensão temporária de participar em
llcitação e impedimento de contratar com a Àdrtrirlistração, por prazo de âtê 02 (dois) anos,. ê -
declaração dê inidoneidade para -licitax ou contratar com a Adu.inistraÇão Pública enquanto
perdurarem os motivos deterninêntes da punição ou até que seja promovida sua leabilitaÇão
perante a própria autoridade quê apl-icou a penatidade,. f - sirÍtltaneamente, qualquêr das
penalidadês cabíveis fiindê.rtentadas na tei 8.666/93.
9.2.se o valor da multa ou indeni-zação de\rida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a
cotnunicaÇão ao Contratado, será autonat j-câmente descontado da primeira parcela do pagâmeuto ê
que o Contratado vie! a fazer jus, acrescido de j u-ros uoratórios de 1g (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicial.mente.
9.3.Àpós a aplicaÇão de qualsquer das penalldades previstas, realizar-se-á com.rnicaÇào escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advêrtência ê
multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da puniÇão, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro corrêspondente.

Mamang,uapê PB, 20 de .Ianeiro de 2017,

JÀIÀNY SOUZÀ AIVÀ
Chefe de Gabinete
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EsrÀDo DA pÀRÀÍBÀ
cÂranÀ !n NrcrpÀr DE lor,oNcuÀPE

REFEREMIE: PESOUISA DE MERCA.Do

da respêctiva solicitação: AquisiÇáo parcelada de
veiculos utilizados nas atividadês da Câ.mara Municipal dê

2.0 - DÀ PBSQUISA DE T'{ERCADO
2.1 - Com base nos custos para exêcuÇão do objeto da contratação em têLa, obtidospesquisa de Dercado devidaEente .ealizada nos terEos da leglslaÇão, regulâmentos
vigentes, relaclonamos abaixo o menor preço encontrado.
2.2 - l(ês que servi.u de base para elaboração da referida pesquisa: Janeiro de 2017.

DISCRII{INÀçÀO

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto
drversos, destinados aos

DE SO PAIVÀ
de Gabinete

IJI|IDàDB
1Ítro
l itro

q(DrrrrDÀDE P-uxrrÁRro
20000 3,75
1000 2,99

Tôàâ1

. TOTÀ1
75. 000, 00

2.99O I AO

1'1 .99A, AA

combustlvel s
Mamanguapê.

mediantê
ê nolnias

CODIGO P
1

2

Gasolina comun
Etanof

3.0 -
3.1 -

DO \rAIOR
O valor total é equivalentê a RS 77.990,00-

4.0 - DÀ.S CONDIçÔES DÀ COIiTTRATÀÇÀO
4-1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto desta colttratação ê que adnitê prouogação nos
casos previstos na legislaÇâo vigente, está abalxo indicado e será considerado a partir da
emissão do Pedido de Compra:

Entrega: Imediata
4,2'os preços dos combustíveis e lubrificantes poderâo ser realinhados conforme os indices
oficiais autorizados pê1o Governo Eêderal ou Setoriais.
4.3.ocorrendo o desequilíbrio econôEico-f inanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relaÇão que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Ínciso II, Allnea d, da
Lei 8.666/93, mediarlte coroprovação docteental e requerimento expresso do Contratado.
4.4.O pagamênto será realizado mediarlte processo rêgul-ar e e$ observância às normas e
procedimentos adotados, da segiuinte Eãneira: Pala ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
periodo dê adilçlemento.

Marlang'uape PB, 20 dê Jâneiro de 2017.

MARIA
Chêfê

I
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MAMANGUAPE - PB
Terça feira, 03 de janeiro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Lêgislativo

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Poí1aÍia n" 0212017 Mamanguape/PB, 02 de janeiro de 20'17

O PRESIDENTE DA CÂI\4ARA IVIUNICIPAL DE I\4AMANGUAPE, ESTADO
DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas peta ConstituiÇão Federat, pela
Constituiçáo Estadual e pela Lei Orgânica do Município de lvlamanguape e demais leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a paÍtir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Mariâ
José Gomes e Severina de Aquino Cosla Fernandes, parâ comporem, sob a presidência do pÍimeiro, a
Comissão Permanente de Licitaçáo, tendo os dêmais como membros, nos termos da Lei FedeÍâl no.

8666/93.

AÍt. 20 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

CâmaÍa lr'lunicipal de Mamanguape, em 02 de janeiro de 2017

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
PÍesidente

.o 001

FL. @
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ESTADo DÀ PÀxÀiBÀ
cÂranÀ uuNrcrpÀr DE taliarrqrÀrE

REF. : PROCESSO LICTTÀTÓRIO
oBJETo: Aquisição parcelada de coBbustiveis divêrsos. destlnados aos vêiculos utilizados nasatividades da Cânara Municipal de Ma-nangrrapê -

DEcIÀRÀçÃo

Conforme solicitado, declaramos haver
rêlativo à contrataÇão em telâ:

disponlbilidade orçaEentária para êxêcução do objeto

Recursos Próprios da cânara lúrnj-cipal de líamanquape: 01.010 01.031.0001.2001 3390.30.00

dê2-7 Janeiro dê 2017.Mamanquape
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Tesoureiro



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍB,A
cÂT RÀ M,NICIPÀL DE IflT,B}TGUÀ.PE

GÀBINEIE DO PRESIDEITTE DÀ CÁtÀX,À

ÀuToRrzÀçÀo

Autorizo a Comissào Pernanente de Licitação, a realiza. procedimento licj-tâtório/ na
rnodalidade exigida pela legislação em \rigor, destinada a:

ÀquisiÇão parcelada de coDbustiveis diversos, destinados aos velcul-os utilizados nag

atividades da Câmara Municipal de l'Íaeanquape.

Conforme lnformaÇões do setor contá.biL, existe dj.sponibilidade de dotaçào especlfica no
orÇamento vigente para execuÇào do objeto a €êr licitado.

l,l nanguape - PB 27 de Janeiro de 2017.

J DA SII,1IÂ FÍLHO
P res te da câmâra
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂraRA lít NrcrPÀr DE lGr,nNG{rÀPE

cour ssÃo pERroNElrrE DE LrcrrÀçào

PROIICOrO
PRocESSo LrcrrÀTóRro

objeto: Aquisição parcelada de coríbustl-veis diversos, destinados aos veiculos utilizados nas
atividades da cânara l'ft.rnicipal de l'ÍâEanguapê.

TOMADÀ DE No ooool/201? - 27lO!/20L7

observado o disposto na legislaÇão pertinentê no que concerne à modalidade de licitaÇão
empregada em rê1aÇão ao valor plevisto do certame e as caracterÍsticas e particularidades da

aespesa, bem como o que já fol realizado até a presente data com obieto semelhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos elementos de planejamento da adninistlaÇão, en especial o

o!çamento vigente, esta coEisSão protocolou o processo em tela:

1O LEITE
Pregidente da coÍri ssáo

rt: l2
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!ER!íO DE ÀrlTUÀçÃO DE PTOCESSO LrCrTÀúRIO
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" 17012 ?TPOOOO l

objeto: AquisiÇão parcelada de combustíveis diversos, destinados aos velculos utilizados nas
atividades da CánEra l,[.rnicipal de l,iamângRraPe.

I _ RECEBIIIEI+TO
Nesta data recebemos a docu.EentaÇão inererrtê à execuçâo do objeto aciBa indicado, coryosto
pelos seguintes elemêntosi solicitaÇão para realização de processo licitatôrio na modalidade
àxigida pela legislaçáo vj-gente, com justificativa para a necêssidade da contlatação, pesquisa
de -preçãs coriespondente, a autorizaÇão devida e declaraÇão de existir a respectivâ
di sponibilidade orÇamentária -

II - PNOTOCOI'
Observado o disposto na legj.slação pertinente no çfl]e concetnê à modalidade de licitação
empregada em relação ao valor previsto do cêltame e as caracteligticas e particularidades da

aespesa, bem como o que já foi realizado até a prêsente datâ cortr objeto semelhante ao que será
licitado e ainda o que consta dos eleBentos de ptanejamento da adni[iStraÇão, êItr especial o

orÇamento vj-gente, esta Cottrissão plotocolou o processo em tela:
IoDada de Prêsos D" OOOOLI2OLT ' 21lOLl2OL7.

III - ÀBERIÍIRA DE I'OII'XE
Nêste ato, êm decorrência da docúnentâÇão ora recebida, abre-se o
plocedimento adrtrinistrativo eo epigrafe, que têm como priEeila folha
folhas seguintes nlElêradas gêquencialmênte, iniciando no n" 01'

10 volrD dos autos do
a capa do processo e as

V - PRGEDIUENTO
Remeta_se a Assesgoria Julldica.

. Minuta do instrumento convocatório ê seus eleEentos constitutivos;

. uinuta do contrato correspondente.
Í\

(,PB, 7 d€ Janeiro de 2017.Mamangnape \

FICIÁUDIO LtslTE
Prêsi.dênte da Corli s s ão

-i-
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:.11,--. -l:.'
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EsrÀrrc DÀ pmLÍal
câr'GRÀ uuxrcrpÀ! DE roralrctrÀpE

cor'fi ssÃo pERlGNElrrE DE LrcrrÀÇÃo

IV - ELEIíEI+TOS DO PRGBSSO
Àpós dêvidamente autuado, protocolado e numerado. contêndo a autolj-zaÇão respectiva, a

inaicaçao sucinta de seu objeto ê do recurso apropriado para a despêsa, nos têrmos do Àrt' 38

da Lei 8.566,/93 e suas alterações, serão juntados posteliormente o instrLuento convocatório ê

seus elemêntos constitutivos, inclusive a correspondentê Einuta do contrato, os quals se!ão
submetj-dos à aprêciação da Àssessoria Ju!1dica.

Prezados senhores,

submetemogàap.reciaçãodaÀssessoriaJurldica,nestadata,oseleüeIltosdoprocegsoora
autuado para a ãevida âná1i9e e aprovaçáo, consoante Àrt. 38, S rlrrico, da ,,ei fedêral A'666/93
e suas alterações Posteriores:
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ÊSTADO DA PARÀÍBA
CÂMARÀ MUNICI PAL DE MÀMANGUAPE

COI.IISSÃO PERMÀNENTE DE ]-ICITAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO AD+,{INISTRÂT1VO NO 1?0127TPOOOO1
LrcrrAÇÁo N". 00oo1/2o1-r
MODALIDADE: TOI,íÀDA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

UINUAÀ

UINUTÀ

},{I}IUIA

à Comissão, e quando for o caso, mediante o

custô de fêproduÇão qráficê dos elemêntos:

órgão Reâlizadoi do certame:
CÂMÀRÀ MUNlCl PAI, DE MAMANGUAPE

RUA OUQUE DE CÀXIAS, 123 - CENTRO _ HÀHANGI,,ÀPE - PB'
CEP: 58280-000 - Têl: (083) 3292-2146.

IíIITUTÀ
O órgão Reatizador do Certame acima qua-Iificâdo. inscrito no CIIPJ 12-720-256/OOOI-52t dorawentê denominâdo

simpiesmentê ORC, tolna público parã conhecinento de quantos possâm interessar que fará rêãIizâr através
dacomissãoPermanêntedeLicitaçãoldoravantedenominadasimplesmenteComissão,as...horasdodia...
de... de... no endereço acima indicado, licitação na modalidade Tomada de PreÇos n". 00001/2017, tlpo
Íieno: pEeçoi rudo de àcordo con este instnrrnento e em obsêrvância â Lei Eederal no. 8-666' de 21 de junho

de 1993 e suas âlteraÇões posteriorês e a Lei colçtementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada,
conforme os critérios e procedimentos a segui! definidos, objetivando obter a mêlhor proPosta pàra:

Aquisição parceladã de coÍüustlveis diversos - gasolina comun ê êtano1'
XIIÍI'TÀ

1.0. m oB.lETo
1.1.ConstÍtui objeto dã present€ ticitação: Aquisição parcelada de coÍúustlveis diversos, destinados aos

veÍculos utilizados nas atividades da Câtnara HunicipâI de Mamanguape'
1.2.Às especificações do objeto orã licitado, encontram-se devidanente detalhaclaE no correspondente Termo

de Rêferênciâ - Anexô I deste IDstrurDento-
l-3.A contratâção acima descrita, que será processada nos termos destê instrumento convocatório,
especificaÇões técnlcas e informações comp]ementa.es que o acompânhâm, quando for o caso, iustlfica-se:
pela necessidade da devida etetiv;ção de conE,râ pãra suprir demãnda especlficâ - Aquisição pa.rceladâ de

coÍúcustlveis diversos - gasolinâ comum e etanol _, considerada oportuna e imPrescindivel, bem como

relevante mecticla cte inreresse público, e ainda, pela necessidade de desenvotvimento de âçóes continuâdâs
pâra a promoção de atividadês pertlnentes, visando à maximização dos recursos en relação aos objetivos
progru*ados.observadêsasdlretrizesemetasdefinidasnasferramentasdeplanejamentoaprovâdas''t. 

a. sarr.nta-s. que nã referida contratação, não §erá concedÍdo o tràtamento diferenciado e simplificado
pá.ã as }íicroêmP-rêsas e EmPresa§ de Peguêno Po.têi nos terDbs das disposiçõês contidas nÔs Arts. 47 e 48,

àa Lei complementaÉ n. ;.23/2006, po. ."iu.". presentes' isofada ou slmultaneàhente, â5 situaÇõês previstas
nosincisosllefl],doArt.49,doinesnodiplomâ1egãl.Eica.noentanto,âssêguladoaMEeEPPo
tratâmento diferenciado e sÍmplificado previsto nos deÍnâis Àrtigo§ do caPitulo v, seção única' da I-c n"'
123/2006' xrlÍurÀ
2.O.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNÀÇÃO Do EDITAL
2.1.Os envelopes contendo a oocumentaçao relativa à habilitação e a proposta de preços parã execução do

objêto desta licitaÇão, deverão ser entrêgues à comissão até as "' horas do dia "' dê "' de "'' no

endereçoconstantedoPrêâÍüu-lodesteinstrumento.Nestemêsnolocal,dataehorárioseráreâlizadâa
sessão pública parâ abertura dos referidos enve'l opes '
2 . 2 . Inforrnações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestâdos nos horários normals de

expediente: das 08:O0 as 12:OO horas-
2.3.Qualquercidadãoépartelegítj.maparaittpugnaroatoconvocatóriodestecertamêporÍrregularidadena
.pfiãrçai dâ Lei 8.666/93 e tãgisração pertinente. se manifêstada por escrito e dirigida a Comissão,

protocolizando o original âté 05 (ci;co) dias úteis antes da data fixada para reâIizaÇão da respectiva

Sessãopúblicapâraat'êrturadosenvelopesdehabilitação'noshoráriosdeexpedientêaclmaindicado,
exclusivanênte no seguinte endereço: Rua Duque de Câxias' 123 - Centro - Mamanguâpê - PB'

2.A.Caberá à Comjssão, auxiriaà; pelos setoies responsáveis pela elaboração deste ato convÔcatório e seus

anexos, decidir too.. 
" 

.."pJira irpugnaçãor rLspondendo ao cidadão interessado no prazo de até 03

ia.e") aiu" úteis, considerados da data ern que foi protocofizada a petição'
2-5.Decairá do direiro d" i,,p;g;;. as rarhas ou irregulari.dades que viciariam o ato conwocatório deste

certane, o licitante q,]. n"o o ii,., ç-' escrito e dÍriqida a comisiao' protocolizando o oriqinal até o 2'
(seglrndo) dia útil quê anteceder t ãOtl:t"" dos envelopes com âs propostâ§' nos horários de expedlente

acimalndicado,exclusivamentenoseguinteendereço:Ruàt'uquedeCaxias'123-centro_Mamanguape-PB'UIXgTÀ
3.0. DOS ELEMÊNTOS PARÀ LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fo.necidos os segujntes elemêntos
3.I.1.ANEXO I - TERMO DE REEÊRÊNCIA - ESPECIEICAÇOES'

J.1.2.ANEXO JI . MODELOS DE DECI,ARAÇõES;

3.1.3.ANÊXO lII - MODEIO DO TERXO DE RENÚNCIA;

3.1.4.ÀNEXO IV . MINUTA DO CONTRÀTO'

3.2,À obtenÇão do lnstrunento convocatório será feita junto

ãrr
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recolhimento da quantia abâixo indicada, corresfrcndentê ao

fornecido qratultanente- MINUTÀ
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4. O. DO SUPORTE LEGAI,
4.1.Estâ licitação rêger-se-á pela Lei Eederâl
posteriores e â Lei Complementar no 123, de t4 de
ficam fazendo partes integrantes deste instrumento,

no. 8.666 de 2t de iunhô de rgqJ,
dezenbro de 2006, alterada e lêgislaçâo

indêpendentê de trânscrição.

indic

rêIativôs a Tributos

5.1
.DO PRÀZO E DOTÀÇÃO
,O prâzo máxino para a êxecução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas
ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei A-666/93, êstá abaixo

considerado a partir da emissão do pedido de CoÍnpra:
Entregâ: Imediatê

5.2.o pÍazo de vigência do correspondente contrato será detemrinâdo: até o final do exercícjo financeiro
de 2017, considerado da datâ dê sua âssinaturai
5.3.4s dêspesas decorrêntes do objeto da p-resênte licitaÇão, correrâo por conta da sequinte dotaÇão:
Àecur:sos Próprios dâ Câmara Municipá1 de Mamanguapê: 01.010 01.O3r-OOot.2OO1 3390-30,00

I{IIÍUTÀ
6.0. DAS CONDIÇÓES DE PARTICI PAÇÃO
6.1.Poderão participar dêstê certâme, os licitantes devidamente cadastrados no oRc ou que atenderem a
todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista pâr:a o recebimento das
propostas, cuja regularidade será observada mediante âprêsentâção do Certificado de lnscriÇão de
For:necêdores e Prestadorês de ServiÇos, ou equivâfente na forma da ]ei, fo-rnecido pê]o ORC. Os proponentes
dêverâo entregar a Comissão dois envelopês fechados indicãndo, respectivãnente. DoCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE
PREçOS, devidamente ident.ificados nos termos definidos nêste instrumento convocatório-
6.2.À participação neste cêrtame é âbertâ a quaisquêr interêssados, inclusive as !,ticroempresâs. Empresas
de Pequeno Portê e EquÍparãdos, nos ternos da Iegislação vigente-
6.3.Não poderão partici.par os interêssados que sê encontrem sob o regime fàlimentar, eÍpresas estrangei]:as
que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a AdministraÇão Púbfica ou que estejam curnprindo a sanção de suspensão do direito de licitâr e contratar
con o oRC.
6-4.Os licitantes que desejêrem enviâr seus envêlopes Docunentação e Propostâ dê Preços via postaf - com
Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-ios em tempo hábÍ] ao endereço constantê do preâmbulo deste
instrumento, aos cuidados do Presidente da Conissão - CIáudÍo Leite Eilho. Não sendo -riqorosamente
obse.rvádas â5 exigências deste -item, os respectivos envelopes não serão âceito.s ê o licitante, portanto,
desconsiderado paira êfeito de participaÇão no certame-
6.5.Quando obsêrvada a ocorrência da entreqa âpênas dos envelopes junto a Corlissão, sem a permanência de
representantê crêdenciado na respeetiva sessão públj.ca, é facultado ao licitante, não sendo condição para
sua habilitaÇão, a incfusão no envelope Documentação, da decla-raÇão expressa de rênunciar ao direito de
interpor recurs prazo correspondente relativo à Ease de Habifitação, concordando com o
prosseguimênto do certame, previsto no Àrt- 43, III, da Lei A-666/93, conforme modelo - Anexo II1.
6.6.É vedada à participãÇão em consórcio.

I{INUTÀ
7.O.DA REPRESENTAÇÃO E Do CREDENCIA},1ENTO
7.1-O ficitante deverá se ap.resentar, para credênciamento junto a Comissão, quando for o caso, através de
um representantê documentos que o crdenciam a participar deste procedimento licitatórlo. Cada
licitante creclenciará ãpenas um representante quê será o únÍco âdmitido a intervir nas fasês do certame na
formà prevista neste lnstrumento, podendo ser substltuído posteriormente por outro devidamente

1-2-PaÍ:a o credenciamento deverâo ser apresêntados os sêguintes documentos:
7.2.1-Tratando-se do representante 1egal: o lnstrumento constitutivo dã êmprêsa na forma da lei. quando
fo.r o easo, devidamentê rêqlstrado nô óÍgão competente, no qual estejâm expressos seus podêres pâ-ra
exercer direitos e assumir obrigaÇões em decorrência de taI investidurâ,
7.2.2.Tratando-se dê procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
necessários podêrês para, firnar declarações, desistir ou apresentar as razóes de recurso e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspond€nte lnstrumênto de constituição da
empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandânte para a outorga. Caso a procuração seja
particular, devêrá têr firma reconhecida por cartório competente-
1.2.3-o rêpresentante leqal e o prôcurador deverão identifi.car-sê exibindo documênto oficlal que contenha
foto -
7.3.Estes documento.s dêverão ser âprêsentâdos - ântes do início da sessão pú-blica - em origlnâ], pôr:
qualquêr processo de cópia autenticada por cartório compêtênte ou membr:o da Conlissão.
7.4,A não aprêsentação ou aindã a incor:reção insanável de qualquer dos docümentos de credenciamento
inrpedirá a participação ativa do representânte do licitante no presente certamê- Esta ocorrência não
inabilitará o concorrente, apenas perderá o di.reito a manifestar-se nas correspondentês fases do processo
licitatórlo- Para tanto, a CPt receberá rêgularmente do referido concorrentê sêus envefopês, declarações e
outros €lementos necessários à participaÇão no certame, desdê que apresentados na foIma definida neste

t(rl{uTÀ
8.0. DÀ HABILITAÇÃO
8.1.os documentos necessários à habititação clos licitantes, devêrão ser apresentados em 01 (uma) via.
dentro de envelope lacrado, contendo as sequintes indicações

IíIIIUEÀ
CÂMARÀ MUN]C]PAL DE MAMANGUAPE
DOCUMENTÀÇÂÔ _ TOI',ÍADA DE PREçOS N". OOOO1/2017
NOT,1E PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

t{rtÍuTÀ
O ENVELOPE DOCL}IEN?ÀÇÃO deverá contêr ôs sêguintes êfementos:

XIIÍUTÀ
8
rl

8

2.PÊSSÔA,JURÍDÍCA:
2.1.ComprovaÇão de cadastramento nos termos
2-2-Regulari-dade para com a Eazenda Federâl

do item 6.1 destê lnstrumênto-

inentçL q,.re

Fl: /)I r-lr-r-7r
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Eedêrais ê à Divida Ativa da União.
8.2.3.Certidões nêgativâs das Eazendas Estadual
forma da Lei.

certidão conjunta negativa de débitos

e Municipal da sedê do licitante ou outro equivalente na

,



8.2-4.Comprovãção de regutâridadê retativà à Seguridade Social INSS_CND e do Eundo de Garantie ServiÇo EGTS_CRF, apresentando as corrêspondentes certidões fornecidas pelo Instituto
seguro SociaL e Caixa Econômica Federal, respect ivamênte .

d

8.2,5.Prova de inexistêncla de débitos inadimptidos perante a ilustiça do Trabalho
de Certidão Neqativa de Débitos Trabathistas CNm, nos termôs do Título VII_A da
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5-452, de 1o de maio de 1943-

cionà f d o
o

Consolidaç
!r
srrÍ85.

v8.2-6-DeclaraÇão do licitante: de cumprimênto do disposto no Art- 7ô, Inciso XXXIII, da
Federa L Art- 27, lnciso V, dã Lei A-666/93, de supêrveniência de fato i npeditivo no quê dipàrticipação na licitação, e dê submetêr-se a todas as cIáusul.as e condiçôes do presentê iconvocatório, conforme modelo Anexo II

stituição

8.2.7.Termo de Renúncia, caso o participante enviê apenas sêus envetopes, .sem reprêsentànte credenciado edeseiar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à Fase dê HabilitaÇão,
eoncordando com o prosseguimento do certame ticitatório. confôrme modeto - Anexo IfI.
8-2-A-CerLidão nêgatlva de l-alêncla ou Concordatâ, expedida pelo distribuidor dâ sêde do ticitente, no
máximo 90 (noventa) diâs da data prevista para abejrtura das propostas.
8 . 2 . 9 . Conprovação de capacidade de desempenho anterior satisfâtório, de atividade iguat ou assemethada ao
obieto da Iicitação, feita através de atestâdo fornecido por pessoa jurldica de direito público ou
privado-

8 - 3. DocumentaÇão especÍfica:
8 . 3. 1 . ComprovaÇão de que o licitante sê enquadra nos termos clo Art. 3o da Leí L23/A6, sê for o caso, sêndo
considêrada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portânto, tratamento diferenciado e
simplificando na forma definida pela legislação vigente, Taf conprovação poderá ser feita através da
aP.resentaÇãô de quâlquer um dos sequintes docunrentos, â c-rltério do lieitante: a) declârâção expressâ
formalmentê assinada pelo profisslonal da área contábil, dêvidamente habilltado, b) certidão simplificêdâ
emitida pela junta comercial da sede do ficitante ou equivalente, na formâ da legislação pertinênte. A
ausência da referida declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do
licitante, apenas pê.derá, durante o presente certame, o dirêito ao tratamênto diferenciado ê simplificado
dispensado a ME ou EPP, previstos na tei 123106-

8.4.Os documentos de Habilitação dêverão ser organizados na ordem descritã nestê instrumento, precêdidos
por um lndice correspondente. podendo ser apresentãdos em orlginal, por quãlquêr processo dê cópia
êLrtênticada poÍ càrt6rio compêtêrtê, nembro da Conissão ou publicação em órgão da imprensa oficiat, quando
for o caso- Estando Perfeitanente fegíveis, sem conter borrôês, rasuras, emendas ou entiêlinhas, dentro do
prazo de .ralidade, e ence.rrados em envelope devidanente facrado ê indevassável. Por sêr apenas uma
fornalidadê que visa facilitar os trabalhos, a aüsência do índicê de que trata este item, .ão inabilitará
o licitantê.
8.5.4 falta de qualquer docunento exigido, o seu vencimênto, a ausência das cópias devidamente
autênticadas ou das vias originais para autenticaÇão pela Comissão ou da publicaÇão em órgão na imprensa
oftciaf, a aprêsentação de documentos dê habilitação fora do envelope especifico, tornará o respectivo
licÍtânte inabilitado- Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será conprovada nos
endereçôs eletrônicos correspôndent es. Poderão ser utilizâdos, a critério da Comissão os documêntôs
cadastrals dê fornecedoles, constantes dos arquivos do ORC, para comp-rovação dã autenticidade de elenentos
apresentados pelos ficitantes, quando for o caso-

UI}II'TÀ
9.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9-1.4 proPosta deverá ser apr:êsentada êm 01(uma) vÍa, dentro de envelopê lacrado, contendo as seguintes
indicaÇõês no anverso:

UINUTÀ
CÂMARÀ MUNICIPAI DE MÀHANGUAPE
PROPOS?A DE PREÇOS . TOIíÀDÀ DE PREÇOS NÓ. AOAOT/2O77
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

IIIIÍUTÀ
O ENVEI-OPÊ PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

!{INI'TÀ
9.2.Proposta êlaborada em consonância com as especiflcaÇÕes constantes destê instrumento e seus elementos
- Ãrlêxo I -. êm papel tifiürado da empresa quando for: o caso, devidamente assinada por seu represêntantê,
contendo no correspondentê itêm cotãdo: discriminação, IIlârca e/ou modelo e outras caracteristicas se
necessário, o quantitativo e os vaforês unitário e totaf expressos êm afgar:ismos-
9.3.Se.rá cotado um único preço, marca, nodelo para cadê item, com a utilização de duas casas decimais.
Indicações em contrário estão sujeitas a correções obsêrvando-se os seguintes critêrios:
9.3,1.Ea1tê de dígitos: serão acrescidos zeros,
9.3.2.Excesso de dlgito§: sendo o primeiro dlqito êxcêdentê mênor que 5, todo o excesso será suprimido,
caso contrário haverá o arredoardamento do dlgito ãntêrior para nais e os demais itens excedentes

9.4.No caso de aquisição de bens. a quantidade mínima de unidâdes a ser cotada. por item, não deverá ser
inferior a 1008 da estimâtiva detafhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I- DisposiÇão em

contrário não dêsclassifica automaticamente a propostà apênas o respectivo iten será desconsidêrado-
9.5.4 proposta deverá ser redigida em 11ngua portuguesa e en moeda naclonal, êlaborada com clareza/ sem
aItêrnativas, rasur:as, emendas e/ou entrelinhas- suas fofhas rut,ricadas e a última datada e assinada pelo
responsáve], con indicaÇão: do vafor total da proposta em álgarismos, dos prazos de entrega ou execuÇão'
das condiÇôes de pagameRto, da sua validade que não podêrá ser inferior a 60 dias, e ôutras i"nformações e
observações pertinentes que o llcitante julgar necessáriàs.
9-6.Existindo discrepância entrê o preÇo unitá-rio e o valor tôtal, resultado da multiplicaçâo do preço
unitário pêta quantldade, o preÇo unitário prevâfeceiá-
9.1.Eica estabelêcido quê havendo divergência de preços unitários pâra um mesmo produto ou serviÇo,
prêvã1ecerá o de meno-r valo-r.
9.8.No cêso de alteraÇões necessárias da proposta feitas pela Conissão, de.orrentes êxcfusivamente de
incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporciona I idade, bem como na
multiplicação e/ou soma de valores, prevalêcerá o valor co-rriqido-
9.9.4 não indicação na proposta dos prazos de entrega ou exêcuçãor da6 condi.çõea de paganeoto ou dê sua
vâlidade, ficará subentendido quê o licitantê acêitou intêgràlmêntê as disposiÇÕes do instrumento



convocatórlo e, portanto, serão consideradas âs dêterminâÇÕes nêle contidas para as referi
não sendo suficiêntê notivo para a desclassificação da respectlva propostâ-
9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo
estej a devidamente preenchiclo.
9.11,Nas licitaÇões pârâ aquisiçáo de mercadorlas o participante indicará â origen dos prod
A evêntuaf falta da referida lndicação não desclassificará o licitante.
9.12.Serão desclassificàdàs as propostas que deixarem de atender âs disposiçÕes deste instr

] O.O-t)o CRITÉRIO PARÃ JUI-GI\MENTO
1O.1.Será declarado vencedor deste certame o ticitante que, àtendidãs todas as êxigências do presente
instrumento, apresentar proposta com menor vâIor unitário no correspondente item cotãdo, relãclonàdo no
Anexo I - Termo de Referêncla.
lo.z-Havendo igualdade de valores efltre duas ou mais propostas, e após obedêcido o disposto nos Arts. 44 e

45 da Lei Complemêntâr 123/06 e no Àrt. 3o, §2o, da Lei Eêdêra1 A,666/93. ã clâssificação sê fará através

1O.3.Na presente Iicitação se!á assegurada, como critério de deseÍpatê, preferência de contratação pâra as
mlcroempresas e empresas de pêqueno porte.
1O.4.para efeito do clisposto neste instrumento, entende-se po-r empate aqu€las situaÇôes em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas dê pequeno porte sejam iquai.s ou até 10t (dez por
cento) superior€s à proposta mais bem classificâda-
lO,5.Ocorrendo a situâÇão de empate conforme aclma definida, procêder-se-á dâ sequinte forma:
10.5.1.A microenpresa ou êmpresa de pêqueno porte mais bem ctâssificada poderá apresentar Proposta de
prêÇo infe.rior àquefa con.s-ide,râda vencedorâ do certafiê, situação em que será âdiudlcado en seu favor o

obj êto licitado,
10.5.2.Não ocoírêndo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno Porte, na forma do item anterlor,
serão convocadas as demais retnânêsc€ntes que por ventura se enquadrem nâ situação de erpate aclma
definlda, na ordem de classificãção, pâra exercicio do mêsno direito,
10.5.3.No caso de equivalênciã de valores apresentados p€1as microenpresas e eÍnpresas de pequeno porte qLre

se encoDtr€m no intervalo êstabelecido como situação de empate, será reaflzado sortelo entre elas para que

se identifique aquela que prilneiro poderá apresentar melhor ofêrta'
10.6.Na hipótese de não-contrãtação nos termos acima previstos, en que foi observada a situàção de empatê

ê ãssegurâdo o trâtâmento diferenciado â microempresa e empresâ dê pêquêno portê, o obieto ticitàdo sêrá
adjudicadô em favor da proposta originalrnente vencedorâ do certame-
10.7.A situação de êmpate, na forma âcima definida, somente se aplicará quando a melhor ofêrtâ inicial nãÔ

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte-
XI§UTÀ

11.0. DA ORDEM DOS IRÂBAIHOS
11.1.parâ o recebimento dos eovelopes e início dos trâbalhos será obsêrvada uma tolerânciã de 15 (quinzê)
minutos após o horário fixado- Encerrado o prâzo para recebimento dos envelopes, nenhum outrÔ será aceito'
1t-2-Declarada aberta à sessão púbticã pelo Presidentê, será €fetuado o devido credÊnciamento dos

intêressàdo.s. Somêntê pârticipãrá àti.r.ahênte da reunião un representântê de càda IicitaDte. podendo, no

entanto, ser assistida por qualquer pessoa qÚe se interessar.
11.3.O não compêrecimento do representante de qualquer dos licitântes não impedirá a efetivação da

reunião, sendo que, a simples pârticipação neste certame irplicâ na total aceitação de todas as condições
estabelecidâs neste lnstrumento Convocatório e seus anexos-
I1.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo pâra a apresentâção de documêntâção e/ou substituiÇão dos

ênvêlopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na rêunião destinadâ à habllitaÇão.
11.5.ÀComissão receberá de cada repr;sentante os envelopes Doclrmentação e Proposta de Preços, e rubricará
juntanente com os participantes os f€chos do segundo.
i1.e-posteriormente ábrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu contêúdo e soticitará dos licitantes
quêêxaminemadocumentâçãonelescontidas.QuaisquerinpugnaÇõês1evãntadâsdeverãosercomunicadâsa
Conissão, que as consignará na Ata de reunião.
ll.T.Prosseguindoostrãbafhos'acomissãoanalisaráosdocunentoseasiÍlpugnàçõesporventurãformulâdas
pe]os Iicitantes, dando-1hes clênciâ, en seguida, do regultado da Fase de HabilitâÇão. Entretanto, se

àssim julqar necessário, poderá divulgar o resurtado numa novà reunião, registrândo-se na Ata, ou mediântê
publicáçaá na imprensa oficiâI ou ainda emitindo aviso por escrito. observâda, nestes casos, a devida

anteced6ncia necessárià _ não inferior a 48 {quârenta e oito) horas'
11.8.ocorrendo à dêsistência exprêssa dos licitantes ao direito de recorrer na Fàse de Habi]itação,
conformê prevlsto no Àrt- 43, i, da Lei a-666/g3, se§são podêrá havêr a abêrtura dos enwê1opês

propostas, caso contrárlo será marcadà nova data. com observância ao piazo recursãl estabelecido na

Iegislaçâo pertinente.
It . O. O envàlope ProPosta de Preços. devidanente fechado e lacrado' será devolvido ao licitante
inabil,itado, desde que não tenha havido recurso ou aÉs sua denegâção'
11.10.Encerradê a Ease Cle Habtlltação e observados os ditanes deste instrumento, a comissão procedelá

entãoàaberturadosenve]opeseropostadePreçosdÔsploponentesdeclàradoshabilj.tados'rubricaráoseu
conteúdo e facultará o êxame da documentação neles contidas a tc'dos os partlcipantes, os quais pderão
efetuar inpugnaçõês, devidamente consignadas na Àta de reunião. quândo for o câso'
11.11.À Comis.são exâminará os elemeDtos àpiesentados, as observâÇões eventualmente apontadas, declarando,

êmseguida,Vencedoro]icitantêque,atenaiaasasexigêncjãsêconsideradososcritériosdefinidosneste
instrumento' âpresentâr proposta mâis vantâjosa para o ORC'

11.12.Da rêuniào lavrar-se-á Àta ci rcunstanci ada, na quat serão registradas todâs as ocorrências e que, ao

fina1, será assinada pela comissão e licitantes presentes'
11.13.EmdêcorrênciaclaLeicomplelhentàr:I23/06.aconprovação.leregularidadefiscaletraba]histadas
microempresas e empresas a. p"ô"""" porte somente será êxigida para efeito de assinâtura do contrato,
observando-se o Eeguinte procedimento:
11.13.1.Asmlcroetnprêsaseempresasdepequenoporte,porocasiãodaparticipaçãonestalicitação,devêrão
apresênrar roda á crocurnentaçio exigtda pára comprovaçao de regutaridâde fisca.I e trabafhista' dentrê os

documentos enumerados neste instrum;nto àara efeito de HabilitaÇão e intêgrantes do envelope Docu.mentaÇão,

rnesmo que esta aprêsente alguma restrição,
11-13.2-Havendo urq,.,.. .est.ifao na cànrprovaçao da regularidade fiscar e trabalhista, será âssequrado o

pr.." a. 05(cincoí dias úte;s. culo ierno iniciãI corresponderá ao momento em que ô licitante fot
deelarado venceclor, p.o.rogár.is por iguàl período. a critérÍo do oRC' para a regular:izaÇão da

documentação,pagamentoouparcefamentododébito.eemissãodaeventUãiScertidÕesnegativasoupositivas
con efelto de certldão negativâi
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11.13.3-A nâo-regularizàção da documentação, no prazo acina prevlsto. implica-rá
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8-666/93,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, parâ assinatura
l icitaçâo.

12.O.DO CRITÉRIO DE ACEITÀBILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário superior ao estimado pelo ORC ou ma

termos do Art. 48, II, da Lei A.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta
nifestamente in
ocorrência não

o
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ado ao cRC
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âutômâticamente a propostê, quando for o caso, apenas o itêm correspondente. relacionado no Anexo I -
Terno de Referência -, na coluna códlgo.
1,2-2.0 .valar estimado que o ORC se propõe a pagâr pefo objeto ora ficitado - Valor de Refe!ência -' êstá
indicado no respectivo elementô deste instrunênto ANExo I- 

lí I It U T À
13.0. DOS RECURSOS

13.1.Dos âtos decorrentês deste procedimento ficitatório, caberão recursos nos t€rmos do Art. 109 da I-ei
Eederal n. ô A-666/93-
13.2,O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intêrmédio da Comissão, devendo se-r
protocolizado o original, nos horários normãis de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamentê no
seguinte ênderêÇo: Rua Duque de Caxias, 123 _ Ceôtro - Mamànguâpe - PB.

I(I!ÍI'TÀ
14.0. DA HO},íOLOGÀÇÃO E ADJ{JDICAÇÃO
14.1.Concluído o julqamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá relatório conclusivo dos
tl:abathos desenvolvidos no ce-rtâme, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os êlêmêntos
constitutivos do processo, necessários à Homofogação e Adjudicação da respectiva IÍcitação' quando for o

14.2.4 autoridade superior podêrá, no entanto, tendo en vlsta sempre a dêfesa dos interêsses do ORC,

discordar e deixar de homologar, total os parciaLmente, o resultado apresentado pela Cotníssão, rêvoqar ou
considêrar nula ã I-icitação, desdê que apresente a devidã fundâmentação exigida peta legislação vigênte,
resguardados os direitos dos licitantes- l.{rlÍurÀ
15.0. DO CONTRATO

15.1.Após a homologaÇão pela Àuto-ridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notificado pâra, dentro
do prazo de 05 icinco) dias consecutivos da dâta de recebimento da notificação, assinàr o rêspectivo
contrato, quando for o caso, êtaborado em conformidade com as modalidades perldtidas pela Lei EedêraL n.o
A.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma dêflnida pela rêferida ]-ei.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validadê de
sua proposta, o licitante perderá todos os direito6 que porventura tenha obtido cotno vencedor da
I icltaÇão.
15.3-É permitido ao ORC, no caso do licitânte vencedor não comparecer pâra assinatura do contrâto no prãzo
e condições estabelecldos, convocar os Iicitantes remanescentes, nâ ordem de ctassificação, para fazê-Io
em iquâ] prazo ê nes mêsmâs condições do licitânte vencedo-r, inclusivê quanto ao preÇo, ou revogêr a
presente licitação.
15.4.O contrato que eventualmentê venha â ser assinado pelo licitantê vencedor, poderá ser altêrado,
unilateralmente pelo Contratãnte ou por acordo entre às partes, nos càsos prêvistos no Art. 65 e será
rescindido, de pleno direito, conformê o disposto nos Arts. 71. 18 e 19 da Lei 8-666/93'
15.5-O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressôes
que sê fize-rem necêssárlos, até 25S (vinte e cinco por cento) dô vaLor lnicial âtuafizado dô contralo.

ríINUTÀ
16.0. DAS SANÇÕES ÀDMIN ISTRATI\'ÀS
16.1.A recusa injusra em deixar de cumprir as otrisações assumidas e preceitos lêgais. sujeitará o

Cont-ratado, gar:êntida a prêvia defesa, às seguintes penalidades previstês nos Arts- 86 ê 87 da Iei
A-666/931 a - advertência; b - multa de mora cle O,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o vâlo-r
do contrato por dia de atraso na êntrêga, no inicio ou na execução do obieto ora contEatado; c - multa de

10& (dez por cento) sobrê o valor contrâtado pela inexecução total ou parcial clo contrato; d - suspênsão
temporária de pârticipar ern licitação e inpedimento de contratar com a Administração, por prâzo de até 02

(dois) anos; e - declãraÇão de inidonêidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarêm os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidâ sua reabilitaÇão perante â

própria autoridade quê apticou ã penalidade, f - simultaneamente. quatquer das penal idades cabiveis
tundàmenr dd.s nà Lei 8-b66/eJ-
16.2.Se o vator da multa ou indenização devicla não for recolhido no prazô de 15 dias após a comunicaçâo ao

Contratado, sêrá auaomaticamente descontãdo da primeira parceta do pagamento a que o Contràtado vier a

fazer jus, acirescido de juros moratórios de 1$ (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialnentê-
ie.:-apa. a ap]icaÇão de quaisquer dâs penafidades prevÍstas, realizair-se-á comunicâçâo escritâ âo

Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldãs as penalidades de advertência ê multa de nora
quando for o caso, constando o fundamento legal dâ punlção. infoBnando ãinda quê o fato será rêgistrado no

cadastlo correspondente. 
UINUTÀ

17.O.Do RECEBIMENTO OU COI4PRO1BÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17.1.o recebimento ou a cotnpiovação de execução pelo oRÇ do objeto flcitado, Ôbsêrvâdas suas

caracterlsticâs, se fârá mêdiantê recibo ou equivalêntê emitido por funcionário ou comissão específica
devidamentê dêsiqnados, após a verificação da quantidadê, quâlidade e outros aspectÔs inerentes nos termos
destê instrumento, daS normas técnicas e legisfação pertinentes. e consequente aceitâção.

t{rl§uTÀ
18.0. DO PAGAI"ÍENTO
18.1.o pagamento será efetuado medlante p.ocesso regular e em observânciâ às normas e procedlmêntos
adotados pelo ORC, da seguinte manêirâ: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de

adimplemento.
18.2-o dêseflrbolso máximo do período. não será supêrior ao valor do respêctivo âdimplemento, de acordo com

o cronograma aprovado, quando for o casô, ê senpre êm confoinidade com a disponibiljdade de recursos
financei ros -

1g-3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação quâlquer obrigação finâncêira
que 1he for inposta, en virtude de penalidade ou 1nãdinplência, a qual poderá ser compensada com o

pagamento pendente, senr que isso gere dlreito a acréscimo dê qualquer natureza'



19.0. Do REÀ"ru STÀMENTO
19.1.Os preços dos cortrbustiveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os I
autorizados pelo Governo Fêdelal ou Setoriais.
19.2.ocôrrendo ô desequilik,rio econôÍÍLico-financeíro do côntràto, pôderá ser restabelêci.da a

M
20.0. DAS DISPOSIÇÕES GERÀIS
20.1.Não será devidâ aos proponentes pêla êfaboração e/ou ãprêsentação de docunentação relativa ao
certame, qualquer tipo de indeDização.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procurãÇão fegal, poderá representar mais de uma
Licitante.
20.3.4 presente licitaÇão somente poalerá vir a ser revogada por razões ale interesse púbfico decorrente de
fato superveniente devidamente corq)rovado, ou anulada no todo ou em partê, por ilêgalldade, de ofÍcio ou
por provocaÇão de tê.ceiros. mediante parecer escrlto e dêvidãmente fundaÍnentado.
20.4.Câso as dâtas previstas para a reâlização dos eventos da presente licitação sejan declaradaG feriado,
ê não hâvêndo râtif.icaÇâo dê conyocãção. ficam transferidos àutonátiêânentê para o prinêi.ro diâ útjl
subsequente, no mesmo Iocaf e hora anteriormente previstos.
20-5.Ocorrendo a sup.ressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local
de t-raba1ho, os mesmos devêrão ser pagos pelo ORC, pefo preço de aquisição regularrnente comprovado, desde
que sejam de boa qualidade e aceltos pela fiscalização-
20-6-Os preÇos unitários para a realizaÇão de novos serviços surgidos durante a execução do contrato,
serão propostos pelo Contratado ê submetidos à aprêciaÇão do ORC. A êxecução dos serviços não previstos
será regufada pêlas condlções e cLáusulas do contrato originat.
20.7-O oRC por conveniência adrÍLinistrativa ou técnica. se reserva no direlto de paralisar a qualquer tempo
â execução dos serviÇos, ciêDtificândo devÍdâmentê o Contrâtâdo.
20.8.Decairá do direito dê impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele qüe, tendo-o
aceitado sem objêÇâo, venha â apresêntar, depois do julgamento, fã1has ou irregulâridades que o viciaràm
hipótêse em que tal comunicado não terá efeito dê recurso-
20.9.Nos valores aprêsêntados peLos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisiÇão dê
material, mão-de-obra utilizada, inpostos. encargos, fretes e outros que venham a incidir sobr:e os
resPectivos Preços.
20.10-Este instrumento convocatórÍo e todos os seus elementos constitutivos' estão disponibi I i zados em

meio magnético, pod€ndo ser obtidos junto a Comissão, observados os procedimentos definidos pelo ORC.
20.11-Ãs dúvidas surg,jdas âpós a âprêsentãção das propostas omissos neste instrunento, flca-rão
única e excfusivamente sujeitos a interpretação da CoÍLissão, sendo facultada a mesma ou a âutoridade
superior do ORC, em quâlquer fase da licÍtação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a

complementar a instrução do processo.
2A.72.Para dirinir cont-rovérsias decorrentes deste certàme, excluido qualquer outro, o foro compêtente é o
da Comârca de Mananguape, Estado da Paràibà.

tdI}TUTÀ
Mamanguape - PB, --- dê -----. de 2017.
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partes pactuai:am inicialmente, nos termos do Art- 65, lnciso II, ÀIinea d, da Lei 8.666
comprovaÇão documental ê requerimento exprêsso do Contratado-

ClÁUDIO LElTE F]LHO
Presidente da Conissão

NUT
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ESTADO DÀ PARÀÍEA
CÂMÀRÂ MUNICI PAi- DE MAMANGUAPE

COI4ISSÃO PERMANENTE DL J , CIl AÇÀO

À}JEXO I

TERMO DE

TOMADA DE PREÇOS N" 0000I/20L1

REEERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES

14 I IIUTÀ

MII{UTÀ

UINUTÀ

IdINÚTÀ
1. 0. DO OB.IETO
1.1.constitui objeto desta 1Ícitação: Aquisição parcefada de combustiveís diversos, destinados aos
veículos utilizadôs nas atividades da Câmarâ Mlrnicipãf dê Mamanguape. úl§urÀ
2 . O. JUSTIEICATIVA
2.1-Considerando as necêssidâdes do oRC, tem o presente termo a finalidade de definir' técnica e
adequadamente, os procedimentos necessários pâra viabitizar a contrataÇãô êm telâ. As características e
especificaÇões do objêto ora licitado são:

IíI}II'TÀ
CóD]Go DISCRIMINAÇÃO UNIDADE OUANTIDADE P.UNITÁRTO P. TOTAL

1 Gasolina comum 1Ítro 20000 3t'75 75.000,00
2 Etanol litro 1000 2,99 2.99O.4O

Total 11-99AtOA
Mrt{uÍÀ

3. O.OBRIGAÇÔES DO CONTRATADO
3.1-Responsabilizar-sê po. todos os ônus e obrigações conce.rnêntes à legistação flscal' civil. tributária
e trabalhista, bem como por todâs âs despesas e compromlssos assuinidos, a qualquer títu]o, perântê seus
fornêcedorês ou terceiros em -razão da execução do obieto contratado.
3.2.Sub,stituir, arcandô com as despesês decor.rentês, os matêriais ou sêrviÇos que apresentarern altê-raÇôes,
dêteriorações, imperfeiÇôes ou quaisquer irregularidades dÍscrepantes às exÍgências do instrumento de
ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebinento e/ou Paqanento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia e

expiessa autoaização do contratante.
3- 4 -Manter, durante a vigênciâ do contrãto ou instrumentos equivalente, em compatib,ilidade com as
obrigaÇôes assumidas, todas as condiçõês de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo
ticitatório, se for o caso, apresentando ao Contratantê os documêntos necessários, sempre que solicitãdo.
3-5-Emj-tir Notâ Eiscal corrêspondente à sede ou filiaI da emprêsa quê apresentou a docunentação na fasê de
habilitáÇão,
3.6-Executar todas as obrigaçôes assurnidas com observância a melhor técnica vigente, enquàdrando-se.
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇÕes técnicas correspondentes .

MIUI'TÀ
4.O.DO CRITÉRIO DE ACEITAB]LIDADE DE PREÇÔS

4-l.Havendo propostâ com valor unitário superior ao estimado pelo ORC ou manifestamêntê tnexeqü1ve] nos
termos do Art. 48, II, da Lei A.666/93t o mesmo será dêsconsiderâdo" Estâ ocorrência não desclassifica
àutomaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item corre§pondenter relacionãdo neste anexo, na
cofuna código.
4-2-O íalor estimado que o ORC se propõe ã pagar pê1o ôbjêto ola licitãdo - Valor de Refêrência -, está
acima indicado. urrÍu?À
5. O.MODILO DA PROPOSTA

5.1.É parte integrante deste Terro de Refêrência o modelo de proposta de
licitantê apresêntar â sua proposta ôo próprio modelo fornecido. desde
conformê faculta o lnstrumento convocatório - Anêxo 01.

CLÁUDIO LE]TE EILHO
Presidente dâ Comissáo

prêços co-rrespondentê, podendo o
que sej ã devidâmente Preenchido,
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ANExo 01 Ao rERMo DE REFERÊNCrA - pRoposrA

TOMÀDA DE PREÇOS Nô 00001/2017

PROPOSTA

REE.: TOI4ADA DE PREÇOS N" 00001/2017

OBJETo: AquisiÇãô parcelada de contbustíveis diversos, destinados ãos veículos utilizados nas
Càmd r . MLnicioâl dÊ YànõnSudpê.

PROPONE}iTE:

Prezados Senhores,

Nos têrmos da ficitaÇão em epígrafe,

cóD1Go DrscRrHrNÀÇÃo

VAIOR TOTAI DA PROPOSTA - R$

ESTADo DA PARÂÍBA
CÂMARA MUNIC] PA], DE MA}.4ANGUAPE

CoMlssÃo PERMANENTE DE LICTTAÇ-Ão

aprêsêntamos proposta conformê ábaixo:

Item 9.0

UIrIUTÀ

I.{IXUTÀ

}ÍII{UIA

MIIIUÍÀ

MTNU?À
atividades da

I{IITUTÀ

IIINUTÀ

I,IIIIUTÀ

I(IITUTÀ
P. TOTAL

MINUTÀ

I'lIlIUTÀ

1

2

Gasolina comum

Êaanol

MÀRCA/MODE LO UNIDADE
I i t-ro
Litro

QUANTIDADE P. UNITÁRIo
20000

1000

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Iten 18-0:
VAI,IDADE DA PROPOSTA .
ORIGEM DAS MERCADORIAS

lten 9.0:
OFERTADAS

MINUTÀ
!ÍrlÍurÀ

MI1{UTÀ

CNPJ

ffie"#



ESTADO DA PAXÀÍBA
CÂMARÀ MUNICI PAL DÊ MAMANGUAPE

.OIíT SSÃo PERMANENTE DE LÍCITAÇÃo

1.0 - DECI,ARAÇÃO de cumprimênto do disposto no Àrt- 70, Incisô )OgIIf, da CE
a.666/ 93 -

ANEXO ]I TO|íÀDA DE PREÇOS No OOOAI/2011

MODELOS DE DECI,ÀRÃÇÕES

REE.: TOI{ADA DE PREçOS No 00001/2017
CÂMÀRA MUN]CIPAL DE MAMÀNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

3.0 - DECIÀRÀÇÃO de
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecintento e aceitar
instrumento convocatório e submeter-se as condiçÔes nele estipuladas-

O proponente âcimâ quaLificàdo, sob
Constituição Federal, Lei 9.854, dê
funcionários menores de dezoito anos
anos, em qualquer trabafho; podendo
legislação vigente.

IIII{UTÀ
penas da Lei ê em âcatamênto ao dispôstô no Art- 7o inciso XXXIII da
27 de outubro de 1999r declara não possuir em seu quadro de pessoal,
êm trabafho notu-rno, insafubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da

UIIÍUTÀ
2.0 - DECIÀRÂÇÃO dê superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitaÇão.

UTNI'TÀ
Conforne exigência contida na tei 8-666/93, AÍt- 32t §2o, o proponente acima qualificado, declar:a não
haver, até a presente data, fato impeditlvo no que diz respeito à hatilitação/participaÇão na presentê
licitação, não se encontrando em concordata ou êstado falimêntar, estando ciente da obriqatoriedade de
informar ocorrênclâs posteriores- Rêssâ]ta, ainda. não estar sofrendo penalidade de declaraÇão dê
idonêidade no ânüito da adrninistraÇão FederaL. Estadual, Municipal ôu do Distrito Êêderal, ârcando civil e
criminalmenre pel à prêsênrê àíi rmàÇão.

UTNUIÀ
Art. 27, Incisô V, da Lei

tíIIIUTÀ
todas as cláusulas do respêctivo

}íINUTÀ

UINUTÀ

14 I IÍUTÀ

MINUTÀ

MI}IUTÀ

MINUTÀ

tírttuTÀ
submete-r-se a todas as c]áusulas e condições do correspondente instrumênto

NOT{E/ASSI NATURÀ/ CARGO

Representantê legal do proponente

OBSERVAçÃO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER EI,ABORÂDAS EM PAPE]- TIMBRÂDO DO ]-ICITANTE, QUANDO !'OR O CASO.

-ii
r-::.j1-.i::j

ÀÀ
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J\g"9

Local e Data.

UINUTÀ



-i-
:1. . ._.-,-.:';1. - .,!:

':.1'1. ^^-. . - lt. '

.i1',:ff 1.'l';Ji,:.iH.

ÀNEXO rrr - TOi4ADA DE PREÇOS No 00001/2011

MODELOS DO TER-I',IO DE RENUNCIÀ

REF.: TOMÀDA DE PREÇOS N' 00001/2017
CÂMÂRÂ MUNICIPAL DE I4AMANGUAPE

UINUTÀ
PROPONENTE
CNPJ

ul§urÀ
1.0 - TERHO DE RENúNCIA ao recurso conforme previsto no Art- 43, Inciso III. da l,ei a.666/93-

XXIÍI'TÀ
O proponente âcima qualificado, declâra, na forma do disposto no Art- 43. III, da Lei A-666/93, aceitâr o

reiuLtaao divuLqado peLa Comissão, q11e analisou a docum€ntaÇão preliminâr do processo em êpigrafe'
efetuada nos termos do respectivo j"nstrum€nto convocatório, desistindo, assim. exPressamente de qualque-r

interposiÇão de recurso previsto na legislação vigente, ben con ao prazo corresPondente e concordando,
porta;to, com o pEosseguimento do certame. f,ecrara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer
igualdade de valores entre sua proposta e â dos denais licitantes e após observâdo o disposto no A-rt. 3Ô,

S 2o. da Lei a.666/93t fica autáriiaao a realização do sorteio para definição dâ resPectiva classificaÇão,
não sendo necessário a sua convocação palâ o correspondente ãto púbtico, conÍorme previsto no Art. 44, S

2o, do referido dipl.oma 1ega1.

l.IlÍI'TÀ
Locâ1 e Data.

UINUTÀ

EsTADo DA PÀRÃÍBA
CÂMARA MUNICI PÀ]- DE MÂMÀNGUAPE

coÀ{rssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrAÇÁo

NOME /ASSI NATURA/CARGO
Rêpresentante Legal do proponentê-

I{INUTÀ

lírttuTÀ
t{INI'TÀ

}dINUTÀ

FLI 29

. CPL.

o
a

NA Ê

q

(
o

oBSERVAçÃO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER EI,ABORÀDO EM PAPEL TIMBRÀDO Do LICITANTE, OUANDO EOR O CASO.
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ESTADo DA PARÂlBA

CÂMA-RÀ MUNICIPAI DE MÀMÂNGUAPE

cot'trssÃo psRl.,lANENTE DE LrcrrÀÇÀo

ÀNEXO rV - TC|{.1DÀ DE PR-EÇâS No 00007/207'7

MTNUTA DO CONTRÃTO

CONTRÀTO N" . / 2O17 -CPL

- .... CNPJ no

TERMO DE CON1RATO
...-.....' PÀRA
EORIíÀ ÀBÀIXO:

I{INUTÀ

IiII{UTÀ
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂHÀÃÀ MUNICIPAL DE MÀMÀNGUAPE E

I'ORNECIMENTO CONEOR},ÍE DISCRIMINADO NESTE ]NSTRUMENTO NA

pelo presente instrumento particular de contrato. de um lado câmara Municipal dê Mamanguape

Caxias, 123 -.. Centro - Mamanguàpê - PB. CNPJ no 12.'120-256/OO01-52, neste ato representada
clâ câmara .loão Ferleira da silvã Filho. Brasileiro. Divorciado, comerciante, rêsidênte e

rírruÍÀ
- Rua Duquê de

peLo Presidênte
doml ci 1í ado na

ternbs dà Lei

IíIIÍUTÀ

Rua Severino Victor, 45 - Planalto _ Mamânguape - PB, CPE

2.2AA-944 SSP-PB,, doravántê simplesmente CoNTRÂTA|ITE, e do
n" 031.463-444-40,

outro lado ........
ca rtei ra de Identidadê n'

neste àLo represênLãdo por .... residente e domiciliado na
-.. CPE nÔ Carteira de Identidâde no

doravante simplesmentê CoNTRÀTADO,
regerá pelas cláusulas e condÍçôes

cúusu1Á pRrMErRÀ - Dos aJNDAHENToS Do coNTRÀTo:
Este conrrato desoÍre da ]icitação modalidade Tonada de Preços no O0O01/201_7. processada nÔs

Fêderal no 8-666/93 e suas alterações e a Lei complementar no 123, de 14 de dezenibro dê 2006'

decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
sesuintes: 

tír*urÀ

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condiçóes
apresentada, Tomâda de PreÇos no OOOOI / 2ol'l e instruções do
fazendo partes integrantes do presente contrato, independentê de t rânscrição -

XINUTÀ
neste instrumento, ProPostâ

documentos esses que flcam

cúusulÀ SEGUNDA - Do oBJETo m cotlrRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parceladâ de cÔmbustlveis
uti.lizâdos nas âtividades da Cânara Municipal de Mamanguape-

cúusuI-A TERCETRÃ - Do vALoR E PREÇos:
o valor total deste contrato, â base do preço

diversos, destinados âos vêlcufos

}TINUTÀ

proposto, é de RS

cúusurÁ QUARTÀ - Do REÀJUSrÀHENTo:
ospreçosdoscombustíveise].ubrificântespoderãoserrealinhadosconformeos
autorizados pelo Governo EedêraI ou Setoriais-
ocorrendo o desequillbrio econôtllico-finànceiro do contrato, poderá ser restabelecida
partes pactuaram inicialmênte, nos termos do Art' 65. Inciso II, Àl1nea d' da Lêi
àomprovaçao documentâ1 e rêquerimento expresso do contratado'

cl-Áusul,À ourNTA - DA oorAÇÁo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação. constante do orçamento vigente:
necursàs Próprios da câmara uunlcipal dê Hamanguapê: 01-o10 0r - o31 ' 0001 ' 2oo1 3390'30'00

XIÍI'TÀ
cúusul,A sExrA - Do PAGAMENTo:
opagamentoseláefetuadonaTegouràriãdocoÍrtratante,medianteprocêssoregular,dasequinteÍnaneifà:
Paia-ocorrer no prazo de trinta dias. contados do perlodo de adiÍPlemento' 

U I lÍ L T À

cúusuÍ.À sÉTrMA - Dos PRÂzôs:
oprazomáximoparaaexecuçãodoobjetoolacontrâtado,conformesuascarâcterísticas,equeadmitê
prá..oqaçao nos casos previsiJJ p"f. í"i a-666/g3, está abaixo indicâdo e será considerado a partir: da

emissão do Pedido de ComPra:
Entrega: Imediâta

oprazodeYigênciadÔpresentecontratoserádeterúinado:atêofinaldoexerclclofinânceirode2ol.7,
cônsiderado da datâ dê suâ assinâtura- 

U I lI U T À

cúusulÁ orrAVA - DAs oBRTGAÇÕES Do coNrRÀTÀNrE:
â-Efetuaropagâmentorelativoaofornecimentoefetivâmentereatizâdo,deacordocomasrespectivâs
cláusulas do presente côntrãto;
u-Proporc;.onaraoContrâtadotodososmeiosnecessáriosParaofielforneclmentocontrâtado;
C-Notificarocontrataclosobr€quatquerirrequtaridâdeencontradaquantoàqua1ldàdedosprodutos,
exercendo a mais ãmpla e completa iiscarizaçao. o que não êxime o contratado de suas responsabi l idades

contratuãis e leqai6- UIlÍUfÀ

tíIIÍutÀ
lndices oficiais

a relãÇão que as
8.666/93t median+-e

UINUTÀ

cúusul-A NoNA - DAs oBRrcAÇÕES Do coNTRÀTADo:

a - Execütar devidamente o forneclmento dêscrito na Cláusula
dos melhorês Parâmetros de qualidade estabeiecidos para o

contiatuâ], con obselYância ecs prazos estipulados;

24 'ô
o

N E

FLtt
o

correspondente do presente contrato, dentro
ràmo de atividâde relacionâdã ao obj eto

u

\_d



b - Rêsponsâbi I i zar-s e por todos os ônus e obrigâÇôes concernentes à legisIãÇão fiscã1, civi
e trabâLhistar bem como por todas as despêsês e conprom-issos assunidos, a qualquêr tltulo

d - Pêimiti.r e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes ê es
sol lcitãdos;
e - Será rêsponsá\re] pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a têrceiros, decôrrent

fornecedores ou tercej,ros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto cãpacttado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
represente inteqralmente ei§ todos os seue atosi

Mananguape - PB,

PELO COI.ITRÀTANT E

INUTÀ
.).,...-
INUTÀ

culpa ou dolo na execrlção do contrato. não exc.luj,ndo ou reduzindo essa responsabi I idade a fiscalizaÇão
o acompanhamento pelo órqão lnteressado,
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar. no tdo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

conheciftento e â devidà autorização expressa do Contratantei
g - Mantêr, durante a vigência do contrato. em co[patibifidade com as obrigaÇõês âssutnidas, todas
condiçôes de habi.Ii.tação e qualificação exigidas no respectivo plocesso licitatório, apresentando
Contrâtante os documentos nêcessários, sempre que solicitàdo. 

M I X U E
CúUSULÀ DÉCIMA - DA AI.TERÂçÁO E RESCISÀO DO CONTRÀTO:
Este contrato poderá sêr altêrãdo, unilateratmente pela contratante ou por acordo
casos p.evistos no Artigo 65 e será r:escindido, de pleno direito, conforme o disposto
79 dã LeÍ A-666/93-
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contrâtuais, os acréscimÔs
fizerem necessários, até 25t (vinte e cinco por cento) do valo-r inicial atuàlizado do

À

entre ãs partes, nos
nos Artigos 'l'l , '78 e

ou supressões que se

tírxutÀ
CLÁUSUIÀ DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENÀLIDADES:
A lecusa Ínjusta em delxar de cumpri-r âs obrigâções assumidas e preceitos 1êgais, suieÍtará o Contratado,
garantida a prévla defesa, às seguintes penalidades pr€vistas nos Àrts. 86 e 87 da Lei 8.666193: a -
advertência; b - multa de mora de O,5t (zero vlrgüIa cinco por cento) aplicada sobre o vafor do contrato
por dia de atlaso na entÍega. no início ou na execução do objeto ora contratadoi c - multa de 10* (dez por
cento) sobre o valoi cont!êtãdo pela inexecução total ou parcial do contrato; d _ suspensão temporária de

parlicipar em licitação e impedimento de contrãtar com a Mrinistração, por prazo de até 02 (doisi anos, e

- aeclaiaçao de inidoneidade pâra licita-r ou contratar com a Adrdnistrâção Pút,lica enquanto peÍdurarem os

§\ôttvos deterrnlnanteÊ da pu§!Ção ou até que seja prorftovida sua reabilitação peràntê a próprÍa autorj.dade
que aplicou a penalidade; f - sinültaneamente, qualquer das penal.idades cablveis fundamêntadas na ]-ei
a'666/93' 

xrl{urà
cúusurA DÉcrMA SEGUNDA - m EoRo:
para dirÍmir as questões decorrentes deste contrato, âs partes elegen o Foro da Comarca de Mamang'uape,

Estado da Pâralba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrâclo
pelas paltes e por duas testemunhas-

llrlÍurÀ
o presente contrato em 02(duas) vias' o qual vai assinado

M

M

M

JoÃo EERREIRÀ DÀ SILVA ÊILHO
Presidente da câmãra
031.463-444-40

INUTÀ

XIXUTÀ
PELO CONTRATADO
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ESTÀDO DA PÀBÀÍBÀ
cÂTG3À T.Í[,NIC IPÀT DE }OT,flNGUÀPE

ÀSSESSORIÀ üURÍDICÀ

origEo: ro!,ÍADÀ DE PREÇOS N.o 00001/2017
COMISSÃO PER}TANETTE DE LICITÀÇÃO

À.asu.uto:Aquisiçeo parcelada de conbustlveis diversos, destj.nadoe
aos veícu1os utilizados nas atlvidades da Câmara Mrmicipal
de uãD:nguape

toê[o: Instrl]mento Convocatório corlespondente e seus elementog,
inclusive a Einuta do respectivo contrato.

PÀRECER

Ànalisada a natéria, nos termos da Lei Federal no 8.666/93 ê suas alteraÇões, e considerando o

teor dos documentos e infornaÇões apresentadas, êsta Àssessoria Jurldj-ca considêla reguLar o

tespectivo instnmento convocatôlio e seus eleoentos constitutivos refelente ao plocêsso em

tela, os quais estão em consonância cod a 1êgislação pertj-nente.

Mamanguapê - PB, 30 de Janêiro de 2017.

Assessor Juridi.co
ora-PB 22.67'7

2e,FL:
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EDTTÀI Licitação
PROCESSO ÀDMTNI SIRÀIIVO No 17012?rp00001
r,rcrraçÃo No. ooool,/2017
MODÂIIDADE: rO ADÃ DE PREços
TIPO: MENOR PREçO

Órgáo Realizador do Certa$e:
cÂ}g.RA MUNrc rpÀr DE l,ÍAl,tANGUÀpE
RUA DUQUE DE CÀXIÀS, 123 - CENTRO - l,0,r,ê.NGUÀpE
CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2'786.

EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ
cÂrGRA MlrNrcrpÀú DE r,BraNGuÀpE

co!.fi ssÃo pEntaNENTE DE LrcrrÀç,Ào

PB.

o Órqão Realizador do certaltre acima qualiflcado, inscrito no CNpJ t2.720.256/OOO1,-52,
doravantê dênominado simplêsDente oRC, toroa público para cor*recimento de quantos possan
interessar gue fará realizar através da Co íssão Pernanente de licitaçáo, doravantê denotrlinada
si[plesmente Comissão, as 09:00 ttoras do dia 20 de Fevereiro de 2Tlj no endereço acima
indicado, li.citação na modaLidade Tomada de preÇos n". OOOOT/ZO1'7 t tipo menor preço,. tudo de
acordo com este instrumento e em observância a T.ei Federal nô. 8.666, de 21 de j unho de 1993 e
suas alteraÇões posteriores ê a Lei Corylementar no 123, de 14 de dezenbro de 2006, alterada,
conforme os critérios e procedi-Eentos a sêguir dêfirtidos, obj etivândo obter a melhor proposta
para: AquisiÇão parcêlada de combustivêis diversos - gÍasolina cc{rlum e etaDol.

1.0.DO O[|;TETO
1.1.Constitui objêto da presente licitação: Àquisição parcêlada dê conbustiveis divêrsos,
destinados aos veículos utilizados nas atir.idades da câmãra Muiricipal de Marnan$.rape.
1.2.4s especificaÇões do objeto ora licitado, encontram-se devidamentê dêtalhadas no
correspondêntê Têrmo de Referência - Ãnexo I deste lnstrLErento.
1.3.4 contratação acima desclita. que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificaÇôes técDicas e infornaçõês corry1êI0êntares que o aco!ryarüâm, quando
fo! o caso, justifica-se: PeIa Decessidade da devida efêtivaÇáo de conpra para suprir dernandâ
êspêciiica - Aquisição parcê1ada dê cobbustiveis diversos - gasolina comum ê êtaio1 -,
considerada oportuna e iuprescindlvel, bem cooo relevante medida dê interesse púb]ico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de açôes continuadas para â promoÇão de atividades
pertinentes, visando à maxiEização dos recureos êItr rê1aÇão aos objetj-vos programados,
observadas as diretrizes e metas definldas ltas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na referida contrataÇào. não será concedido o tratamento dlferenciado e
siIrq)lificado paxa as ]tlcloempresas e Eq)lesas de Pequeno Porte, nos termos dâs disposiÇôes
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lêi Cory1êmentar n" 12312006, por êstarem prêsentes, isolada ou
s imultaneamente, as situaçõês pre\ristas nos incisos II ê III, do Art- 49, do mesmo dlploma
1ega1- Fica, no entanto, assegurado a MB e EPP o tratamento diferenciado e simpfificado
plevisto nos demais Artigos do Capitulo V, SeÇão única, da Í,C n". 123/2006.

2.0.Do rocAr E DÀfÀ E DÀ Il@rEdÀçÃo Do EDrrÀr
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de pleÇos para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entreques à coeissão até as 09:00 horas do di"a
20 de Fêvêreir:o de 2ol'l , no endereço constante do preârúbu1o dêste instnnnento. Nêste mesmo
1oca1, data ê hoxálio será real-izada a sessão pública para abêrturâ dos referidos envelopes.
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitação, se!ão prestados nos horários normais
dê êxpediente: das 08:00 as 12:00 horas-
2.3.Qua1quer cidadão é parte legitlea para ildpugna! o ato convocatório dêstê cêrtame por
irregularidade na aplicaÇão da Lei B-666/93 ê fêgislaçâo pêrtinente, se manifestada por
escrito e dlrj-gida a Coeissão, protocolizândo o original até 05 (cinco) dias úteas antes da
data fixada para realização da respectiva sessão pública pâra abêrtura dos ênvelopes de
habllitâÇão, nos horários dê êxpêdientê acilLa indicado, exchsivaEente no seguinte ênderêÇo:
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Hamanguape - PB.
2.4.caberâ à Corlissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elabo.ração destê âto
convocatório ê sêus anêxos, dêcj-dir sobre a respectiva impugnaÇão, respondendo ao cldadáo
intêxessado no pxâzo dê até 03 (três) dias úteis, considerados da data em que foi
protocolizada a petiÇão -

2.5.Dêcairá do dirêito dê iapugnar as fa]has ou irregularidades que vicialiam o ato
convocatóriô deste cêrtâmê, o licitante que nâo o fizer por escrito e dirigida a Comissão,
protocolizando o original até o 2" {segnmdo) dia úti1 que anteceder a abertura dos ênvelopês
com as propostas, nos horários dê expediente aciea indicad
endereço: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - líaDâlrguapê - PB.

exclusivamêntê no sêgxrinte
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3.0
3.1
3.1
3-1
3.1
3.1

.DOS Er,Er{E}TrOS PÀRÀ LrCITÀÇÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os sêqulntês elemêntos:
1.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÊNCIÀ _ ESPECIFICÀÇÕES,.
2.ANEXO IÍ - I{ODELOS DE DECrÂRÀÇÔBS,'
3.ÀNEXO ITI - }IODEIP DO TERUO DE RENÚNCIA,
4.ANÊXO IV - MINUAA DO CONTRATO,
À obtençáo do ingtr\rmento convocatório será fêita

mediante o recolhimento da quaDtia abâixo indicada,
gráfica dos eIeüentos: fornecido gratuita&ente.

jr-mto a coeiesáo, e quândo
correspondente ao custo de rêpr çào

4.o.DO St P@r rAGÀú
4.1.Esta licitaçáo reger-se-á pela Lêi Federal n"- 8.656 de 21 dê jurüo de 1993, suas
alteraçóes posteriores e a Í,ei coryleeentar \" I23, de 14 de dezeDbro dê 2006, alterada e

leqislaÇão pertinente, que ficàm fazendo partes j,ntegrantes deste instrmeDto. independente de
transcriÇão.

5. O.DO PRÀZO E DO4ÀçãO
5.1-O prazo máxi,mo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforEe suas caractêllsticas e aa

necessj,dadês do oRC, e que afuite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a parti! da emigsão do Pedido dê conpra:

Entrega: Imediata
5.2.O praio de vigêDcia do correspondente contrato se!á deterainado: até o final dô exerclcio
financeiro dê 2017, considerado da data de sua assinatura;
5.3.As despesas decolrentes do objeto da presente Licitação, coireleo por conta da segnrinte
dotaçáo:
Recursos Próprios da câmara ltxlicipal de !íaaânguape: 01.010 01.031.0001.2001 3390-30.00

6. O.DÀII CTNDIçõES DE PÀRTICIPÀçÁO
5.1.poderão participar deste celtâme, os licitantes de'\ridarente cadastrados no ORC ou que

atenderem a todas as condiçóes para cadastraoento até o terceiro dia anterior à data previgta
paxa o receblmento das propostas, cuja regulalldade será observada medlánte apresêntação do

ôertificado de Inscrição de Fomecedores e Prestadores de Serviços, ou equivalente na forna da

1ei, fornecido pelo oRC. os proponentes devêrão entreqar a cc,Ílissão dois envelopes fechadog
indicando, respêctivaBente, DocuüENTÀçÀo e PROPOSTÀ DE PRBÇOS, dêvidaEente identificados nos

termos deflnidos nestê instnmento convocatório.
6.2-A participaçeo neste certame é aberta a quaisquêr interessados, inclusive as

Microenóresas, 
-Eupresas de Pequeno Porte e Equiparadog, nos têr6os da tegislaÇão vigente'

6.3.Nátpoderáo partici.par os interessados quê se encontre' sob o regime falimentar, elq)resas
estrangeiras que não f1lnc1onem no pals, nem aqueles que tenham sido declarados inj-dôneos para
llcitar ou contrata! com a Àfuinistração PúbLica ou que estejâm cruprindo a sançáo de

suspensâo do dlreito de licitar e contratar com o ORC.

6-4.Os licitantes que desejalem en\riar seus enveloPês Documentação e Proposta de Preços via
postal , com Àvis; de Recebinento ÀR -, deverão remetê-l-o. em te*po hábi1 ao ende!êqo

ãonstante do pxeâmbulo deste instnr.Eento. aos cuidados do Presidente da Comissão - Cláudio
teite Ej-Iho. Não sendo ligorosaDênte observadas as exigências deste item, os respectivos
envelopes náo 5eráo aceiios e o lici.tante, portanto, desconsiderado para efeito de

participação no cert.une.
z.s.Quanao observada a ocorrência da entrega apenas dos errselopes junto a conissão, sem a
permanência dê representantê cledênciado na respectiva sêssão pública' é facultado ao

ii.citante, não sendo condiçáo para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇão, da

declaraÇão expressa de remrnciàr ao d-ireito de interpor recurso e ao prazo corlespondentê
relativà à Faie de Habilitação, concordando com o prosseq,imento do cêrta,e, prêvisto no Àrt'
43, III, da Lei 8'566/93, conforEe úodelo - Ànexo IfI'
6.6.É vedada à participação en consólcio-

7-O.DÀ REPBE*N!ÀçãO E rx) crE)EÍcIàLEÚao
7.1.oli-citantedeveráseapresentar,paracredenciaEentojrlntoacorrlissão,quandoforocaso,
atlavés de um represent;te, com ;s docu&entos que o credêncj-am a particj^par deste

procedimento licitaiório- cada licitante credenciará apenas um representante que sêrá o único
àa*itiao a intervir nas fases do certame na forma prev-ista neste instÃnnento, podêndo ser

substituldo posteriormente por outro devidaEente credênciado'
'7.2.Para o ciedenci-amento deverão ser apresentados os seguj'ntes docteerltos:
7.2. 1. Tratando-se do representante leg;l: o iDst.uento constitutivo da et[presa na forma da

Iei, guando for o caso, devidamente r;gislrado no órqão ccÚpetente, no qual estejan expressos

seus poderes para êxelcer direitos u a"4!*it obrigações eE dêcorrência dê tal investidura;
1.2.2.Ttatar1do-se clê plocurador: a procuração por instruDento públj-co ou particular da qual

constêm os neceg9ários podeles para; fir&ar declaraçóes, deeistir ou apresêntar as razôes de

recurso e praticar todos os demâis atos pertinentes ao certamei acomparüada do colrespondêntê
lnstrument; de constituiÇão da eryresa, quando for o caso, que comprove os poderes do maÍrdante

para a outolga. caso a procuraçãã seja particular, devêrá ter firnâ reconhecida por cartório
colnpêtentê.
7.2.3.0 representante IegaL e o procurador deverão identificar-se fninao doctmento oficial

ç[tJê contenha foto. \ \
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7.3.Estes docunentos deverão sêr apresentados - antes do j.nlcio da sessão
oriqinal, por qualquer processo de cópia autenti.cada po! cartório competente
comissão.
7.4.4 não apresentaÇão ou ainda a incorleção insânáve1 de gualguêr dos
credenciameoto i!Ípedirá a participaÇáo ativa do representante do licitante
certame. Esta ocolrêncla não inâ.bilita!á o concorrênte, apenas perdêrá o direito
9e nag corlespondentes fases do processo licitatório- Para tanto, a CPL receberá
do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos nêces
participâÇão no certame, desde que apreselttados na forEa defini.da neete instru&ento-

preSente

r oo (âst de o
no
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8. O.DÀ EàBILITÀÇÃO
8.1.Os docrnnentos necegsáriog à habilitaÇão dos lici.tantes, deverão ser apresentados em 01

{una) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicaÇões no anverso:

cÂ].q.RÀ MI,NICIPÀ! DE MAI{À}IGUÀPE

DOCI,MENTAÇÃo - TOI{ÀDÀ DE PRIÇOS N". 00001/2017
NOME PROPONENTE
ENDERIçO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENI/ELOPE DocUMBNTÀÇÃo deverá conter os se$.rintes êlementos:

8.2. PESSOA JI'RÍDICA:
I .2 . 1. Comprovação de cadastramento nos ten0os do item 6-1 deste instn-rmento'
I . 2.2. Regrnlaridade para com a Eazenda Eederal - certidão conjunta negativa de débitos
!êlativos a fributos Federai.g e à D1\r-ida Àtiva da Uni.ão.
g . 2 . 3 . Certj-dões negatj.vas das Eazendas Estadual e l,tunicipal da sede do licitantê ou outro
equivalente na forna da Lei.
I . 2.4. conprovação de regularj.dade relativa à seguridade social INss-cND ê do Eundo de Garantia
por fenpà de SêrviÇo f,çrs-Cnf', apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
-fnstituio 

Nacional do SegÍ'ro Social e Caixa tsconôBica Federal, respectivamente.
e.2.5.provâ de inêxistência de débitos inadiryIidos perantê a .rustiça do Trabalho, mediarrtê a
aprêgentação de cêrtidão Negati.va de Débitos Trabalhistag cl{DT, nos terEos do T1tu1Ô VIÍ-A da

cànsolidaiao das Í,eis do TrJba1ho, aprovada pelo Decreto-Lej' n" 5'452, dê 1" de maio dê 1943'

8.2.6.Deciaração do ticitante: àe -cuq>rinento do disposto no À!t' 7"' Inciso xxxIII' da

constituiçeo Federal - Art. 27, Inciso v, da Lei 8'655/93; de superveniência de fato
inpediti.vá no que diz respeito à participação na licitaçâoi e de submeter-sê a todas as

cl_áusulas u 
"ondiçóas 

do pregênte instneênto convocatório, conforme Dodêlo - ÀnexÔ II.
8.2,7.Termo de Renúncia. caso o participante envie apenas seus envelopes' sem replesentante
credenciado e desejar renunciar a; dj.rêito de intêrpor rectlrgo e ao prazo respêctivo rê1ati-vo
à Fase de HabilataÇão. concordando co!tr o prosseguieento do certaE€ ticitatôrio' conforme

modelo - Anexo III.
8.2.8.Certid.ão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no náxlmo 90 (noventa) dias da data prêvieta para abertura das plopostas '
8,2.9.conPlovaçãodecapacj'dadedêdesêÚpenhoanteriorsatisfatôrio,deati\,-j.dadeiqn-ralou
assemefhaãa ao objeto da licitação, feita atrâvés de atestado fornecj-do por pessoa juridica de

dirêito público ou Privado.

I .3. DocumentaÇão esPêcifica:
8 .3. 1. cotrprovaÇáo de que o licitante se enquâdra nos teEDos do Àrt' 3" da Lei 123/06' se for o

caso, se;do considerada uicroeIoplesa ou elqplesa de Pequeno poltê e recebendo' portanto'
tratâmento diferenciado e siq)ilficanao na forEa definida pela legislação vigente' fa1

"ãúro.r-çao 
podêrá ser feita atiavés da apresentaÇão de qualquer uD dos seguintes docurentos'

acritériodoticitante:a)dêclaraÇãoexpressarormalmenteassinadapeloprofissionaldaárea
contábir, devidã.nentê habilitado,- i) ""itiaao 

siryl-ificada enitida pela juntâ comercj-a1 da

sededolicitanteouequivalente,rrafornadalegislaçãopertineDtê.Aausênciadareferida
declalaÇâo ou celtj-dão ;iDplificada não é suficie;te Dotivo para a j"nabilltaÇão do lj-citante,
apênas perderá, durantê o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e

simplificado dispensado a ME ou EPP, ple\ri-stos na Lei 123106'

S.4.osdocumentosdeHabllitaçãodevêrão5e!organizadosnaordemdescritanestêinstrumento,
frácealaos por um l-ndice correspondente, podendo ser apresentados em origdnal, por qualquer

processo de cópia autenticada pàr cartório coryetente, reDbro da coEissáo ou publicação em

ãróá" a" impràsa oficial, qrârrdo fo. o caso' tsstando pe'feitâmentê leglveis' sem contêr

borrões, rasuras. emendâs ou entrelinhas, derttro do p'azo de validade' e encerados em

envelopedevidãmentêlacradoeindêvassável.PorserapenaslEaformalidadequevisafacilitar
os traialhos, a augência do lndice de que trata este iteD' nâo ürabilitará o licitante'
8.5.À falta de quatquer documento exigido, o seu venciDento' a au3ência das cópias de\ridamênte

autenticadas ou das vias originais p;ra âutenticação pel-a CcÀi'sáo ou da ptlblicaÇão em órgão

na imprensa oficial, a apresátação de docuentos de habilitaÇão fora do envelope espêclfico,
tornalá o respectivo licitantê inabilitado' QuaDdo o docuíertto for obtido via Intêrnet sua

legalidade será conprovadã nos endereços eletrôDicos correspondentes. Poderão 3êr util-izados,
a critério da cc,nissão os docr.Eentos cadàstrais de fornecêdores, cÔnstantes dos alquivos dÔ

oRC,paracoIq)rovaÇãodaautentj-cidadedeelementosapresentadospeloslicitantes,quandofor
o caso. I

I
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9.0.DÀ PBOPOSTA DE PnEçOS
9.1.4 proposta deverá ser aprêsentada eú
seguintes indicaçôes no anverso:

CÂIGRA Mun,rcrPÀI DE T.a,I{ÀNGI,APE
PROPOSTA DE PREÇOS _ TOMADÀ DE PRBÇOS
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEMTE

tl'ANE ,v

01(uma) \.ia, dentro de enveiope lacrado tendq as
: -5(J

(
o

N". 00001,/2 017
.'7g'cP

O ENVEIOPE PROpOSTA DE PREÇOS deverá conter os segntlntes êlementos:
g.2.Proposta elabo.rada em consonânciâ com as especiflcaÇões constantes dêste instrumento eseus êrementos - Ànêxo r -. êm papet ti&brado da êDpresa quando for o caso, devidamentêassinada por seu representânte, contendo no cor-respondente iterí cotado: discrj.ndnaÇão, marcae/ou modê1o e outras caracterlsticas se necessáriÀ. o quântitativo e os valorês r.rnitáriô etotal expressos em algarismos.
9.3.será cotado un ú-nico preço, marca, modelo para cada item, com a utitização de duas casasdecinais. rndicaÇóes em contrário estão sujêitas a correçôês obsêrvando-se os sêgrintescritérios:
9.3-1.I'a1ta de dígitos: seráo acrescidos zêros;
9.3.2.Excesso de digitos: sêndo o primeiro diglto excedente menor çJtre 5, todo o êxcesso sêrásuprimido, caso contrário havêrá o arredondartrento do digito anterior para mâis e os demâi sitens excedentes supritrLidos.
9.4.No caso de aqulsição de bens, a quantidade mlni-na de unidades a se! cotada, por itêm, não
deverá sêr inferior a 1003 da estimativa detalhada no correspondente Termo de Rêfêrência -Anexo Í. DisposiÇão eE contrário não desclassifica autortrãticamente a proposta apêaras o
respectlvo itêm será dêsconsidêrado -

9'5.4 proposta devêrá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda naciona], êlaborada com
clareza, sem alternativas, rasu.ras, emendas e/ou entrelirüas- Suas folhas rubricadas ê a
ú1tima datada e asginada pelo .esponsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos dê entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagÍamento, da sua validade quê
não poderá ser infêrior a 60 dias, e outras informÂÇôês e observaçôes pêltinentês quê o
licitantê julqar necessárias -

9.6.Existindo discrepância entre o prêÇo unitário e o valor total, resultado da multiplj-cação
do preço unitário pela quantidade, o preço urdtário prêvalecerá.
9.7.Fi-ca estabelecido quê havendo divergência dê preços unitários para um mesmo produto ou
sêrviÇo, prevafecerá o de oenor valo.r.
9. B , No caso de alterações necêssárias da proposta fêitas pela Cc,trLissão, decorentes
exclusivamênte de incorrêÇõês na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na mtltiplicação e/ou soea de valorês, prevalecerá o valor
corrigido.
9.9.À não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execuçâo, das condj"çôes de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitantê acêitou j"ntegralmente as disposiÇões
do instrumênto convocatório e, poitanto, sêrão consideradas as determinaÇôes nele contidas
pala as leferidas exigências não sendo suficiente motivo para a dêsclassificaÇâo dâ respectiva
pxoposta.
9.10.É facultado ao licltante, apresentar a proposta no próprio modelo fo-rnecido pelo ORC/
desde que esteja devidamente prêênchj.do.
9,11.Nas licitaÇões para aquisição de mercadorj-as o participante lndicará a origem dos
produtos ofertados. A êvêntua1 falta da referida indicaÇáo nãô descl-assj-ficará o licitante.
9.12.Serão desclas sifi-cadas as propostas que deixarem de atender as disposiçóes deste
].nstrumento.

10. O.DO CRITÉRTO PÀRÀ JI'IGàüENIIO
10.1.Será declarado vencedor dêstê celtáme o licj-tarttê quê, atendj.das todas as exiqêncj.as do
presente instlr.nnento, apresentar proposta corD menor valor r.nitário no coEêspondênte itêm
cotado, relacionado no Anexo I - Têrmo de Referência.
1o.2.Havendo igualdade dê valorês ênt!ê duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos À-rts. 44 ê 45 da Lel ComplêEe^ta. 123/06 e no Àrt. 3', §2", da Lei Eederal 8.666/93, a
classificaçáo se fará através de sorteio.
10.3.Na presentê licitação sêrá assegurada, como critério dê desempate, p.rêfêrência de
contlataçáo para as nicroerq)resas e eqpresas dê pêquêno porte-
10,4.Para efeito do disposto neste instnrmento, entende-se por eryate aquelas situaçôes êm quê
as propostâs apresentadâs pê1as Eicroêrryresas e eryresas de pequeno porte gejam iguais ou até
103 (dez por cênto) guperioreg à proposta mais bêm clâssificada.
10.5"Ocorrendo a situaÇão de eEpate confor[e acimâ dêfinida, procêder-se-á da seguinte forma:
10.5.1.4 microempresa ou empresa de pequeno porte Eais bêm classificada poderá apresentar
p.roposta de preÇo lnferior àque1a considê-rada vencedora do cêrtâme, situaÇão em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado,
10.5"2.Nào ocorrendo a contratação da uricroempresa ou erÍpresa de pêquêno portê, na formâ do
item anterior. serão convocadas as demais !êmârtescentes que por ventura sê ênquadren nâ
situaçào de empate acima definida, na ordertr de classificaçáo, para êxêrclcio do mêsmo direito,'
10.5-3.No caso de equivalência de valoles apaêsentados pelas nicroqopresas e eÍ§)lesas dê
pêqueno portê quê se encôntre$ no intêrvalo êstabê1êcido como situaÇão de êrnpatê, será
realizado sortêio êntre ê1as para quê se identifiquê aquêIa que primeiro poderá âpresentar

§

,{

\"i

melhor oferta.



l-0.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos teEoos aciha pre\.istog, en que foi
situação de empatê e assegNlrado o tratamento diferenciado a t&icroenpresa e eÍ§)re
porte, o objeto licitado 3erá adjudj"cado eE favor da proposta oriqlinalmênte
certame.
10.7.4 9j-tuaÇão de enpate, na fornâ aciEa defi.nida, soEente se âpl-icará quando a
ini-cial não tj"ver sido apresentada por BicroeEpresa ou eq)resa dê pequeno porte.

11.0.DÀ ORDEIí DOS BÀBÀúf,OS

13.0.DOS RECI]R9o8
13.1-Dos atos decoEentes destê procediEento
109 da Lei Eêdera1 n." 8.666/93-

a

AN I
e peque

t
hor ofert
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11.1.para o rêcebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância dê
15 (quinze) m.inutos após o horário fixado- Encêrrado o prazo para lecebamento dos envelopes,
nenhum outro será acelto.
11.2.Declarada aberta à eessáo pública pelo Presidente, gerá efetuado o devido credenciamento
dos interessados- Somente participará ativar@nte da rermião um repleseDtante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assj.stida por qualquer pessoa que 3e interessar.
11.3.O não coÍq)arecimento do representante de qualquer dos ticitantes não inpedirá a

efeti,vaÇão da reuniáo, sendo que, a siryIes particiPaçáo neste certaDe inplicâ ne total
aceitaÇão de todas as condiÇões eetabelecidas neste Instrutrento Convocatório e seus anexos.
11.4.8m nêrüuma hlpótêse será concedj-do prazo para a aplesentação de documentaÇão e/ou
substituiçáo dos envel-opês ou dê qualquêr elemento exigido e não apresentâdÔ na leuniáo
destinada à habilitaÇâo.
11.5.A CoEissão leceberá de cada representante os enwelopes DocuEentaçáo e Proposta de PreÇos.
e rubricará juntamentê com os participantes os fechos do segx.rndo-

11. 6. posteriormente ablirá o5 envelopes Doqmentâção, nbricará o seu conteúdÔ e solicita!á
dos lici.tantes que exarr.inem a documentaçâo neles contidas- Quaisquer itrpugnaçóês Iêvantadas
deverão sêr comnicadas a CoEissão, que as consignará na Àta de reuniào'
ll.T.prosseguindo os trabalhos, a coEj-9são analisará os documentos ê as inpugnaÇÓes porventura
Íormuladas pelos licitantes, dando-Ihes ciêucia, êE seguida, do resultado da fase de

HabilitâÇão. Entretanto, 3e assim julgar necessário, poderá divutgar o resultadÔ nluna nova

reuriáo, registlando-se na Ata, ou roediante publi.cação na i-q)rênsa oficial ou ainda enitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência nêcessália - não inÍerior a

48 (qualentâ e oito) horas.
11.8,Ocorrendo à desistência expressa dos lj'citântes ao dirêito de recorrer na Ease de

Habilitaçáo, conforme previsto a,o ett. e:, III, da Lei 8'666/93, na mesloã sessão poderá have!
aabertuladosenvelopesPropostas,casocorltlárioseránarcadarrovadata,comÔbservânciaâo
prazo recursal estabelecido na legislaÇão pertinente'
it.9.o envetopê Proposta de lreço!, devidamente fechado e lacrado, se!á devolvido aÔ licitante
inabititado, àesde que não te!üa havido reculso ou após sua denegação'
11.1o.Encerrada a Ease de HabiLi.taçeo ê observados o5 ditames deste instrumento, a CorLissáo

pxocederá então à abeltura dos tnvelopes Proposta de PreÇos dos proponentês declarados.habilitados,rubricaráoseuconteúdoefaculta!áoexamêdadocumentaçãonelêscontidasa
todos os particj-pantês, os quaig pode!ão efetuar iryugriações. devidamente consiqrradas na Ata

de reunião, quando for o caso.
11.1"1.À Comissáo exarlinará os elementos apreeentados, as observações eventualmente apontadas,

declalando, em segr.rida, vencedor o Iicitante quê, atendidas as exigências e considerados os

".iiài1"" áefinido-s nêste instrupênto, âpresenEâr proposta Bais vantajosa para o oRC'

11.12.Da reunião lavlar-se-á Àta circrmstanciada, na qual seráo registradas todas as

à""aie".ia" e que, ao final, será asginada pela co{trissâo e lj'cltaDtes presentes '
11.13.tut decorrência o. i.i corpr.nentar 123105, â corylovação de. regularldade fiscal e

trabalhista das eicloeq)resas ê e&presas de pequeno porte iouente será exigida para efêito de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procêdimento:
11.13.1.Às microeúpresas e empresas de pequêno porte, por ocasião da palticipação rresta

licitaçáo, deveráo aplesentar loda a docuúentaÇão exigida para coq)rovaÇão de regulalidade
fiscal e trabalhista, dentrê os docr.rmentos em,meradãs neste instrumento para efeito de

HabilitaÇão e inteqrântes do êrrvelope DocuEentaçáo, ItresIDo çlue esta apresente alguEá reetrição;
11.13.2.Havendo afguúa resirição nia coryrovação da regulàridade fiscal- e trabaltrista' será

."r"q.,taao o p."ro d" 05 (ci-ncol dias úteis, cujo terno inicial corresponderá ao monento elr çFle

o licitante for declarado vencedo!, prorrogáveis por igual periodo, a critério_ do oRC, para a

rêgularizaÇâo da aocrnentaçao, paáaiento ãu par".t.n".tto do débito, ê emissão da eventuais

"aitido"" neqativas ou positivas com efeito de celtidào negativa;
11.13.3.A não-reqularizaÇão da docuDentação, no plazo acj-ma previsto' i@J'icará decadência do

dirêito à contrataÇão, sem prejuízo das saDções pre\ristas no Àrt' 81' dâ Í'ei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC convocar os licitantes têBÂnescenEes' na ordeln de classificaÇão' para

assinatula do contrato, ou revoga! a licitaçáo'

12.O.DO CRTTÉRTO DE àCEIIâBILIDâDE DB PREçOS

12.1.Havêndo proposta "o. 
t.lot unitáriã guperio! ao estinãdo pel-o oRC ou manifestamentê

inêxeqü1ve1 nos termôs dô Àrt- 48, rI, da L;i 8'666/93' o ,tresmo será dêsconsidelâdo' Esta

ocorrência não dêsclassifica autonaticamentê a proposta, quando for o caso, apenag o item

càüesponaente, !êIacionado no Ànexo r - Terl0o de Referência -' na coluna c&igto'
72.2.0 ,.,a:lor estimâdo que o oRC 3ê propõe a pagar pelo objeto ora licitado - va]or dê

Rêferência -, está indicad.o no respêctivo eleEento deste instru@nto - ÀNBXo I'

licitatório, caberão recureos nos termos do Art'

\$



ANE
13.2.0 reculso será dirigi.do à autoridade superior do oRC, por j-ntermédio da corliss deve
ser protocolizado o original. nos ho!ários nornãis de expedlente das 08:00 as
exclusivamente no seguinte endereÇo: Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mananqua

00 horas,
PB. AA (

o
o

14. O.DÀ HOIDTOGÀçÃO E ÀDin DrCàçÃO
14.1.Conc1u1do o julgômento das propostas apresentadas,
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, rêmetendo

t)
a Comissáo emitirá atór

-o a âutoridade supêrior
juntêmente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologaçãô e Àdjudicação
da respectiva ficitação, quando for o caso-
14.2.4 autoridadê superior poderá, no entanto, tendo em vista seE{)re a defesa dos inteles9ês
do ORC, discordar e deixar de hoErologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela
CoIILissáo, revoga! ou considera! nula a Lj-cltação, deede que aplesênte a devida fundamentação
exigida pela legislaÇão \rigente, resguardados os direitos dos licitattes'

15.0.DO CONITÀIO
15.1.Após a homologação pela Àutoridade Superior do oRC, o licitante vencedor sêrá notificado
p".a, ã".rt.o do pràzo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaçãô,
ãssinar o !êspectivo contlato, quando for o caso, el-aborado em confoí[idade com as modalidadês
pêErLitidas pe-1a l,ei Federal n." 8.666/93, podendo o ülegmo sofre! alteraçôes na forma dêfinida
pela referida Lei.
iS.Z.Uao atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta, o ticitante pêrderá todos os dirêitos que porventurâ tenha obtido
como vencedor da l ici tação.
15.3.É pêrnitido ao oRc, no caso do licitante vencedo! não conParecer para assinatura do

contratj no prazo e cond1ções estabelecidos, convocar os licitantês rêmanescentes, na oldem de

classificaÇâã, para fazê-1o em iqnral prazo e nas mesrlas condlções do I'icitante vencedor'
inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitaÇão'
15.4.0 contlato que eventualmente venh; a se! assinado pelo ficitênte vencedor, poderá ser
alterado, unilate;akente pelo Contratante ou por acordo entre as partes' nos casos pre\'-istos

no Àrt. 65 e será rescindiào, de pleno direitá, conforne o dispoeto nos Àrts, -l'7, "18 e'79 da

Leí 8.666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesDâs condições contratuais, os acrê9clllros ou

supressões que se fizerem iecessários, até 25t (vinte e cinco po! cento) do valor inicj'al
atualizado do contrato.

16- O.DÀ!t SÀN@ES ÀnmÚsB"Nrrvàa
16.l.Arecusainjustaemdeixardecrmprirasobrigaçõesassumidasepreceitosleqais,
sujeitará o cont;atado, galantida a prévia defesa, à3 seguintes penalidades previgtas nos

Arts. 85 e 87 da l,ej- 8.566/93 a - advertêncj-a; b - mrlta dê rnora de o'53 (zero vlrgula cj-nco

por cento) aplj-cada sobre o val-or do contrato por dia de atraso na entrega' no inicio ou na

execuÇão do obleto ora contratadoi c - multa aé tO* (aez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecuÇão total ou parciai do contrato;- d - susp€nsão temporária de participar êm

iicitaçao e iru)edimento de lontratar colr a ÀtuirristraÇâo, por prazo de até-02 
-(dois) 

anos; e -
declaráÇão de j,nidoneldade para licj-ta! ou contratar coD a ÀdeinistraÇáo Pública ençFlanto

f"rarl."i"* os motivos dete.ririnantes da punição ou até que seia promovida sua reabilitaÇão

;;;;;a; . prôpria autorld"ã. ô. aplicáu a'lenalidade; f - sinúrltaneamênte, qualquer das

penalidades cablveis fundamentadas nâ Lei 8'656/93'
16.2.se o valor da multa ou indenizaÇão de'\rida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇãoaoContratado,seráautoEaticamentedescorttadodaprimeiraparce].adopagamentoa
qtr" á êo.ra."a.do vier a r.".i j,r", acrescido de juros moratórios de 1t (um po! cento) ao mês'

ou, quando for o caso, cobrado judicialmente '
16.3.Após a aplicação a. -ó"'i"ó.. das penalldâdes previstas' realizar-se-á comrnicaÇão

egcrita ao contratado, e iulficaao t'" io'p]:en"t oficial' excluidas as penalidadeg de

advêrtêncla e mrlta de mora quando for o caso, const:rndo o fi&damento 1egal da puniÇão'

informando ainda que o fato será registrado no cadastro corre3pondente '

l?.O.DO BECEBTUmtTO @ COIC',RC'VIçãO DE E CCÚçãO m oBi'Blt'
17.1,0 recebÍnento ou . coryro.i"ia" de exeãuçáo pelo oRC do objêto licj"tado' observadas suas

caracterlgticas, 3ê fará ,u.ã.nt" rêcibo ou equivalente enitido por funcionário Ôu corilissão

esp"cffi"a devidamênte aesj'gnaaos, após a verificação da quantidade ' .qualldade e outros

aspectosinelentesnosterEos'desteinstrumento'dasnoreâstêGlicaselegislaçãopertinentes'
e coogequentê aceitaçáo -

18 .0 .DO PÀ(nüEltTo
iá.i.ó p.g" urrto sêrá êfetuado Eedlarrte proceeso regular ê "t 9tt-1^T:i: 

às norsas e

procedimentos adotados p"l;-;Ra, da seguinie marrêira: Para ocorler no prazo dê tlinta dias'

contados do periodo de adirq)Iemento
1g.2.o desembotso máxiro aJp".fà", não será euperior ao valor do respectivo adi[çlenento, de

acordo com o cronograEa 
-.irã.r.ao, quando fo; o caso, e set4prê em conformidade com a

enqu.mto pendentê de liquidação qualquer obligação
aá penaliaaae ou inadirplência, a qual poderá ser
q,rã i".o gerê d.r-reito a acréscjloo de gualquer

disponibilidade de recursos financeirÔs '
18.3.Nenhum valor sêrá pâgo ao Contratado
financeila quê the for imposta, em vi rtude
corE)ên9ada com o pagâmento pendertte, 3êm

natureza.

\r

\.'.



19. O. DO REÀÂ]USEÀI.IENTO
19.1.os preços dos conbustíveis e lu.brificantes poderào ser
oficiais autorj.zados pelo Governo Eederal ou setoriais.
19.2.ocor!endo o dêsequillbrio econôEico-financeiro do contrato, pode!á 3er re
relaÇão que as partes pactuaram inicialmênte, nos ternos do À!t. 65, Inciso II,
Lei 8.666/93, mediante courprovação docr.mental e requeriEento expresso do contrata

Ma]nanguape 30 Janeiro de 2017 -

OLE FILHO
Presidente da CorLi ssão
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20. O.DÀ.s DrSpOSrçÕES GBÀrs
20.L.Nào será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentação de docLrmêntaÇão
lelativa ao certane, qualquer tlpo dê indenj.zaçâo-
20.2.Nênhuna pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇão legal, poderá repregêntar
mais de lma Lici.tante.
20.3.A presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por lazões de interesse pú.blico
decorrente de fato superveniente devidamente co[q)rovado, ou anulada no todo ou em parte/ por
ilegatidade, de oficio ou por provocaçáo de terceiros, Eediante parecer escrito ê devidamentê
fundamentado.
20.4-Caso as datâs previ.gtas para a realização dos eventos da presente licitaÇão geiam

declaradas feriado, ê não havendo ratificaçáo da convocação, ficam transfêridos
autonatlcamente para o prirDeiro dj.a útil subsequentê, no mesmo local e hora ântêriormente
Previstos.
ão.s.ocoffendo a suprêssão de serviços, se o contratado já houver âdquirido os matêriais e

postos no local de trabalho, os llesmos deveráo ser pagos pelo oRc. pelo preço de aquisiÇão
iegularmente conplovado, desde que seja,o dê boa qualidade e aceitos peta fiscalizaÇào.
2Oi6.Os preços unitárlos para ; reallzação de novos serriÇos surgidos durante a execução do

contrato. seráo propostos pelo contlatado ê slümetidos à apreciaÇão do oRc. A execuÇão dog

serviÇos nâo previstos será reguLada pelas condj-Çôes e cláusul-as do contrato original '
20.7.ó ORC por conven-iência adninistrativa ou técnica, se reserva no dilei.to de paralisâr a

qualquer tempo a execução dos seruiços, cientificando devidamente o contratado'
2O.g.Oecairá do direj-to de iryugrnar perante o ORC noS ter[os do presente instnmento, aquele
que, tendo-o aceitado sero otiãçao, venha a aprê9entat, depois do julgasento' falhas ou

irregularidades que o viciaraD hipót.t" es quê tal comlrlicado não terá efeíto de recurso'
20.g.ttos valores apresentados pê1os licitantes, já deveráo estar incluldos Ôs custos com

aguj.sição de nateri;I, não-de-obra utilizada, impostos, encarçÍos, fretes e out-ros que venham a

incidir sobre os lespectivos preços'
20.10.Este instlumento coniocatório e todos os seus elementos constitutivos' estáo

di sponibil izados eu meio EagÍ!ético, podendo Ser obtidos junto a co4i33ão' Ôbsêrvados os

procediroêntos definidos pelo oRC.
ãO.ff.a" dúvidas surgidas apó3 a apresentação das propostas e os casos Ônissos neste

instrumento, Íicarão única à exclr"iv..ente sujêitos a j-nterpretaÇáo da coEissão, sendo

facultada a mesllla ou a autorldade superior do ORC, em qualquer fase da llcitaçào. a promoÇão

de dilj-gência destinâda a esclalecer ou a conplementar a instrução do plocesso'
20.-1,2.para dirj-rnir controvérsias decoEentes deste cêrtame, excluldo qualgue! outlo' o foro
corpetente é o da conarca de I'taEãnguapê, Estado da Paralba'
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ESIADO DA PÀB,AIBÀ
cÂranÀ ut,tItcrplr, DE rGr4LIcuÀPE

col'ÍIssÀo PERT.GNENTE DE LrcrrÀç.Ão

ÀNErO r - IONADÀ DE PREçOS rÍo oooo].l2ol7

TERMo DE REFERÊNCrÀ - EsPEcrFlcÀÇÔEs

.m o&rETo

.Constitui objeto desta
aog vêÍcuIos utilizados nas

licitaçâo: Aquisição parcelada de conbustÍveis diversos, destinados
atividades da cânara l,Íunicipal de !íaeangiLrape.

1.0
1.1

2 . O. JUSÍIFIC,ÀTICÀ
2.l.Considerando
e adequadamente,
caracteristicas e

Gasolina comum

Et ano-1

Dr serurxÀÇÀo

as necêssidadês do oRC, tem o presente termo a finalidade dê defj-nir, técnica
os procedinentos necessálioe para viâbilizar a contratação em tel-a' Às

especificaÇões do objeto ora licitado são:

I'NIDàDE
Lilr<)

euArrrDàDE P.ut{rtÁRro
20000 3,l5
1000 2,99

total

. ToIÀ,.
75.000,00
2.994t04

'7-t -990 | OO

P
CODIGO

1

2

3 . O. OBRrGÀÉES DO @NIRÀÍN)O
3. 1. Responsablli zar-se por todos os ônus e obrigaÇôês concernentes à lêgislaÇão fiscal' civil'
tributária e trabalhista, bea coEo por todas as de3pe3a5 e conpronissos assunidos, a qualquêr

t1tuIo, pelante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado'
3.2.substituir, arcal,rdo coE a9 dêspesas decorrentes,. Ô3 Bateriais ou ser.iços que apresentarêm

alterações, deteriorações, inperfeiçôes ou çÍuarsquer irlegr'rlarldades discrepantes à3

exigências do instrlmento ae ãj'uste pactuado, ainda que constatados após o rêcebimento e/ou

pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou etrl parte, o objeto da contratação, sâ1vo mediante

prévia e expressa autorização do Contratânte '
3.4.Manter,duranteavigenciadocontratoouinst4lEentogequivalente,emcompâtibilidadecom
as obrigações assutrLidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exiqidas no

.ã"p""iiío' plocesso ticitatólio, se for o caso, apresentando ao coDtratante os docrnuentos

necesgários, se[q)re que solicitado.
3.5.Emitir Nota Ei-scal correspondente à gede ou filial da etqpresa çFre apresentou a

documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as olaiq"çãa" assrnuidas com obsêrvância a melhor técnica vigentê'
enquadrando-se, ttgoao""rJ.l àentro dos preceitos legais' normas e especificaÇóes técnicas

co!resPondentes .

4.O.DO CRrTÉr.ÍO DE ÀCErlàBrr,u)ÂDE DE PXBçOg

4.1.Havendo proposta com vâ1or unj-tário superior aÔ estimado Pêlo oRC ou mânifestamênte

inexeqülve1 nos termos do Àrt. 48, II, da íei A'666/93' o mesmo será desconsiderado' Bsta

ocorrência nâo desclassifica autonaticaDente a ploposta, quando for o caso, apenas o item

coffespondente, relaclonado ne3te anexo, na coluna Çódiqo'
4.2.o valor estimado que o oRC se propõê a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de

Referência -, está acina indicado.

5. o.IDDEIrO DÀ PROPOSIà
5 . 1. É palte inteqrantê
correS ente,
desdê que el a damente

\

deste Termo de Referência o modelo de propostâ
licitante apresentar a sua ploposta no Próprio modêlÔ

treencttao, 
.conforme 

faculta o instnunento convocatório

de preÇos
fornecido,
Ànexo 01.

rr, 34 '-6
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EST,àDO DÀ PÀRÀÍBÀ

CÂT.GRÀ I!íI'NIC IPÀT DÉ UAI4NGI,ÀPE
COMISSÃO PERT4NENIE DE LICITÀçÃO

À}IEXO 01 ÀO IERT{o DE REÍERÊICIÀ - TBOPOSAA

TOMADA DE PREÇOS N" OOOO|/207'7

PROPOSTÀ

CNPJ

de de

ResponsáveI

(

§

íí-A-NE

ó-)
Ní'\(
õFI

\srY

REtr.: 1!o4DÀ DE EnEç§8 r" 0OO0V2O17

oBJETO: Àquisj,ção parqelada de c@bustlveig diversos, degtinâdos aos veLcufos utilizados nas

atividades da Cânâra MrDj.cipal de l'Íã.Danguape.

PROPONENTE:

Prezados seDhoreg,

Nos terloog da lici-tação eE eplgrafe, apresenta[os proposta corrÍor[e abaixo:

óotao DrgeDcrr€o tÔRca./EEo L[utÀDB quNtuDâDB P 'LtÍrlÁRro P'rorÀI,

1 Gasorina comum ritro 20000

2 Etanot t itro 1000

1IÀIOR TOTÀT DÀ PROPOSTÀ _ R§

PRAZo - Item 5.0:
PÀGÀMENTo - Iten 18.0:
1rÀI,IDADE DÀ PROPOSaÀ - IteE 9-0:
ORIGEH DÀS MERCÀIORIÀS OEERTÀDAS - ItE4 9,0:
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂTa8À IíI,NIC IPÀJ, DE I!BI,IÀ}IG[,APE

COMISSÀO PERTANENTE DE LICITÀçÃO

ÀNtro rr - raMÀDÀ DE PREçIS lro 00001/2017

MODBLOS DE DECIÂRAÇÕES

REr.: TolG.DA DE PREÇos N" 00001/2017
CÂ]'TARA MUNICIPÀI, DE I'M,ÍANGI]APE

PROPONENTE
CNPJ

3.0-DEcIÀRÀÇÃodesu.búeter-sêatodasâscláusulasecondiçõesdocorrêspondentêinstrumento
convocatório.

cláusulas do

1.0 - DECLÀRÀÇÀo de cr.eprimento do disposto no Àrt' ?o. Inciso K{XIII, da CF - Àrt' 21 ' lÍrci'o
v, da Lei 8.666/ 93.

o proponente acinâ gualificado, sob penas da Lei e em acatanento ao disposto no Àrt' 70 inciso
xxirri a. constitui;ão rederai, Lei 9-854. de 27 de outubro de 1999, decLara náo possuir em

seu quadro de pessoal, funcionàrios menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou

p.rijoso . t"ri ."aot." dê dezegseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir mênores de

guatárze anos na condição de aPrendiz na forna da lêgislaÇão \rj'gente '

2.0 - DECLARÀÇÃo de superveniência de fato iDpêditivo no que diz lespeito a particj-pação na

licj,taÇão -

conforme exigência contj.da na Leí 8.666/93, Àrt. 32, §2", o proponente acima quali.ficado,
declara não hawêr, até a presente aaia, fato iryeditivo no que diz resPeito à

habilitaqão/participação na pre'sente licitação, não se encontrando em concordâta ou estado

falimentar, estando ciente dã obrigatoriedaáe <le inforEar ocorências pogterj'ores - Ressalta,

ainda, náo esta! sofrendo penalidaáe de declaração de idoneidade no âmblto da adGinistraÇão

aãáàilf, Estadual, u,-rrri.ip^.f ou do Distrito rederal, arcando cj-\'il e crimlnalmente pela

pregente afi4oaçáo.

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as

regpectivo instnmento convocatório e sutmeter-se as condiÇôe9 nêle estipuladas '

Local e Data -

NOI,ÍE /A.SS Í NATURA/ CARGO

Representante IegaI do ploponênte '

rtt Z6 (õ

NA

otpC

o
o
a
o

,D

OBSERVAÇÃO:
oã-oià-iÀi"ç0", DEVERÃo SER ErÀBoRÀDAS EM pÀpEr rrHBBÀDo Do rrclTÀNrE' oUANDO FoR o cÀso.

Í
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ESIÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ

cÂr'Bx"A I.fi,NICIPÀIJ DE Tai4AIIGuAIIE
COMISSÃO PERT4:NENIE DE úICIIÀçÁO
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ÀNE:KO rlr - Tot4oÀ DE PREçOS llo OOOOIi/2017

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA

REF.: TolG.DA DE PREÇOS N" 00001/2017
CÂMARÀ MUNICI PÃi DE MAI'fl,NGUÂ.PE

1.0 - rERMo DE RENÚNCrA ao rêcurso conforme previsto no Àrt. 43, rnciso rrr, da têi g.666,/93,

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lel
8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela conissão, que analisou a documentaÇão preliminar
do processo em epigrafe, efetuada nos temos do rêspectivo instnntrento convocatório,
desistindo, assim, expressaeente de qualquer interposiÇão de recurso previsto na têgj,9laÇão
vlgente, bêm com ao prazo côlrespondente ê concordando, portárrto, com o prossêguj-mento do
certême. Declara ainda que, elo havendo a ocorrência de quafquêr igiualdade de valores entre sua
proposta e a dos demals licitantes e após observado o disposto no Àrt. 30, s 2o, da lei
8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para defi-niÇão dâ respêctivê classificaÇão,
nâo sendo necêssário a sua convocaÇâo parâ o correspondente ato públi.cô, cortforme previsto no
Art, 44, § 2o, do referido diploma lêgal-

Local e Data -

NOME /ASS l NAIÚRÀ/ CARCO

Representante legal do proponentê.

OBSERVAÇÀO:
O TERMO DE RENÚNCIA DBVERÁ SER EI,ABORÀDO EI,.t PÀPEL TIMBRÀDO DO IICITÀMTE, OUÂNDO FOR O CÀSO.

I
,|"1

PROPONENTE
CNPJ
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EgTàDO DÀ PÀ8ÀÍBà

cÂT'oRÀ }íI,NÍCIPÀI DE I'GI'GIÍGI,ÀPE
COMISSIIo PERI.'ÀNETTE DE LICITÀçÃO

Ài{Exo r\r - T(raDÀ DE PREçOS X" 0o0ou2o17

}4INUTA DO CONTRATO

COIITBÀTO No | .... /2OL7 -cgL

crÁrr$[À ÍERCErSÀ - DO VÀrOR E PREçOS:

o valor total deste contrato, a base do

CÂHAXA HUNICIPÀ.L DE

CONFORME DISCRIMINADO
TER}íO DE CONTBÀTO Ot'E ENTRX SI CELBBFÀH A
MÀ}.ffNGUÀPE E PÀRÀ FORNECIHENTO

NESTE INSTRUI.'ENTO }IÀ FOruA ÀBÀIXO:

pelo presente i-nstnmento partj-cular dê contrato, de um lado cârúâra Municipal de l,arÍãnqir]ape -
nr. o,-rql..," de caxias, 123 - centro - tíaDànguape - PB, CNPJ n" 12 

"l2O 
' 256/ 0001-52 ' neste âto

representada pelo presrdente da câmara ,roao ràEeira da silva Pilho, Brasileiro, Divorciado,

comerciante,residentêedoniciliadonaRuaseverinovictor,45_Planalto-üamanguape_PB/
cPE n" 031.463.444- 40, carteira de ldenbidade ^" 2'288'944 SSP-PB" doravante si-@Lesnênte

COI.II RATÂNIE, e do outro lado ." '"' CIÍPJ n"

., neste ato representado por " " residente ê dceiciliado na " "
-^..., CPF no '""""' Calteira dê ldentidade n" '''''

doravante sitrP1êsmente CoNTRÀÍÀDO, decid'ilam as partes contratantes a53ina! o presente

;;;;t;a", o qoà1 ". legerá pelas c1áusulas e condições seguintes:

CI,lfu'SÚIÀ PRIT'EIRÀ - DOS EI'XD IETTOS I)o C(f,fn,lllI):
Bste contrato decorxe dâ licitação modalidade Tomada

têrmôs da Lej- Fedêral n" A.666/93 e suas alteraÇôes
dezemblo de 2006, alterada.

clÁusura SBcoNDÀ - Do oBilElo Do coltraÀTo:
O presente contrato a"a poa oUleio: aquisição Palcêlada de coEbustlveis diversos' destinados

aoi veícu1os utilizados nas atividades da câEala l{unicipaL de l'ÍâEalguape '

o fornêcimento deverá obedecer rigorosanente às condições expressas neste instrtúlento'

propoeta aprêsentada, ro."a" 
-J" preçás n" OOOOL/}O77 e instruÇões do contratante' documentos

esses lnre ficam fazendo partes inteqiantes do prêsente contrato' independênte de transcriÇeo'

de PreÇos n" ooool/ 2ol'l ,
e a Lei Corylementar no

processadâ
123, de 14

nos
dê

preÇo proPosto, é de R$

CI,]iUfl[À QI'ARTÀ - DO RBÀi,U3:f,'üEN!O:
os preços dos conbustÍvei" t -i"ltlfi"antes 

.poderão 
ser realirüados conforme os

oficlais autorizados pelo Governo rederal ou sêtoEal-s'
ocorrendo o dêsequillbrao econontco-tinanceiro do contrato, poderá ser restabêlecida a

que as paltes pactuaram ,-ã-"i"rrot"t", nos teulos do Àrt' 65' rnciso rr' Allnea d'

8.666/93, mêdlallte "orptot"ça" 
aoãt-títal' e reguerinento expresso do contratado'

cüfirsÚIÀ qlrrrÍTÀ - rrÀ DOrÀção:
Às despesas correrão po! conta da seguinte dotaÇão'

Recursãs Próprios da câmala !tunicipal de uamangÃrape:

C',ifu,SUIÀ SETTÀ - DO PÀGITUEIIIO:

àlaqanento sêrá efetuado ne Tesouraria do contratante'
manêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias' contados

cr,irusulÀ 3ÉTDlÀ - DOS PRÀZOS :

o prazo máximo para a execuÇào do objeto ora- contratado' coDforoê

admite prorrogâÇão no3 ta"os pr"wi"tos -pe1a Lei 8'666/93' es

ãàn"ia".àao a partir da enissão do Pedido de coryra:

indices

rê1aÇão
da Lei

constante do o!Çamento vigente:
01.010 01.031.0001.2001 3390.30.00

Entrega: Imediata
o pxazo de viqência clo presentê contrato sê!á deterEinado: atê o

d,e 2ol1 , considerado da data de sua assiDatura'

crÁusur,À orÍÀrrÀ - DAS OtsRreçÕEs DO @tÍrRlIàlslE:
a - Efetuar o pagamento reiativo ao fornecimento efetivaÚente
respectivas cláusulas do presente contrato;
f-l- paápo."i".tar ao contratado todos os reios nêcessários para o

Eediante processo legular, da seguinte
do perlodo de aditrPlemento'

suas caracteli9ticas, ê que

tá abaixo indicado e setá

finaL do exerclcio finêncel-lo

rêalizado, de acordo com as

r
§^

38

r)
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o

o
th
o

fiel forneci-mento tratado;



c - Notificar o Contratado sobre qualquer irreqÍu1alidade
produtos, exercendo a mais attrpla e coülp1eta fiscalizaÉo, o
responsabllidades contratuai s e legais.

tÀÂNE
encontrada quanto à ade
que não exlmê o Contr de suas

rt 39 tô

clilrrsuúÀ NorrÀ - DÀg oBarcÀ@Es Do @t+IB,ÀrÀDo:
a - Executar devidamênte o forneciltrento descrito

.relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipul-ados;
b - Responsabillzar-se por todos 03 ônus e obrigaçôes concernentes à leqi
tributária e trabalhigta, bem coDo por todas as despesas e coq)r@issos

contrato, que o lepresente irrtegralmente e& todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a figcalizaçâo do Contratante devendo prestar os

esclàrecimêntos soI ici tados;
informes e

cr,iiu$ltÀ oÍrna srerol - Do FGo:
Para dirirLi! as quêstões decorlentes deste
Mamanguape, Estado da Paralba'

E, por estarem de Pleno acordo,
assinado Pêlas Partes e Por duag

foi lâvrado o
testeB.rrrtras.

presente coDtrato eo 02 (duas) rrias' o qual va1

de 2017.

e - será responsável pelos danos causadog diletamente ao contratante ou a terceilos,
decorrenteg de sua culpa ou dolo na execução do coDtrato, não excluindo ou rêduzindo essa

lesponsabilidade a fiscàtizaçeo ou o acotq)anhamento pelo ólgtão interessado;
f -- Não ceder, tlansferir ou sub-contratar, rto todo ou elo parte, o objêto deste instnxrento'
sen o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do contratântei
g-Mânter,duranteavigênciadocontlato,eacoryatibilidadecomasobrigaÇõegassurtidas,
iodas as condiÇões de habilitaçeo e qualificação exigidas no respêctivo procêsso licitatório'
apresentando ao Contratante os docrroentos necessários, seryre que solj-citado'

cLriusurÀ DÉjcDA - DÀ ÀúlERIrçIo E BBssrsão Do coÜElso:
Estecontlatopoderásera'tterado,unilateralnentepelacontratanteouporacordoentrêas
páai"", ,to" "asot 

pr"l,istos no artigo 65 e eerá rescindido' de pleno dlreito' conforme Ô

àisposto nos Àrti.gos '17, 78 e ?9 da Lei o'666/93'
o contlatado fica obrigado a aceita! na9 mesnas condiÇões contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizeren necessários, até 253 (vinte e cinco por certto) do walor inicial
atualizado do contrato.

cufu,SulÀ DÉlCIT4 pBNGIRÀ - DÀS PtsNàI,II}ADBS:

A recusa injusta em deixar áe cruq)rir as obrigaçõês assr'Úidas e precêitos legais' sujeitará o

Contlatado, garantida . ptét'it deiesa, às segulntes penalidades p!êvistas nos Arts' 86 e 87 da

LeL 8.666/g3t a - advertência; b - mrlta de mora de O'5t (zero vlrgula cinco por centÔ)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega' no inicio ou na execuÇão do

objêto ola contratado; c - Eulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela

j.nexêcuÇâo total ou palcial do cãntrato; d - suspensão teEporárj-a de participar em licitaÇão e

impedimento dê contratar com a ÀfuinistraÇão' por prazo dã até 02 {dois) anos" e - declaraÇâo

de inidoneidade para liciJai ou- contratar ""^-. efuinj,.tração Pública enquanto perdurareÚ os

moti.vog deteítrinantes da puniÇão ou até gue seja promovida sua reabilitação pêrante a própria

autoridadê que apricou a pênal-idade; f - simultaneaEente, quarquer das penalidadês cablveis

fundamentadas na rei 8 - 666/93 '

ê

o
o

na C1áusula correspondente resent
contrato, dentro do6 Eelhores parâEetros de qualidade estabeLecldos para o ranlo dê vida

s1ação fiscal, civil,
assruaidos, a qual-gue!

tltulo, perantê seus fornêcedores ou terceiros en razão da exêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quândo dã execuçãÔ do

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

xaDangruaPe - PB, -

PEI,O COIíTRATÀI,IIE

de

TESTEMUN}AS

JOÂO FERREIRA DÀ SILVÀ EII,HO

Presidente da Cânara
031-453.444-40

PELO C ONTKIT-IÀDO

S
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pREFf,ITU RA ]tuti[cIpÁL DE RJÁcEÃo

Avlso DE LtcITÂÇÀo
-. pRDcÁo PRISENCIALN" 000t0/2017'1or, püblicô q( fJh Rita! arivi, oô ptrBG,,ô OficDt c r qu,re de Aporô, \.diadr n" Rur vdnet
'ônà/ 

d. aquno 4xr - (edo . Rh tào - pB. i. t..00 ho6 do d; t6 d; r.\e.e[o oe ]ul7 trc,;;nroü.;&Je p(Eio prs c:r. Jo r.p Íeno, p,ecô. pdd. 
^our"x 

ro ól nrf iiiiiir,rçàioivANUTÉNCAoDqrRorqvrrcrreao,ipru.ri tn RAvL\rCIpAt orhqCrrEó,rri ni.i,-
lo\ lTi\lol no úçrmenro \ rsenrê ründamnro teslt: I er red.Et n. r o ,2u o, e Dêcrrô r,1, - -l-r ; .
ír0ó 200- lhÍumaçóà: no hordo dÀ o8.ou - t):ú ho.",jo. or* r,,*, r".J*.",,";..1Jà,ii".
r'únü '0rlr 

'^ro-i00r rmirt (rbc ,." nr.+aU pb.uu, ú FJ.,J hd ;;.;;;;]";;;,;;i;".1;:.
lrnn"sÁvro ol s,.u^ rlii".lâo 

PB.0r deFeverenodez0rT

PRf,COEÍRO OFICIÁL

PRf,FEITURA MU\IcIPAL DE RIAcTIÀo

Â\jso DE LrcItAÇÃo
pREcÃo pRfsf,NCrAL N" oooIl/2017

TJrr. pubh.o tur '-d. aat àr at.d.5 @ l.Rretro (ni. ú. r I .lurp( dr Aporo, n,ü!üd nr Rü Vdnoltr1mr7deAqu.1u.43\-(enún.tuâctj. pB.i,jh.nohnE§dodhIhdet_e..Ruude2ut Lj,rr.i.
,,oddrdaJe ppr, o Í\6en. dr. dor,p. me,,o, p !co. pam qqr rst Àu or. qnr uiórr raN;",';i:,
I lN \DOS A \ÍF\DFR q\\1.,.S\IDADf SDÁSsfcru I ARtAsr Nt.lpAIs DLRtAr.HiO rú
Rnusos. ne,NosnoôN.me-ro Lrg.nre. lJndrmmro .E,t.l ert-ed@J r.t0 r20 Ut rD(rcro M ,n,rut_'0062m- lntonaçÀõ.rohotnod".r,|00d 2u0horu\oo(dE\ure.s no endere,o,rm. uao r.'.-lo .08l,.lb'o to02.t-n"i. t\ r|,lrd a , kcnco.op {o,.r, rair"r rrleluaullartúUgrlliU (a,".

*n*r.nu,oon.,ru^,?]íflão'PB 
0r dtFcvctciroderoI?

PREGOEIRO OFICIÁL

Prefeitura Municipal
de lngá

PRIFEI LRT \'IIJNICIPAL DI I\GÁ

avlso DE RlsuLTADo DE LrctTAÇÀo
PRf, GÀO PRESENCTÁL N.' OOOO5,2OI7

A PEfcíuú Münicipâl dc Ineá. at .a!és do ft.gôcúo (Xcial dô Muiicipio, toúá públicô o rsuhado da
I rc itâçào Pregâo Prerncial n" 00005/201 ,, cüjô objcto é a aqn&(ào de ;xigênio m«ticinal. paú arsder
ar mcessidád€s dos Posrôs de Sâude e da ?oliclinicâ do Municipiode Ingi.
EMPRtrSA VÊNCEDORA: AI.EXSANDRO SANTOS DA SILVA Epp.CNpr 05.l29.Ds,,OOOr_19
VALOR ÍOTAL: RJ ?5 672.00 (S.rcnir e cinco mit seisccnros. selenta c dois reais).

Droc,-Écro coMEs DAsrjgá(PB) 
01 de ferercircde 201?'

PREGOEIRO

Gâmara Municipal
de Mamanguape

CÀTIARA MU\ICIPAI, Dtr }TÀMÀ\GUAP!

^vrso 
DE LlctT Çio

IOMÁDÂ Dút PRIÇOS N. 00001/2017
Toúa püblico quc fa!á rcâlizâr ânavós da Conisúo Pcmancnre d. Licíaçào. s.<liad! ru Rua Duquc
de Caxias. l23, Cenrô - Mamanguape, PB, às 09100 ho!âs do diâ 20 de te!úeiro de lotT,licitação
nodaldad.'fomadâ dc Prcç.s, d. ripo menó. p.cçô_ naE:Aquisição pãÍc.ladadccôúhüsti\risdiv.6os

sasolinâcotuum e etanol Rccuisos: prcvistos noo&aôcnro !isent.. aün.tâô.íro lesatr Lci F.dcEl n"
8 666/91esuas àh.rações pôíenorcs. Irfomâçôes: no hoú.io dls 08:OOas l2:OOhoÉsdos diâsúrers.
nô.nds.ço supnorâdo Telcfôie: (081)1292 2786.

cr-Áuoro r-erre , #8"nsuâp€ 
- PB l l dc lâneto de 20l l

pRrstDfl\IE Da( oMtssÀo

Prefeitura Municipal
dê Sobrado

PREF[ITÜRA MU\ICIPAL DE SOBR^DO

ÁvlsoDE LTCITAÇÂo
pRxcÀo pREsEr.'ct,rl N. . 002/2017-sRp

A PREFEIT( rRA MUN ICIPAL DE SOBRADO, roma público p a coúccim.nro dos i .rc$!dosros
rünu L.i ledcnl n' 10 520. dc 17 d.julho dc:002, suicnando sc as nomà conliantcs.o âr. l5 da
lei n'8.666, de:l dejunho de lc93 € suas âlt rações e com tulcro no decreio í.,1.1i92, dc:t dellneiro
dc 2013 (ahcrâdo pclo Dc.rcrô n'8.250. d.ll dc Baio de 20I4). quc rc$tamedrâ o sist.ma dc rcsistro
. c o .c,'\ - ..h1dçi'. bcm.ohú.uJ" l, ! .rd.ao.oÍcLrd. ç rc rcal,,E .ic d(rr 1d n.ootrdddr pi.E."
Pres<_cii s,rerJd-RegrirodePr\",lornonnoÍfreio"T.-n.;oqúeocunfl ra,eoed"prere,rum

lüunicipald. Sobrado, no dii r4 de fcvcreúod.20i7as r4:O0,tr.do.omo obictivo: Sisrcnaderocj\r.ô
dc peco, prr c(nrul oqú,.,iào dr pncus. (40r". c p.o,cr.',... d"";.,;:-";;;.:.;;:l;it,:srorervadJ\\(r(Jtv.ddlrora,'unn.iná'ae,,n..,,n,on,.nd".tdJdr.Ut, topredio,<,lcd"
PRfc,ruÉ VLr i{,pâtdc Súbi.do. no - :ü,n-.t a* s"r... r-s,.rfltu.\obí Ju pe.cli,,*r4i.,;*
|aÍa nràron..n ormàçócs r 4úârc. Ju rclctunc 8l,ôó...0à0 no t urdF d( 08:00 À t2.00 HJrd.

wrlso^- LouRENco DE I 
sob!âdo _ PB, rl0 d. Janctro de 2ol7

PREGOEIRO OFICIÀL

Prefeitura Municipal
de Serra da Raiz

Ávtso t E I_tctrÂÇÃo
pREGÃo pREStrNCIÀt, N" ooo0Í20t7

Tôma!úblico quc fa.á el-r atra!és do prcg@no Otici3t c Equipc de Apoio, §diâd! no La,go da MalÍiz.
60 - Centro , S@ dá Rai? - PB. às 09:00 horas do dia I 7 de r,tu"rei,o a" u o r r, ti.,açao-noaut;a"a"
t\cuàoPrsúirl.'lonpuncnnrp.r\u.pdrà.A,tursrçjop,R(tiüJc(ombLn\..i\elubrh,.n.c,Rr
(uúo. pm\ 

'nú\ 
no orcmeno r Ccnre run.ldhcnro.egr IciieJe.J.n.t,,rjoO:.Dccre.ôVLli.,pjl

n'0r:0l .,1lomâ\oesnvho-árodJ.Oc.on6|2.00Iorâ.do.d.,ureNnoe!derelo.rpÉrdoo
Tchfon.r (08r) 1684-1092. Ernai| cplsemdaniaAhohail.coú

nr* n,,oun 
"r-o "uti#rla 

Raiz- PB II dcJan'nodc2oI?

PREGOEIRO OEICIÁI,

pREFETTtiR{ nÍ!rtclplt_ DE sERRÂ DÂRÂiz

PRI]T I,ITLRA \II.\ICIPAI- I)T, \IitR.\ DA R,\íZ

PREFEITLRÁ \ÍutilclPÂL DE sERRa DA RAÍz

PREFEIT( RÀ \'IUNICIP]\L DE CABEDEI,o

avrso DE LtcITAÇÃo
pÀEGÂo pRnsENctAL N" o{oo2/2017

Toma público que fará Ícalizar anavés do preg@iro Oici.l e Equip! dc Âpoio, sediârta no Lareo da
Mat.iz,60 CenrÍo - Sera da Raiz - PB. às I l:OO horas do diâ I i d; Fercrcno de 2017,lhitaçã;mo-
dcldrJ- Pregio A e$cr" I dô rr óo meno- Neço. pam. \ \ necuno.. pr e, rros no or çarenr" i .genre
rLnJdmcr lo lc8dL. i e' F.Jod, n. l0 <.n 02 ( n(. rsrô VLôi(ip,t n. 04 )0 tntomâçós nu h;r.-.
das 08:00 âs l2:00 horú dos d's úteis, no eÍde.eço supracihdo.
TeleIon.r (0rj3) 3684-1092 Email: cpls.râda6i44hohail.coú

Sc@ da Raiz - ?B- 3l dejõ.iro dc 201?
ADRIÂNO DE MELO FERREIRÁ

PREGOOIRO OFICIAI,

Àvlso DE LlctT ÇÀopREGÂo pREsENctÀL N. oooo3nor?
Tona público que fani reali2ar anivés do Preg@no G.iale Equipe deApoio, sediadâ no Lâreo da
VJrÍi/.60 í-L Ío.§cmLldRrr/-lB.r\l.lOO'or-"doJ;t_d(Fc\(..,.^l..20t-.trik\aô;",i,
lidadePEeãoPÉsêncial.dodpoôenoÍpreço,pamrLocaçãodedi!.§osVeicutos.Recu^os:previstos
no orçânenlo ligente. Fundamento legal Lei Federal Í. lO.52O/02 e De.rero MuniciDât n,.04/2Ol l.
lílomaÇ&s: úo horário das 08:00 as l2 oo hons dos di6 úreis. no endcqo supBüraáo.
Telefoner (08:l) 368,1-1092
Emil:.rkemdaÉiz@rhotm!il.com

Sera da Raiz - PB. lll de Jaeno dc 2017.
ADRL{NO DE MELO FERREIRA

PRECOEIRO OFICIAL

Prefeitura Municipal
dê Gabedelo

PREFEITURA MU\ICIPAL Df CTBED'LO
colulssÀo PERMANENTE DE LtctrÂÇÀo

PREc;to pRxsENcIÂL lol)/20t6
a\ t5() DE Jt Lc 1MEN I o DL t\,tpl c\aÇÃo Ao EDI tal

A i-rmi.,ãu Plrmdncr ( d( I r.tain romd oúb' . o. qLc d rnpuEndcàu trnp. r.dJ prté cmpR-, Nt\-
\4V t)O BBAçll \UTOVitvl-l§llDA.lul\F(,anUPB(J\tVINrO,ontomepa,e!erJ.ridro
n'047/1011, examdo !€la Procurâdoriâ (]eBl dest.municipio. Todo o teôr enconm{e à disposiçàodôs
inreressados no setor de licirâçào, na Rua Bcncdito Soúes da Silla, I I I - Montc CNlcto Cdbedelo pB

Cabedelo,0l dô fevereirô de 2017
SIIIIONE MEDEIROS BEZDRRA

PR§GOEIRAOFICIÀL.

Àvlso DE LICIT Ç,\O
PRECÃO PRE§E:!(:tAL tt. 00100/10t ó

Tom!públi.oquc fârá r.aliTarltrdlrs do Prcgoctro (Xcialc Fquiped.Apoio. scdiarla na Rua B.ncdilo
Soares dâ Sihâ, 1:lr - Vonle CaÍelo C.bedelo,PB,às09:00horasdodr.l,ldeFelereirode2Oll.
licitaqàomodâlidâdc PNeâo Prcsenciâl, do dpomcnor prcço, para:AquisiÇàô dc Vci.utos p!Ía cxecuçào
cnscrliàçâo dos scriços dc úmut..çào do Sistcma dc Iluminação Publica do munlcípio. Recursos:
ptevislôs no orçame.lo vigeúle. lundamenro legal: Le, Fedeül n" 10.520/02 € Deaelo Municipâl n.
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Tribunal de Contas do Estado da paraíba

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 0310212017 às 08:50:44 foi protocolizado o documenlo
sob o No 04635/17 do Avlso da Licitação n' 0000112017 referente ao exercício de , exercício 2017, reÍerente a(o)
Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Claudio Leite Filho.

REGIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 0000112017
Modalidade: Tomada de PreÇo
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Eslimado: R$ 77.990,00
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis diversos - gasolina comum e etanol
Data do Ato: 0210212017
Data e HoÍa do Certame: 2010212017 09i00
Local do Certame: Sede da Câmara Ít4unicipal de Mamanguape

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
corlormêLC 14,S3 ãlhrãda pela LC Si120Cgc

pelo Rêsimeôlo lô1ê.ro àlleràlo pêu
RA TC 13,2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

2

o

N EA$

: CPL.

o

Certidáo de Recibo Protocolo. Doc. 04635/17. lnserido por Tramita (gerado aLrtomaticamente) em 03/0212017 08:50
tm^r^.-^ ^ô. r\r-,,n 

^.tt^ala^a1 ^a.Ei 
\/^ri.l^^ã^. ôÉElo or.^2 ÊâaÃ ÂaÂÉ trono oDDa E/nl 

^ÂÂr\

,{

TM[,1lTA - Sistema de TramitaÇão de processos e Documentos § .,. "t:
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ESTàDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂranl ranrrcrplr, DE ral lrcúÀPE

coifissÃo PEnI.BNENTE DE LrcrrÀçÀo

TOIADÀ DE mEçOS No oooo]-/ 2ol7

COMPROVÀNTE DE ENTREGÀ

INIERESSADO: Posto dê Corüustivel Nova Mamanguape ttda

CNPJ: 04 - 078 - 847 / 0OO7-'72

ENDEREÇO: Rua Ináclo da Costa Farias, 830

BÀTRRo: Lôteámênto Cidade Nova

CIDADE: Mananguape

ESIADO: PB

DEcIARAÇÃO:

O INTERESSÀDO ÀCIMA QUALIEICADO DECLARÀ HAVER RECEBIDO O RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E

ToDoS os ELEMENToS NECESSÁRIoS A PARTICIPAÇÃo NESTA LICITAÇÀO, BEM COMO TOMADO CONHECIMENTO

DAs coNDrÇÕEs E ExrGÊNcrAS DA MESMÀ.

RECEBI EYi: 09 / 02 /2A71

I

ASs I NATYRA
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EsràDo DÀ plneÍsl
cÂraRÀ ulrNrcrPÀr DE raníâNctr ÀPE

cor'GssÀo PERT,BXENTE DE LrcrrÀçÀo
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rolGDÀ DE PREçOS No ooool/ 2o].'l

COMPROVÂNTE DB ENIREGÀ

INTERESSÀDO: Posto Cavalcanti CoÍnércio de Conbustiveis Ltda

CNP.r: 07. 917 -488/0001-65

ENDEREÇo: BR 101 km A0.2, s/n'

BÀIRRO: Saté1i te

Cl DADE: Mananguape

ESTADO: PB

DECLARÀÇÀO:

O INTERESSADO ACIMA QUAL IEICADoDECLARAHÀVERRECEBIDooRESPECTIvoÍNsTRUr'lENToCoNvoCAToRloE
ToDos os ELEMENToS NECESsÁRlos A PARTTCTPÀÇÃo NEsrA

DAs coNDrÇÕES E ExrGÊNClAs DÀ MESMA.

LlCITAÇÀO, BEM COMO TOMÀDO CONHECIMENTO

RECEBIDO EYit 15 / 02 /2071

ÀSS I NÀTURÀ

il,l
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ú
PROCURAÇAO

OUTORGANTE:
Posto Cavalcanti Comercio de Combustíveis LTDA - ME, inscrita no CNPJ no

07.917.488/0001-ó5 , com sede (Rodovia BR l0l km 42,5 - Satelite - CEP 58280-00

Mamanguape - PB, por intcrmedio de seu represcntante legal, Sda) Joaqúm Francisco

de Mclo Cavalcanti CPF n'449.177.59444, RG n"2.937.073 SSP/PE

OUTORGADO
Dyego Hybernon de Albuquerque Cavalcanti, CPF:049.941.924-30 RG: 2567329

OBIETIVO e PODERES:

Por este instnrmento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e

constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a
participação da outorgante em licitações públicas, concordar com tdos os seus termos,

assistir a abernrra de propostas, analisar documentações, fazer impugnações,

reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder

descontos, praticar todos os demais ato§ pertinentes ao cerlame em nome da outorgante

e tudo mais que for licito e necessários ao e cumprimento do presente mandato.

Joaquim F lo Cavalcanti

CPF 7.594-04

RGn .073 SSP/PE

o rr
c.

a
lr' §\%/'
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âEPÚSIICA ÊÉDÊfiAÍIVA DO BFASIL .

ÉÍÀDo DÂ PÀf,AI8A

Slcr€Í ÉÀD 5É6uf, tlç^ E OÀ DEEsâ 5Oq I
lrtmup o€ rcdo^ oarúx

DCP ÍüxtíIo DÍ lDErÍ'rrc^çÀo
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ErRÀbE o€NTto^oE
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ru qro JOgÉ LIrIg
JOSEFÀ DE PÀÍ

DÀ SIÍ,IrÀ
I}íÀ CÀlCÀg DÀ SILr/À

2.273.783 - 2 OE

^PII€ ÀDJ'ÀMIR CÀXIÀS DÀ SI'JI/A

}4ÀMÀNq'ÀPE-PB

NÀSC.N.7676 ELs . 173V I.IV.À-07
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ffi
MINISTÉHIO DA INOÚSThI,'
DEPAN-IAMENÍO NACIONAL OI It

,q,sÍEMA NACTONAL Dt REGTST'r

: DO COMÉRCIO
SÍFO DO COMÊFCrO

OO COMÊRCIO

., . INSÍR']ÇÕES DÊ PREENCH NIO

PAR, , .) DO REGISÍÂO D€ C clo

CPL,o

(_

o

Dc.
CoHTBATO OE CONSTITU|ÇÂO DE Si CTEDADE
POF COTAS DE RESPONSABILIDADE IMIÍADA

ouALrFrcAÇÃo Dos sÔcros, pARrtctpAÇÂo ) captÍAL E cERÊNctA

JOSE Í,IIÍ2 DÀ SILVÀ
ofu do só.ro írq dr6rol

BRÀSTLEIRO CâSÀDO CÔÀ,IERCIÀNTE 243.038 ssP PB

10. 03 . 52

06 76 9 3064-6 8 RUÀ MÀRCOS BÀRBOsÀ, 1 22, CENTRO }4ÀI\lAIiGUÀPE

58280-000PB

18.000 18. 000 ,00 18. 00 0 ,00
..all.r srô.c,nó( Rs ) C.o{.| lnr.q.tr.dol n3 I

I}ITEGR,AT rZÀDO NESTE ATO EM MOEDÀ CO
Có.rd .lnr6.r'ri I Rl IPÀrs '- - - Fq-r . Prüo d. ,ât.er.nt.aao

rSOI,ÀDÀI{ENTE JOSE LUTZ DÀ SILVÀ
6ê,ar( . l.r.o do Nr. C6. ,

JOSEFÀ DE FATIMÀ CÀXIÀS DÀ SILVÀ 06.08.56
tldE do SócE r!6r .116:0r
BRàSIIIEIRÀ CA§ADÀ COMERCI.iÀ}ITE

- D.r. d. N.-rri..rlo
474.632 SSP PB

izz, csxrff[hríÀNcdÀPE"ti1nd69z:ol-zo
5 82 80-000
ctP

2.000 2.oo0,oo 2.000 r 00

TfrffitteTtzeoo NESIE Àro"'§trÍ"§SÉSf'àonnrnro DO

Csrd . Lrúrllút RiIPÀrs -- - - Fo.6. . ?r.ro t. lnr.erCi..çao

ISOI.ADÀMENTE JOSETA DE FÀTIU,À CÀXIÀS DA SILVÀ
Grafti . lr.ô do lrd-. C6.'

*)
$.:

Noú. .lo Só.b lDor .i!.nr.r

' 0m& E'a

tÍúre C@úl.lô

C.ü!d ún$r.llr.do Í R3 )Ettt sv!.cmo I RS )

C.pÍ.r . r'lr.q.ilut Ri I ao.h. . Pr.ro ó. r.t!o,.tr.clo

cdadL . Ue do Noô. C6.'

rbd do Só.b loor .iLr@l

t.r.do Civn

cPfI

$
1
ú
B

E

,

lloí.i Suúdho ( Fl ) C.pil.l hlrs..rirrdo ( BS )

C.Dlt.l r lnr.o,.U-l F!3, Íq .. Pr.ro d. lÀ!.ír.r,txao

d Fe^á6 
'.d.ú' 

O.r. rNoanc N9zÔ0Á,lor!47 ocÀF3F 'r

GnlúL. Uio óô ildtt Ccn..

! arrr. tkt . Pq,. ú.lrd.p.rr,.m{ t (É rr,lírÀ ,ÉlO ,6 coc .r io. 
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CLÁUSULA I I Í{Oi'E COMERCIAL, SEDE E FORO

_Pos?o pE col{BustlEL_xqvÀ_ !T-DÀ 

--
UAPE

BRlor xt'I 38, S/N*_-I0[EB!üNIO CIDÀDE
S.d. úní!r..o Corrtor.to âer Pl..á Av Eü,'o !" . comoLdhk, M, n!.p{r

N_QVAL_1IÀMÀIIGUAP__E

.\iIINISTESIO OA INOÚSTRIA E DO I OMEBCIO
OEPARÍAMINIO NACIONAT DE REGISIB() Í]o coM€RCIo
SISTTMA NACIONAI DI REGISTRO OO LI' IÉRCIO

PÂ:t^ u30 u( .,ts rLr ut coMEnLtaJ

PE 56260-000

MÀIIANCUÀPi. PD
Íorc rrÀ^rido Utr

CLAUSULA 2! - CâPITAL SOCIAL

20.00c
v.rs uN*. .o'i I R3 I

2ü. 0t)0 r 00

20.000,00
C.rt r' h'.,g..rr.í,{ Rl }

VitiTE MIL iEiriS

100

a,r 'r à .r"q.,.i,,I BS I Ío''r do cá!i, ( Rl,
(:C À§]rtiÍE l/O PÀIS

20.000 r00
tn 8t.í r,nóv.,r I Rl I

NESTE .ITO EM MCEDÀ CORRENTE DO PAIS

clausuLA 3: - PPA2O OE OUnÂçÀO OA EOCTEOÂD:- - rÉnÍún O OO EX€RCIC|O SOCIÂL

CiÍ,, ! n,, í 
'poi .rr.ntor

oúr'o( Í Rl I

io.F. r ,,..ô d. r.tr9,.rrrrao

04 f|o / 20oa
r-
L zr/vJ

cLÂusuLA 4: - REspoNsÂBrltoaoE Dos sôctos

A responsabilidade de cada sócio nas oi.rrigações assumidas pela socied.l,je está limitada ao total do ca-
pital social.

cLÁusuLA 6t - oBJETo soctÂL
COI-1EP'CrO VAREJISTÀ DE

LOSÀUTO!1oToBES.---
COI.ÍBUSTfVEIS E LUBRIFICÀIiTES DE VEICU-

I
on r3Er . oúr! . Cd.r! 1r,., ',a, d. rí.r-É!rq !D r^rÊm Jolo ,,fsôôlr ,s c ', , : E, E 'ft@rtl,mÀ. - rú/.,r.,r,. ar r€ ú z2.r. 0§rotÇr GrÁÍsaÍ

_Á#6-úEh
ffi+g (

o

^,4:-<:gl!9
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MINISÍERIO DA IT,'DÚSIRIÂ I ,}O COMÉRCIO
DEPARTAM€NrO NACIONAT D[ NiI; rNO DO COMÊNCIO
slslIMÂ N^CtlrN^r uÍ nrcrsÍn(l D(r ( rtÉBct(,

r'anA u:. ' L) nEclslno D€ c0ME

CLÂUSULA 6.. - GEnÊNCIA E USo Do I.r

A gerência (la s()cieda(l() e o uso íl(.
deste instÍumenlo. vedâdo o uso (1,

CLÁUSULA 7.' * RETIRAOA "PBO.LABOII

Os sôcios poderáo, de c(
cia. a ríruro d" ,,o;..;ú;[l'],,§,:1Í; ,';;::11#ü#:t3-lL"',iJ::;"j ' rri'r rnerrsar lrekr exercício tra serên'

CLÂUSUTA 8," _ TUcRos E/oU PREJU|Z(..B

Os lucros e/ou preluízos apura<los err lalanco a seÍ realzado âpós o lén . ,r,r r.l<.r exercícir_r socral serão reDaítrdos entíe os sÓcios, DÍoDorcionalnl(: "e às co(as,1" auãã,rt, no capitâ. ,; rr;ial, podenrJo os sócios, todavia,optarem Delo aumento de capital, ut i:zando os lucros, e/ou compensr. , ,, prn;ri.ã" nã txercícios ítrturos.
CLÁUSUTA 9: _ DELIBERACÕCS SOCIAI.

As deliberações sociais de qualquer | .'tuísza, inclusive para a oxclusào, .. :iúcio, sorão tonladas polos sócioscotistas que detcnham a maioÍia rJr, .:6p11r1 aoa.",.

CIÁUSULA 10 - FILIAIS E OUIBAS DEPEr.,i)ÊNCIAS

A socisdade poderá. â (t,alquer ler,l:.,). at riÍ íiliais e outíos estabolêci: : r,ios, no lrãls os Íorâ (lole. poÍ âlode sua gerência ou por deliberaçâo ,i.rs sócios.

cLÁuSuIA 1t - otssoluÇÀo DA soctruADE

o íalecimenro. a rnteÍdicão, a rnar)rrit. ão e.quarqueÍ outra situação qu,. , ,rqu€ err (rissorução dâ souie(ra-de pêrmitirão aoÍs) sócrolsl remerre* ,rnte(si admitir(eml novã'ilisOci,... r r,ãra â contirruidáe da empresa,na íormâ abaixo:

À RETrRÀ, IIORTU, fiiC,\P.!-CrDÀDE E IISOLVENCrÀ DE QUAI,Qtir]?. rJl.I mS SÓ-
cros, rt{PoRTÀRÁ NÀ DrssoLuÇÃo DÀ socrEDÀDE, ocoRRENDo ÀLCU'I.,'S Dos ,/
EVENTOS ACIMÀ SERÁ rErTO UM BÀrÀltçO BSPECTÀI CUJO RESITLTÀDO PÀ6ÀR-
sE-À QUEU DE DTRETTO ÀO SoCrO REITRANTE Oü HERDETROS DO FIJdCTDO /
ÍUDO QUE LHES eOgBER, SEllDO 30t ( ?RrNTÀ POR CENTO) NO À"To :'r O FI§
TA}ITE NO PRÀZO D8 12 ( DOZE) Ii{ESES EI\í HOEDÀ CORRE]!?E - .

ME COMERCIAL

orrle conteÍcial.serâo exercidos I r,,is) srir:ro(s) rrrttx:ado(s) na Íorntarome comeÍctal eln assuntos all, ; aos rnteresses da socreda<le.

\§_
\

\

r'd,*E +à,b r.t. n/Dú!c úç nú'*totrl r . t'.r. í. h.r.Ífr,íiat-4 rF r^wú Jctlo rc!§o^ r. c*^r55r
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ffi. .{#lir#f'f^ü#ili:"i3ir H#T::,:r? .
|AFA r. .r ,O 6EG|STFO DE COM

Os.sócros declaÍâm. sob as penas da Lel, qr:r. nào eslão incursosreslrições legais que possaá-impeor-ros de ,_,xeÍceÍ atividades ;:[.flllJ**' "i 
s crimes píevistos em Lei ou nas

:;":':T:,T;t'::i§:ã"fl,:::".,.".j *m::;:::,,:,::tã1, 63 i fn*s ) vias. de isuâ,

l'ÍÀ],rÂNcuÀpE
CIDÀOE

ÂssrNATUnAs/NoMEs Dos sóctos

,.JOSE LUIZ .úÀ SrTV}.

U4
de OUTUBNOPB

de 2 000

lt

(/

Josi dar§raÍus

8769,l /,^ i .\;Í "osEr DE T'ÀTIUÀ CàXIÀS DÀ SILVÀ

!0?_
É:1<YÀ.:l<l'ê,3
oiô\
{f
Fg,ou.
oüJôo
JEího;iEÚ
uJ&

EPoõ<[
l--ztu
,!,

ur
I

o
(,
9
2

a

9

Eo
oo
o

I

o
oa

o

Nâm.. J

TÊSÍEMUNHAS

)')I,{
I

rà
q

à
-(

gE
õo,
t<
oÉ.t<
t.'o,'õo
§u
õ(4

ôõt
À

o61É\c
XNêú
Oo
a^'ôú'

:lf

., .,]- o

,/
lt iLÍ.

lilelro de ÀL§ê1d.a riü. Il9l4B?-§S?-It

ru-

N EA

do
ó

(
c)

q-ia'úEçle.ÊÉ!ü'{0nn9,l.raoà dtllrtlníÍ l't#BEr. oâttr.,rdr. rrb . ?r.í rr hôpirrà.4 to rÁr8l Jolô pÊ§lorr, L Ít c."-r
-§

qsry



r ttJ ljJl\r1 A JU'U I ]T.I J \J UUIA)
RESPO}i ADE LNÍITADA DENOIVÍINADÀ *POü \_,,

(]OMBUSTTVEL NOVA MAMANGLIAFE LTDA"

L,\Jl\ l'
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NE

CPL.

52
0s úaixo assinados, JOSÉ LUIZ DA S A,

brasileiro. casedo. comerciaute, residente e domiciliado na BR l0t KM 38.
Loteam ento CidadE Nova na cidadE de Mamanguape - Pb portado da C.I. 243.03E
SSP PB. CIC 06769306468: JOSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA.
brasileira" cesadq comerciante. residente e domiçiliado na BR l0l KM 38, SN.
Loteamento cidade Nova na cidadç de Mamanguape - Pb portadora da C.l.
1?1.632. SSP PB. únicos sócios componentes da sociedade que gira neste prsçs
sob a denominação social de " P0STO DE COMBUSTIVEL N0VA
MAMÂNGUÁPE LTDA"" estsbelecida na BR 101 KM 38. Lotermenlo Cidadc
Novo na cidade de Mamanguape - Pb. com contrato de constituiçôo arquivada ne
JUCEP sob n" 25200362691. por despacho de 05.10.2000. rcsolvom dc comum
acordo alterar algum rs clursulas do seu primitivo contrslo da seguinte maneirg:

r\

PRILEIRA - A sociedade

CONIERCIO VARFJISTA D
VEICULOS AUTOMOTORES, ACTESCENTA LOJA DE CONYENIÊNCIA

SEGUNDA - Todas as demais cleusulas e condiçôes estabelecidas nos ato§

constitutivos da sociedsde não ricençadas pelo presente insrumento, permmece

em vigor.

E por se acharem em perfeito rçordo, em tudo

qusnto neste instrumento perticular foi lavrado, obrigam-se a cumprir 0 prç§ente

assinaldo-o n0 pre§cnço da.s tçstçmunha-s úaixo. enr 03 ( três) via-r de igual teor.

corn a prim eirs vit dçstirade t registro e arquivam ento na JtlCEP.

Memanguape, 20 de merço de 2002

JO SE LTIIZ DA SILVA

alem de sua atividade principal já existente
E COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DE

lru

sor o MIERO
25 60005? 599

]O§EFA DE T' TIMA CAXIA§ DA SILVA

.Àf{rA cotlERclÂL Do EsÍArp oa PÂRÁIBÂ

ffi,f 
ESl'EM UN HAS:

ry R6

&â-i. C- &,àt rr,pr**or: 020O{5504
àpres3:25 2 00!6269 1
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, irt -. ALIER \Ç,\O CO§TR{TII.{I, \'TlD.\ SOCII,)),\})F IíI}

C'0§'ÍUt ;S'l'I\j I,.I. i\()!' \ il'Í {}í;tN(il í;\PE LTD.\'n.

JO§E LtiIZ I).4, SILVÀ b.asiieiro r'.rturai ctc

PIJ. ca-\itd( ' solt ttÊlre <le conunlno 1-rlrrcial de [rerr", m-scido elrt l:]/í]1i lq1 I F

l(i .7 (r93.t'Xil.ó8. RC. 1,13.ú.18 SÍiPrPB. r-estdorúe c dortricrliiltLr rür [iR l{.r I K\l Jtl :irr
1,.-)ttsturertr) (-i.-latlc No'"ir. lvlzuwpUape-PR (-EI' 58.23(l-00U e .TOSEFÀ DF', FÉl lMl
CÀ\LL§ DÂ SILVÀ brasileira Íritrlral de }vtanntgrnpe-PB. casarh soli regirtx,, rle r:turuu úútr

paruial de bers. rrascida em 06i08,t1956, Enpresária- CPF {.ti3.697.3111-?u. P.G. l7'1-{;-11

l\i:iP/Ptl. nrsirtcrÍc e drnmciliaela Ía tlR t0l Kl\{ 38, sirL l.rlernrlerú,r Ciclatle r.l(\,à. \'l iúiutllgt tâPt -

PU. L'EP: til.2E0rxrl). üruco sócio da sociedacte Pclsrô de ('ombushvel NÔrra lr{antugturPe Ltilit
c<m serb n ÍlR l{ll Kh'í 18. §'n i,otesrrÊrÍo t'irlatle }'k'vtr. i\4rLnnrgturl.t-PEt. í'llP iE :311-Íl(x}-

u(!n (-LlÍrul(r Srutal reg*fraql. ltt .ÍlICEI) .-olr rt'l5J()0.16:691 ll-'l tlc:1,111'fx' (it ili'l1l'íríltl
ir rsorita tK) tl,'\JT'-l 1t 0.1 078 84 1 r(.)0í) l -71. tc;-tllvettt u-.sirn all e l:l ( r ( '( )rí l?lr r Sr I li

l' - O capital social que era de Rj! 30.000,00 (r'irÍo nril reúi-) tr)ttúnrcrüc it t eciÍi7.rr1.r e

dir.iüdc, 
"rri:0.OqO 

(r,irúc *ril) quut&§ Ír.r \.aloÍ de R§ 1.00 (rnrr real).ad{r urÊ, Írir.(sa r }-er de RS

1(l f,í)í1.í!í) (q1larcrürr rrxl rears), <hrn<tclo da seplurÍe fiBÍEira:
A '- J rlSê l,uz da tiilrr"a > [t§' t6 I rí Ú I. o( |

D Josetii «le ljúi1rg Caxii* da Silr'rr .> R$ 1.000.0{l

Total l(5 -llj ixrr) rlll

§ uicrl * .{s rl(tvii{ qru'rtas subÉcfilâs sáo trrlrrlfiÉrle utcp':úzaclt'r:' lE}le ill(t elll lÍkÉ(lÀ !:(tlleÍie

dL) par-\. p€l(x seu§ ,-uLl§clitíJrEs.

3 - A riltu (lâ ntxliÍi!':açâo ora ajustnda cor§;olida--*-e L) coll$tt! -'-tr:i al' eotn seguiJie

Iedaç:ii1-r;

l, - r\ .r.rtttrlatlc Era s0tr rt llriltr'cll+)lci-atjal Pttrtt'dc ( -!Últt'tr:rtlvÉi i'jtrva lvl turfü gtlàl'C lldtt '

o te r sua sede ru BR I(|l KM 38. sir. Iirteturrrto (-itlatle N()vu. Miulnl*{ra1x:-Pli' (l[.I'' 5ÍJ ]Sll-

00tr.

3- () ('rblet{) socral

AlÍ(-)ÍIlrTofe§

corrErcl o ruejista cle combnr-si|n'ei" e luhnfi'-'ules de "'elfldrrs

quc,tns de r-.rL-rr rrrmi:ral ds Rl$ l'00 (urrr real ) irúep;

pelos sócio:-.
.\ Jrrse L.rriz tla Sihn

B - Jrxclà tL: [,'at-utu Caxas da íitlva

(.).iri.rilrrl s.'uiirl ó.le R$ 40 {)i}0 (}o {quirrerúa nril reaiqt. rlir'i, Itl,r utrl iii ii{rr] ((luálÍc'rí'l

:dizldo lÉstc al!, errl trUrcda L{,i rerí.c {l(

> RS 16 ítítrt.rttt

RS .1 0ílo.{x)

\

A soCredilr'le mol(It SUà§ atrr.ldade,c em(,\i lílr'lílltl'. e sctl fnvü c llxleterlfil'I"d(\

dLTI§E

Jcp
alt eraçâo corlrdual t eÍfúsúe.

(f-Àte'-lrtrlxlrbilid;acle<iec.arlirs..rt'ioerc.:tritail(t\ithrr(le511..1*qrtrrt(.tl[t.qt<.'tlrr"teslx'rxlet:tr
serlidananule pela utepilizaçao do capital sr-itral '

11 - .\ arllúristr.rçãur da s.-rcie.lade ctberá ao sr-*:io José Lui" di sih"l cotn lx'dr:re:l e

tínhnç,lcs de actrntnstratlor arÚt-rüado o rrço do rrtrne emprcslnal ' radar"to.rri cr{nrút: ent

ati'rclarles estranhas ar,r iÍúeÍesse s-Lrl3l ou as§lrrrrr obngrçires seja em làr'i'r de qru:lqu9r dos

tttnfir-tü" ott tlg leÍuclrr^r treÍl coÍÍx) orÉri11. otl alieÍru iloÍ§r i{krvcls r 
l'lr t-rrlelllrtlc :clÍl i'tlu (! l7:lÇiltr

,Ls qurrtar sli."' üúlisivcis e túr P'rJeltit' ser oodit{a" e triu rs le rida-' '1 telcL;'tr' sr:'lt \'

rúrprl., do oúro sócio. a q,rcn, fi"a t""*g,unrL- em iFxrldads de c..uuliçocs o IIÍeç() diÍei;{)

.it'e*-i" Pàra a su:l aqúsiç'io se P-']sta a tcrda fc-rnurlizrdo' se realizatll : ccssão' i'
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CÕr\ÍTIMiÁÇÃo DA ALTERT\ÇÀ0 CoNTR;itTi, J_ Nn
S()CiED{i]E
LI'DA''.

"P()sTo l)t,i c:oMBr rsl'Íllii N()v,{ irL[

8" - Ào tenrrr' do oada c:elutcio sociül cln 3l de dczcrnbr\r. .', u(hrilrlsllu(L)r FeslitÍa ü(rrtds
lustifrcadas de sur adnúristraç:ilo. yrocederrÍo a eiubora,çàr.r drl irn.srú.áriLr. rLr Lraliuql, lxrtrinrulal
e do balar4'e, de resultado ecorrimico. caberrl* ac,s sóuios la proporçào dr suas qu,-ti.u. os lucr.ls
ou perda-s apuÍada§

q' - Nex qud.ro rrnses seguirtes atr têmrírxr lp s;çs1ç1ç:1o srri;rl, rx soctrx rltrlitrenrnro sol.re as
coúas desi.Unrii,o adtrnristradcrres quarú(r for .r cas..,.

loa - À sociedade podera qualquer tempo. abrir ou fechar filiais ou Lrutra (1epcftlêiu--iir nndiarüc ir
alteraçiio corlrzúrud assirnda gnr tcdos os sócios.

I l'- ( h st ttir-: [rrtreratt tle çcvrrrun acordo li-.tçrr rmn retrrada nersal u rrtr ç rle [lrllatn,re.
.*xervadas drsposiçtrs regulanrrtar.es e pertircrtes.

13Í ' FalecerrLr ou irterditado qualquer sócie.. a strciedrde coúirnrarii snr. ali\; rlarles cr-,nr r-,s

herdtrrcc, strcessr-rres e o lIDapaT'. NÍto sêÍxlo F{'§sívef ou inexistirrlo uXeÍe.-ce desÍe lru do -socl.\
ÍierEmesceflf e o lalor de sells lElvefer- serâ aInlr. dô e h qurtlado crrm base rra dtuaça(\ IrâlflrtloÍtral
da srrietlarle, a d;úa da resc'luçâo, veri licads em balr4o es:pecralnrrÍe levuíada

§ ruúccr - C) lrcsnu prr.x:edirrrcrtcl seru atldado t;nr()rúlss ç:ilsl''s crr] (Ilc ii süle(là(lc sc res\rl\rir blrr
rclação a seu s(rcio.

I.1'- - O arlnúrri--trador ileçlura sob as lterur rla t,i;t t'le (lrx, rú{, está urq.uthth, tle cxereet :r

aórúústrlçat', da :'lxiedlrle. prr lci eqrcial ou Brn \,lÍude de clnxleruçrr.r urirrnrurl. (ru P{)l srl
etrrrtü'ar soh os etbitos; rlelrr. u pcrn que vede. ai rkla que tenqxrruianÉ,úc (r Ítccss!'rt ú:rj/-r.rt:

pulüct-s, pt-'r ,;rine falinprtur, de prer,urcaçâo, fita ou nrborÍrr, coÍrcussão, pecr.dat(\. ül côÍtÍlr
a ecmxflna fJoFIlaÍ, ccrÍtÍa o sisterrn firnrlcerro rncrcrral, !-r-lrlra Ík-]rnrrF de detbsa tla
coIL-OITencla- ctlúÍa as relaçCleS de corstUrrl, fe pub[r--a oll frr1[medades

14'- Fica eloit.r .-' Íbr.r de Marrnrquapr Ixira o excrr:lr.'l() ü \' út[ryxinp;trf i[1rs útetlt's t'
L)britil\: o€ s resultarües desle corlralo.

H por estarem assimltrstos I coúmÍado-{ a-sslrÉrn o praserüe rnstnurrúo em três vrirs

M arr urrulrmper. ílti <{e <lezerntrrtr de i((i1

y'e-- \.(t
e t uiz (la Ílllva

l cstenrunhas:

rle F adnra ( laxias da §lva

JUÍ{TA OOIERCIAL DO E3TADO ÍY\ PARA'BA
aEqÍr Cc oREGrsrpLi Í v'8..2 2003
soB N" 25600074635
m.oro: 03/028íê5

lDlaarrzS 2 001626, t
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AITERAçÂO CONTRATUAT N'03 DA SOCIEOADE
,,FOSTO 

DE COMBUSTíVET NOVA MAMANGUAPE LÍDA'

JOSÉ tUE OA sltyÂ, brasildÍo, natural de Mômanguape-pB,
casado sob o regime de comunhão parciar de bens, nascido em rolo3hgs2, Empresário, cpF
067.593.064-68, RG: 243.0!18 SSplpB, residente e domicitiado na BR 101 KM 38, S/N,
Loteamento cidade Nova, Mamanguape-p8, cEp 58.280-00 e JosEFA oE FÁnMÂ cAxr,As DA
sll. À brârileiÍe, naturôl de Mamanguape-.p8, çasada sob o regime de cornunhão parcial de
bens, nascida em 06/08/1956, empresárie, CpF: 018.697.304-70, RG: 474.632 SSp/pB,
residente e domiciliada na BR 101 KM 38, s/n, Loteamento cidade Nova, Mamanguape-pB,
ctP: 58.28G000, único socio da sociedade posto de combustivel Í{oyà Memamguap€ [tda.
Com sede na BR 101 KM 38, s/n, Loteamento Cidade Nova, Mameruuape-pB, CEp 58.28G000,
com contrato Social registrado na JUcEp sob n'25200362691, por despacho de osllolzoú, e

Alteraçâo Contratuii registreda na JUcEp sob n'25600074635 por dêspacho de tgltl./2ol3,
inscrita no CI{PJ n'04.078.84f^m1-72, resolvem assim alterôÍ o CofitÍeto Social:

1t - Fica admitido na sociedade o socio ADJAMIR CAXIAS DA SIIVA, brasileiro, natural de
Mamanguape-P8, empresário, CPF: 032.913.724-76, RG: 2273783-SSp/pB, nascido em
O9/1UL98O, solteiro, residente e domiciliado à BR 101 km 38, S/N, Loteamento Cidade Nova,
Mamanguape PB, CEP: 58.280-0O0.

2t - O sócio José Luiz da Silva transfere parte de suas quotas para o sócio recém admitido
Adjamir Caxias da Silva no valor de RS 4.000,@ (Quatro Mil Reais). No valor de R91,00 {Hum
Real) cada uma para o sócio recém admitido ADJÂM|R CAXIAS DA SIwA. O qual dar plena e
geràl quitação de suas guotas recebidas frcando o sócb adquiÍeítte sub-rogados nos diÍettos e

obrigaçôes do sócio cedente.

3. - o capital social permanece o mesmo valor que é de RS 40,000,00 (Quarenta Mil Reais)

tohlmente integrâlizado e dMdido em 40.Om (QuarenÉ Mil) quotas no yalor de RS 1,0O (Um

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

tlome doo Sócios

4.000,00

4.000,00

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

corrente do pais, pelos seus subscÍitores.

/U - A administraÉo da sociedade caberá ao socio Adjamir Caxies dô Sihra, com poderes e

atribuirFes de edminisBadoÍ autrrizado o uso do lxme eÍnpÍe6ôÍiô1, vsdado no efltanto em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçôes seja cm favor de qr,alquer do:
quotistas ou de teÍceiros, bem como onerar ou alienar ben; imiveis da goiiêdade, ser'
autoÍizaÉo do outro sócb.

,N

L;I

ÍI'de
Quotas

% Valq Uniúio
Da Quota

vdd Totâl
Da quota

JOsÉ LUIZ DA SILVA 32.000,00 80,00 1,00 32.000,00
JOSEFA DE F TIMA CAXIAS DA SILVA 4.000,00
ADJAMIR CAXIAS DA SII.VA 4.0m,00

1,O0

10,m 1,00
TOTAT 40.m0,00 100,00 1,00 40.000,00

§ ,#{

I

| 10,00 I
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corrtnuaçÃo oa nlrrRlçÃo coÀtTRATUAL N. 03 DA soctEDADE.POSTO 
DE COMBUSTÍVET NOVA MAMANGUAPE TTDA"

o 5c.
C PL.

se - o administrôdor decrara sob as penas da tei de que não ertá impêdido de ereícêÍ aadministração da sociedade, por Lei especiar ou em virtude de condenação criminar, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena qur vede, ainda que temporariamente, o acesso ã cargospúblicos, por crime falimentar, de prevaricação, pêita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contrâ o §istema financeiro nacionar, cofltra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedades.

E poÍ estarem assim juntos e contratados assinam o pÍesente instrumento em três
úas.

Mamanguape, 19 de abril de 2011

Luiz de silva

tt' r, ^t)./) n, ,.., 1,) o.,

Josefa de Fátima Caxias da Silva

Adjamir caxies da Silva

§
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ATTERAçÃo CoMTRATUAT N. 04 oA sooEDADE

"posro DE coMBUsívEt NovA MAMANGUAPE trDA,

jCÉ lUE OA SIwÀ brÀrlêiÍo. nôturôt dê Ír/bmarEuapepB,
casado sob o regimê de comunhão parcial de bens, nascido em LoloS/lgsz, Empresário, cpF
067.693.064-68, RG:243.038 ssp/pB, residente e domiciliado a Rua tnacio da costa Faries 830
Loteamento cidade Nova, Mâmanguepe-pB, cEp 58.280{D e JosEFA DE FÁT|MA cAxlAS DA
sltvA, bnsileirá, natural de iraínaírgúap€-p8, casede sob o rêgirnê de cornunhão parcial de
bens, nascida êm 06/0911956, empresária, CpF: 018.597.3OC-70, RG: 474.532 SSp/pB,
residente e domicilieda a Rua lnacio da costa Farias, 930, Loteamênto cidede Nova,
MamanguapePE, CEP:58.28G0O0, ADJ mn CAXIAS DA gLVÀ brasteiro, natural de
Mamanguapê-Pb, solteiro, nascido em 09/11/1980, empresário, C?F O3Zgt3724-16, Rc
2273783-SSP PB, residente e Rua Renato Fonseca Filho, il4, Loteamento Cidade Nova
Mamanguepe -PB, CEP 58280-{n0, únicos úcios da sociedade posto de Combustível Nova
Mamômguape Ltda. Coín scde na 8n lol ÍM 38, s/n, totêam€írto Cda& t{rya, l/irmiíg{rap€-.
PB, CEP 58.280-000, com Contrato Social registrado na JUCEP sob n'25200362691, por
despacho de 05/IO/2OOO, AlteraÉo Contratuel registrâd. na IUCIP sob n" 25600074635 por

despacho de l8/l2J2OO3, Alteraçâo Contratual Íegktrôda na.IUCEP soô ne 201101&1335 poí
dêspacho de t2l05/2017, inscrita no CNPi n' 04.078.84110út-72, resolvem assim alterar o
Contrato Social:

1r A sociêdede pa3saÍa a teç rua sede a R a lnacb da Costa FaÍhr, 8rn, btetmcnto Gdade

Nova, Mamanguape - PB, CEP 5828G000.

2e O Capital social que era no valor de RS 4o.(ffi,00 (guaÍeflta mil reais) totalmente

lntegráli2ado e dividido em 40.000 (quarenta mil) guotas no valor de RS1,00 (um real) cada

!ma, passa a ser no valor de 60.m0,00 ( sessenta mil reais), totalmente integralizades e

/ivldido em 50.ü)0 (sessenta mil )quotas no valor de RS 1,00 (um reel) cada uma, que passa a
/ser 

dividido da scguíírtê man€ira;

/
!"

i'

ValoÍ Unitáílo
Da Quota

I

1,00 48.000,00

60-(m 100 60.(m,m

§ único - As novas quotas subscritas são totalmente integrelizadas nestê eto em moeda

corrente do pais, pelos seus subscritores.

3e Todas as demais clausulas e condições estâbêlecidas nos atos constitutivo's da sociedade

não alcançadas pelo presente instrumento, permanece em vigor

I ooí e5üreÍn iuntos e cutffiado assinãm o pÍesefite lnstn Ín€írto em 03

TOTAIS

)

%Ne de

Quotas
Nome dos Sócios

I josÉ LUlz DA srLVA | 48.000 I 80
6.000,006.000 10 1,00JOSEFA DE FÁTIMA CAXIAS DA SILVA

6.000,006.000 10 1,00ADJAMIR CAXIAS DA SILVA

(trÊs )vi:s

\:§ryjz

--z

§
§\
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COilTINUAçÃO DA ATTERAçÃO CONTRATUAT ÍT'04 DA SOCIEDADE

"POSTO DE COMBUSTíVEL NOVA MAMANGUAPE TÍDA"

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

Mamanguape, 07 de JUNHO de 2011.

g
José Silva

a

de Fátima da Silva

/tlt'

Adjamir Caxias da Silva

t JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OA PARÂIBA
CE*rt,co o ÊEG,.t"o EM: 14/06/2011 SCB M: 2J110224949
PÍotocolo: 11.0224!l-9. Df

E!rp!.sa:25 2 003 ;269 l
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^ ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀI''ÀRÀ MUNICIPÀL DE MÀM'\NGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNEMIE DE LICITÀÇÀO

CERTITICADO DE TNSCRIçÃO DE EORNECEDORES E PRE STÀDORES DE SERVIÇOS
DE

04.078. 841 t000,t -7 2

LOGRÁOOURO

Rua lnácio da Costa Faías

COIúPLEMENÍO
ESÍADUAL

16.130.203-3

OBJETIVO

COMBUSTíVEIS

c DIO LEI E F'IL8O
Presidente da ComÍs são

.ffJZ'

(\
FL: bL Ã

-:.1

r!

-t_:-

D,

I Posto de CombustÍvel Nova Mamanguq[,g Ltda I
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34112/2016 Cdnp.or'ante de lnscrição e de Situâção Cadastral - lmpressáo

Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

Contribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n'1.ô34, de 06 de maio de 2016

Emitido no diâ 30112/2016 às 10:04:34 (data e hora de Brasília) Página: 1/1

O Copyriglrt Receita Federal do Brasil - 3011212016

6.t-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NútúERooE tNScRlçÁo
0,1.078.841/000't-?2
ÍÚATRIZ

CoMPROVANT-E DE INSCRIçÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

05/í0/2000

NOI\rE ElrrÊ'R ESÀR lAt
POSTO OE COMBUSTIVEL NOVA MAMÂNGUAPE LTDA

T OO ESIABELECIM ENTO (N OM E DE FANÍAsIA)

POSTO NOVA MÀMANGUAPÊ

IGO E OESCR DAAÍMOÂDE EC

47.31-8-00 - ConÉrcio v ista de combustíveis para vêículos automolores

IGC E DESCR OASATI\4OÂDES ICI€SECUN tAs

47.32-6-00 - Comércio a de lubriÍicantês

E OESCRçÁO OANAÍURE2Â

206.2 - Sociedadê Empíêsária Limitada

LOGRADOURO

R INACIO DA COSTA FARIAS
Núr,iE.Íto

E30
COMPLEMENTO

CEP

58.2E0.000
BAIRRO/O ISTR ÍIO
LOTEAMENTO CIDADE NOVA

[,{uNlc
MAMANGUAPE PB

ÉNDEREÇO tco
leisisiínon e@hotmail.com

TELEFONÉ

E3 3292-r66? / (E3) 3292-3153

ENTE FEDERATIVO RES?ON (EFR)

AT IVA

OATA OA SÍTU

21t0312001

MOT|/O DE SÍÍU

OATA OA SÍIUr'ÇÃO ESPEC hT
ESPECIÁLslÍLrAç

Ittpr.vwwJecdtaÍâz€idá.go.r'.tÍ/Pessoê-lúidicdcNPJ/crÍitár'aámpíêssádlmpÍimePâgina.asp
1t1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ: 04.078.841/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrigões em Dívida Ativa da União junto à Procuradona-Gêral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelêcimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os orgáos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere.se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a'd' do paragraÍo único do art. 1'l da Lei É 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua aúenticidade na lntemêl, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bê ou <http://www.pgÍn.fazenda.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nq 1'751, de 021012014'
Emitida às 11 24.26 do dia 30/122016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2A10612017.

Codigo de controle da certidão: 64Dí.í78í.C051.5435
Qualquer rasura dl emenda invalidaÉ este documento.

Pc

Nà

1t1

óiÃNEDN

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍelaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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CPL. o

CODIGO: E356.082B.4E50.9A8F

Nome Empresarial:
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA

Endereço:
INACIO DA GOSTA FÀRIAS

Baino: Município:

GIDADE NOVA IÚAMANGUAPE

Inscr. Estadual: Situaçáo Cadastral:
'16.130.2034 ATMO

CERTIDAO

Número:
830

CNPJ/CPF:
0,{.078.841r0001-72

Emitida no dia 1710212017 às 20:03:09

Complemento:

CEP:
58280{00

Certifico, observadas as disposiçôes da legislaÇáo vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste óÍgáo, que o Contribuinte supra identificado está em situaçáo
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos êm Dívida Ativa.

A presente Certidáo náo compreende debitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o diieito de a F azenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

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

Certidão de Débito emitida Yia 'lnternêf.

@-
t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ: 08.898.12410001-48

RUA DO IMPERADOR, 78 CENTRO MAMANGUApE-pB CEp:SB2B0-000
FONE: (93) 3292-2778

SECRETARIA DE FINANÇAS

c

lPAISTOS MUNICNEGATIVA DE DÉBICERTIDÃO

NÚMERo DA CERTIDÃo DATA DE EMISSÃO VALIDADE rNscRtçÃo MUNtCtPAL
000623 16t12t2016 90 DIAS 34.0092

DADOS DO REQUERENTE

04.078.841t0001-72 POSTO DE COMBUSTíVEL NOVA MAMANGUAPE

o ocra

INACIO DA COSTA FARIAS 830

umero

omp men

PLANALTO
trro

DAOOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, q
desta Prefeitura, NÃO CONSTA
até a presente data, para o requ

ue de conformidade com as informaçôes prestadas pelos órgãos competentes
DEBITOS referente a Tributos Munitipais, inscritos ou não ãm Dívida Ativa,
erente acima.

cERnDÃo NEGATTvA oe oÉanos

oBSERVAçÃO

Ficam, todavia, ressãlvados os direitos da Fazenda Municipal dê cobrar quaisquer débitos que venham a ser
posteriormente apurados. Do que constar, passamos a prêsente certidáo, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E
QUAISOUER ÓRGÂOS.

RETÂ
REFERE.SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

ENDA MUNICIPAL

ANGUAPE 16 de dezembro de 2016 OBCA'IÍORP BUSTOiFF ? OFICP DE }loTA5 E PROÍEATO

Rr Plr. J. P6- , a7, C-ÊD,

2" OFíCIO â
'i

Cstfico ql.8 a píwb óper ó
(Ân36ílI do CPC).
MaÍnan$apCPg2s/0J/20í7
S6b W|IEO7260íHD7C
CoíEUllo a aubotiddade om
Emd Rr32,31 FaÍp€0 Rt0,27 MP trl0,01 Fod R$0,16

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO

do oíi(rrd 5pffilffiQizri t

,VGU

trt
IRETOR DE

Enitido pot: clecia

---') §

FINALIDADE
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C/t'X/t
Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: o4oTaa4tloool-?2
RAZãO SOCiAI: POSTO DE COMBUST NOVA MAMANGUAPE LTDA

Endereço: RODO BR 101 KM 38 KM38 / 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.

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: O9/O2/2OL7 a r0/O3/20t7

Certif icação Número: 2017020905505789368016

Informação obtida em l7/O2l2OL7, às 20:57:08.

A utilização deste Certificado
condicionada à verificação
www.caixa.gov.br

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

§

IttFÉ1 ./ww.site.caixa.gôr'.h.iEmrÍesa/crící,fgecFslmprimirPapdáspryARPessoelúd.iz=1ffi784&VARPess@F1ffi3784&VARUÊPB&VARlnsc
1t1
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITos ÍRABÀIHISTÀS

NoMe: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVÀ MÀMANGUAPE LTDA (MÀTRIZ E EITIAIS)
CNPJ: 04 . 07 8. 84L / 0007-'7 2

Certidão n': 124 833 9 05 / 20L1
Expedição: l-7/02/20L1 , às 21:05:32
Validade: 15/08/2011 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que Po§To DE CoMBUSTML NOVÀ MAMÀIIGUÀPE úlIDÀ (MÀTRIZ E

FrLIÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n" 0{.0?8.84!IOOOL-12, NÂo coNsÍÀ

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas '
certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das l,eis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de juLho de 20lL' e

na ResoIução Àdministrativa n" 141 O/207L do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atuafizados arué 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição '

No caso de pessoa juridica, a Certldão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabe l ec imentos, agências ou fifiais'
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

lnternet (http: / /www.tst'jus'br)'
Certidão emitida gratuitamente '

P'DEF.
USTICÀ TR,I.BALHO

TNFORI{ÀÇÁo nrPoRTÀt{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇãÔ das pessoas naturais e juridicas

inadj,mplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários ' a custas ' a

emolumentos ou a recolhi-mentos determinados em 1ei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Mj-nistério PúbIico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia '

c"--,
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Nova Maman ua e @/,
sett#

I ubriticantes, borrachaia, conveniência, lanchonete e restaurante

REF.: TOMADA DE PREçOS N'0000U2017
cÂuanl MUNTcTPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTÍVTT ruOVA MAMANGUAPE LTDA

CN PJ : 04.078.841 IOOOT-7 2

1.0 - DECLARAçÃO de comprimento do disposto no Art. 7", lnciso XXXlll, da CF - Art. 27, lnciso

V, da lei 8.656/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art' 7"

inciso xxxlll da constituição Federal, Lel 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 quatorz e anos na condição de aprêndiz na forma da legislação vigente.

Z.O - OeCUnn$O de superveniência dê 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 dectaração 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

instrumento convocatório.

oproponenteacimaqualificadodeclaraterconhecimentoeaceitartodasascláusulasdo
respectivo instrumento convocatório e submêter-se as condições nele estipuladas'

Maman ape, l8 de fevereiro de 2017

Adjamir Càxias da Silva
(Sócio - Administrador)

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

Email: posto.novamme@hotmail com

kff"'=-"=-
--'----..>

Rua Inácio da Costa Farias, 830 'Lot. Cidade Nova'CEP: 58280{00 '
Fone: (83)3292-1667 - E-mail: posto.novamme@hotmail.com'CNPJ: 04'0i8'841/0

Mamanguape - PB

001-72 - lnsc. Est.: 16.130.203'3

Posto de Combustível áítla,\;-»

rt:69
j

vYL' i/

[õrup.l, 04.078 841 /ooo1 -72-l
-pàsio DE cof tnusÍtvEL
r,,i riv-n únuasc{JADE LÍDA.
áir-a irlóro DA cosÍa F,\Rlas 830

üoi "lPâ",ÍxR"á,"o';J: 3'3 "t
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PODER .]UDICIARIO
TRIBUNÀL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PÀRÀIBA
COMARCÀ DE MAMANGUÀPE

PÀG: 00L
10:58:23

CERTIDÃO CÍVEL NEGATlVA

CERTIEICO OUE, EM PESQUISA REALIZÀDÀ NOS REGISTROS DE DISTF.IBUIÇÃO DE
FEITOS CÍVEIS À?IVOS NOS CARTÓRIOS COMUNS E/OU ESPECIALIZADOS DESTA
COMARCÀ, NÀDA HAVER EM NO}48 DE:

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE TTDA

CNPJ:04078841000172

Esta Certidão não terá validadê
judiciais. Eicam excluidos desta
PJE - Processo Judicial EletrônÍco,

para fins de instruÇão de plocessos
certidão os processos no âmbito do

DE JÃNEIRO DE 2077

A EXANDRE COSTA BANDEIRÀ
CENTRÀI DE CERTI DÔES

108 a

2. OFiCtO ârn
c^RTOf,p BurroifF , ofrp o€ lloÍÂ! E ?iorElro U Fone 133)3292.:297

Rua Pü. J. P-.dr ' 
a7.ctüo

Codtco q(F a FÉü cóPà ó

{An.365llldo CPC).

MamaíEuspe/Pg25/o1/20,l 7

SElo DiÍitaUEO7261 1.BlD
Coosulte a aut€íúiddd8 om

Emd R$2.31 FaÍlon Rl0'27

GU
fd e dirklsl qt írÉ ki tó.

hq6r/§olodldtC.
MP RS0,01 F!9,

' '. ' '. " daÊ=.i +à. . -*i';

,W
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MAMANGUAPE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
E ALUGUEL DE MAQUINAS

JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO

IOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO-ME, lnscrita no CNPJ sob o número

10.523.031/0001-80, situada na Rua Walfrido de Almeida e silva, 318, Planalto,

Mamanguape/P8, Atesta para os devidos fins que a Empresa POSTO OE COMBUSTIVEL NOVA

MAMANGUAPE LTDA, lnscrita no CN Pl sob o número 04 .O78.84L/O]O7-72, situada à rua lnácio

da Costa Farias, 830, Cidade Nova, Mamanguape-PB, é fornecedora de produtos para consumo
para essa empresa, prezando as boas condições das qualidades dos produtos e compromisso

com o fornecimento, atendendo as necessidades desta empresa.

Atesto que tais fornecimentos dos produtos foram executados satisfatoriamente,

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

responsabilidade com as obrigaçóes assumidas.

Mamanguape, 30 de dezembro dê 2016

JOSINALDO MAD A DE CARVALH
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Comprovante de lnscrição ê de Situação Cadastral

ContÍlbuinb,

Aprovado p€la lnstrução Noímativa RFB no'1.634, de 0ô de malo de 2016.

Emitido no dla 11/01120í7 às l5:50:5íl (data e hora de ErasÍlia).

O Copyright Receita Federal do Brasil - ll/0112017

Confira os dados de ldentilicaçáo da Pessoa Jurídica a, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua etualizeçâo cadestrel.
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& REPÚBLIGA FEDERAT]VA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDEA

NúMERODE t{SCRtçÀO
07.9í ?.,a88t000í -55
MATRIZ

comPRovANrE DE tNscRtçÃo E DE
SITUAçÀO CADASTRAL

DATA OEASERTURA

03/0ra/2006

NOME EMPRÉSAÀ IAI

POSTO CAVALCANTI COIERCK} DE COTBUSTIVEIS LTOA - UE

DO ESTÁ8EéC|MENTO {NOilE OE ÊÀ{ÍA§À
POSTO CAVALCÀNTI CO ERCIO DE COf,BUSTIVEIS LTDA

E EA
47.3í.8.00 . ConÉrcio do conüqstÍvois vâÍculoa autoinolorBa

lGO E OESCR lcÀs
/t?,32.6{0 - Comárcio vrr! btr dê lubdflÉntls
77.39-0-99 . ÂluguC dB outÍr! Íúquin.s . êqubamnto! conrÍelel! r lndurtrld! nlo olp.cmctdor lntrrioÍmonts,
sam opq'ador
,í9.30.2.03. rodoviário do

IGO E OA NAIURAA
205-2 - Sociêdado ÍEsária Limitadr

ToGRÁI}OURO

EST BR tot KU a0,2
NÚMÊÂO

SJN
COâTFtÊMENÍO

5E.280-000
BARRO,O 6TR ÍIc
SATELÍÍÉ

MUNPIP'O

MAITÂNGUAPE

C ELEST ERSCi.' ot-.cott.BR 3222.705t

ENTE FEOERATIVIC (EIR)

SÍÍUÂçÁO CÁDÀ§TRÂI

ÂTNA
DAT D^ sruÁçÁo 6ÀDÁsrR r
0l!,0,1I2006

MOTNO OE SITUÂÇI\O C DâS-IRA

SÍIUAçÀO ESPECUI.
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DE CONST|TU|ÇAO DE ,SOC
RESARIA LIMITADA, SOB A DENOMI,.POSTO CAVALCA}ITI COMÉRCIO

STíVEIS LTDA,",.,

resente ins nto p lar de Contrato Social, os adiante assinados,
JOAQUIM FRANCISCO
(PE), casado sob o regi

CAVALCANTI, brasileiro, natural de Timbaúba
comunhão parcial de bens, nascido em 18/06/1968,

empresário, portador do CPF no 449.177 .594-04 e da Carteira de ldentidade RG no

2.937.073 - SSP-PE, residente e domiciliado à Av. Argemíro de Figueiredo, no 485 -
Condomínio Residencial EmÍlia lt/oura - Apto 201, Bairro Bessa, município de João
Pessoa, Estado da ParaÍba, CEP no 58037-030; SOLANGE MARIA DE ARAÚJO
LEMOS CAVALCANTI, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
natural de João pessoa (PB), nascida em 0211211966, médica, portadora do CPF no
467.758.464-87 e da Carteira de ldentidade RG no 949.415- 2u Yia SSP-PB, residente
e domiciliada à Av. à Av. Argemiro de Figueiredo, no 485 - Condomínio Residencial
Emília Moura - Apto 201, Bairro Bessa, município de João Pessoa, Estado da Paraíba,
CEP no 58037-030, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

Cláusula l- DENOMINAÇAO SOCIAL E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial "POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA.," e terá sede na BR 101 KM 40.2 - Bairro Satelite -
It/unicipio de Mamanguape, Estado da Paraíba, CEP no 58280-000.

O Capital Social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil)
quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), integralizado, neste ato, em moeda
corrente do País, pelos sócios:

Sócios Quant. Quotas Valores R$
JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI 7.000 7.000,00
SOLANGE M. DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTI 3 000 3.000,00

Seu objeto social será a atividade de comércio varejista de combustíveis e
Iubrificantes para veículos automotores, bem como de mercadorias em lojas de
convenrência.

Cláusula lV - lNlClO E PRAZO DE DURAÇAO

A sociedade iniciará suas atividades após o arquivamento deste Contrato na
Junta Comercial do Estado da ParaÍba e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado.

CIáUSUIA V -"DA 6ESSÁO,E TRÂNSFERÊNCIA DAS QUOTAS
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Cláusula ll - DO CAPITAL SOCIAL

CIáusula lll - DO OBJETO SOCIAL
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CONTINUAÇÁO
A DENOMINAÇÃ

DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÀO DE SOCI=DADE ÊMPR=S
O DE "POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO OE COMBUSTiVEIS LTDA."
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As quotas sáo indivisíveis e não poderão ser cedidas o transfe:idas a ITOSt
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sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em iglalljade rie

condiçÕes e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

C lá usu la VI _ DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sÓcio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social.

Cláusula Vll - DA ADMINISTRACÃO E USO DA FIRMA

A administração da sociedade caberá ao socio JOAQUIM FRANCISCO DE

MELO CAVALCANTI, com os poderes e atribuiçÕes de Administrador, autorizado o

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse

social ou assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,

bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro

socio.

Cláusula Vlll - DO BALANÇO

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

lo, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econÔmico, cabendo aos
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

sula lX - PRESTA AO DE CONTAS

OS quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sÓcios

erarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso

CláusulaX-DASFILIA IS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

:ndência, mediante alteração contratual assinada por todos os sÓcios.

Clá us u la Xl - DO PRO-LABORE

Os administradores poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,

c de "pro-labore" , observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes.

Cláusula Xll - DO FALECIMENTO OU INCAPA CIDADE SUPERVENIENTÊ

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades

com os herdeiros, Sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

com base na situarçác patrimonrar da cociOdade, à data da resolução, veriÍicada em

balanço especialmente levantado.
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃ O DE SOCIEDAEE EMPÍI€S/\
A DENOT/tNAÇÃO DE ,,POSTO CAVALCANTT COMERCTO DE COMBUSTÍVEtS LTDA."

Parágrafo n rco O mesmo procedimento será adotado em qutros .cq m /,À
S o

que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio

cláusulir xlll - Do DESIMPEDTMENTO E LEGTSLAÇÃO APL|CADA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financerro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro da Comarca de Mamanguape, Estado da Paraíba, para o
exercÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em
03 (três) vias.

Mamanguape, 30 de março de 2006

Joaquim Franiisc !Íelo Cavalcanti Solange Ma A. Lemos Cavalcanti
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FL: 77 ,íPOSTO CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS UTOA

CNPJ: 07.9í7.488/0001-65 NIRE: 25200rÍ44493

1" ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

r'"i

JOAQUIM FRANCTSCO DE MELO CAVALCANTI, brasileiro, natural
de Timbauba/PE, casado sob o regime de comunhâo parcial de bens, maior,
nascido em 18/06/1968, empresário, inscrito no CPF/MF sob o no 449.177.594_04,
com Carteira de ldentidade de no 2937073/SSp-pE e SOLANGE MARIA DE
ARAÚJO LEMOS CAVALCANTI, brasileira, natural de João pessoa/pB, casada
sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 0211211g66,
empresária, inscrita no CPF/MF sob o no 467.758.464-97, com Carteira de
ldentidade de no 949.415/ssP-PB, ambos residentes e domiciliados à Avenida
Govemador Argemiro de Figueiredo, 485, Apt. 201 , Jardim Oceania, bairro: Bessa,
João Pessoa/PB, CEP: 58301-080,com contrato social da empresa posto
Cavalcantr Comércio de Combustíveis Ltda, situada a BR 101, KM 40,2 - bairro:
satélite na cidade de Mamanguape/PB - cEP: 58280-000, devidamente arquivado
na Junta Comercial do estado da Paraíba, com NIRE sob o n.25200444493 e
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.917.488/0001-6s, E resolvem alterar o contrato
social conforme condiçÕes a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL.

Em seu objeto social será acrescentada a atividade secundária de
extração de areia e ou britamento de pedras e de outros materiais para construção
não especificados anteriormente e seu beneficiamento associado, como também a
comercialização dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade resolve abrir uma filial de no 01 que se localizará na
propnedsde rural denominada Fazenda cachoeira, s/N - Zona Rural, situada no
municÍpi_o de Cacimba de Dentro - pB, CEp: S8.230-0OO com código de imóvel
rurai .sob o no 950.041.585.238-5. A atividade da filial 01 será única e

, excluslvàmente a extração de areia e ou britamento de pedras e de outros
:. {' materiais para construçáo não especificados anteriormente e seu beneficiamento
" . , assciciàUo, como também a comercialização dos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA

V As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que
náo foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assi
em 03 (três) vias de igual forma e

m justos e contratados, assinam este instrumento,
teor.
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EMPRESÁRIA L'MIÍADA 'POSTO CAVA

COMÉRC|]O DE COMBUSÍíVE'S LTDA." Do otPc

JOAQUIM FRANCISCO tO.CAVALCANTI, brasileiro, natural de Timbaúba (PE), casado
sob o regime de comunhão parcial dé bens, nascido em 18/09/1968, empresário, portador da
Carteirâ de ldentidade ne 2.937.073 - SSP-PE e CPF ne M9.L77.594{4, residente e domiciiiado na
Rua Carlos Ulisses de Carvalho, 45, Apte 1002, Brisamar, CEP 58033-130 - João Pessoa (PB), e
SOTANGE MARIA DE ARAÚJO TEMOS CAVALCANTI, brasileira, natural de João Pessoa (PB), casada
sob o regíme de comunhão parcial de bens, nascida em O2/L2/1966, médica e empresária, portadora
da Carteira de ldentidade np 949.915 - 2e via - SSP-PB e CPF np 467.758.464-87, residente e
domiclliada na Rua Carlos Ulisses de Carvalho, 45, Apte 1002, Brisamar, CEP 58033-130 - João Pessoa
(PB), únicos sócios da Sociedade Limitãda, POSTO CÂVALCANfl COMÉROO DE COMBUSíVEIS
LTDA., constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado
da Paraíba sob NIRE 25 2 0A44449 3, em 03/04/2@6, com sede na Rodovia BR 101, Km 40.2, Bairro
Satélite, município de Mamanguape (PB), CEP 5828G.000, devldamente inscrita no Cedastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob ns 07.917.488/0001-65, têm entre si, justo e contratado, alteração do
Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula PRIMEIRA - A sociedade, que atualmente tem por objeto social a atividade de comércio
varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, bem como de mercadorias em
lojas de conveniência, e atividade de extrâção de areia e/ou britamento de pedras e de outros
materiais de construção, passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto social: comércio varejista
de combustíveis para veículos automotores; comércio varejista de lubrificantes; comércio varejista
de produtos alimentícios em geral (loja de conveniência); aluguel de máquinas e equipamentos.

Cláusula SEGUNDA - Neste ato, os sócios resolvem encerrar as atividadês da filial no 01 (e única),
situada na Fazenda Cachoeira, s/ne,aona Rural do Município de Cacimba de Dentro (PB), CEP 58230-
000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE ne 25 9 0020054 6, em
28/71/2OtZ, e CNPJ ne 07.917.4881WO2-46.

Cláusula TERCEIRA - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta ãlteração continuâm em pleno vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vlas de
igual forma e teor.

Mamanguape (PB), 05 de dezembro de 2014

JOAQUIM FRANCISCO CAVAI.CANTI

CAVALCANTI

E

t

ds taota, dt

2 ? tÀil 7í]l5

Comarca íís
ân'ta Rittt - P

ijte0tiro.a presente ropra, reprduao fiel do original quE E fol

'presaltedo. 
tr testerntm da rrerd h.

iarta ftita{B 2Jl01/2015 10:44:9

bl

lliryqela de S zà Fernandes - Escrersite fulorrrada

#âffi] ffifl;ffirmru,m 0,23 FE,i;Rr o:0ó

.ontrrÀ à àuteírtrcidàde er httpsr,r/selodigital.l.rpb. ius.br 4ú!í^

^

@-'

J
Vu\

{

\



ANE'V

L

\ 'cPt.

io
*7

o

L77 .59a-oa

:6
.ã o>
EE .*,

I;§
lE oc
:ElI)

: .üi

€
OJ

§-

rl)

í--t trl
1 zc/ottteze I

I

3a861 631050
93

PA
I 21/12/2ot6 I

I
(

w/
§

}

f,9:d

r,c&o

BILEYí DT

ttÀItcra@ Da r,

Dt

c !E!o

ori s
ctol!
t llàa

/

\E

v
Ft

l'\-/



BALANçO PATRTMONTAL

ENtidade: POSTO CAVALCANTI coMERcIo DE CoMBUSTIVEIS LTDA ME
PeríododaEscrituraçár: O1n1r2O15a31r;/ár}É CNPJ: O7.g17.ut8B/OOO1

Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 30 de Dezembío dê 2014 a31de Merço ds 2O1S

DescriÉo Seldo lnicial

Atvo Chc1llanb

DispooibilidEdes

lfumêÍáÍios êrn Espádo

Càirq Gê.el

Caixa

Bancc

Contss CoÍrenbs

Banco do Brail - Cta 28.532-3

Bânco Bíad6co - Ctr 22,íí'8
Banco do Nordêste do kâsil S/A

Adicaçõês FisancêiÍâ

Bradesco

Âplicaçõe6 em Papéi8

Tiürlo de cap alizacao

Consóícao

Aplicâçâo Bradesco

Banco do &asil

Âpliaaçáo B€nco do BrlsÍ

Com&dos

Consóacios

Clieobs

GaÍlúe8 a RecêbêÍ

Câítões de CÍédito

Cielo

&adêsco caÍtôees S/A .

Goodcárd

Pdlcard

PÍivate LaM

RêdecaÍd

Redcmcd

Ticketcard

ValecâÍd

Cédto€

Este relatório foi gerado pelo Sistema público dê Escrituração
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R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Râ O,«)

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

Rô O,U)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Rl 0,00

R$ 0,00

R§ O,OO

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,m

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R§ 0,00

R$ 0,00

R.t 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R§ 0,00

Saldo Final

R§ 2.363.0$,{2

R$ r.655.272,36

R§ 93,r.825,17

R§ 892.1{8,08

Rri 892.148,08

R§ 892.1 48,08

R$ 15.708,49

RS 15.708,49

R$ 11.516,86

Rt 1,00

R$ 1.160,61

R$ 26.968,90

R$ í4.604,61

R$ 9.527,63

R§ 194,10

R$ 2.774,68

R$ 2.108,20

R§ í t.235,79

Rt 11.235.79

R$ 1.128,50

Rt'1.128,50

R0 221.155,õ2

R$ 221.r55,62

R$ 221.í55,62

Rt 80.576,76

R$ 3.172,17

RS 22.365.14

R$ 5.047,96

R$ 1.@3,36

Rl ô2.8,í2,t6

RS 35.309,52

R$ 10.74í,55

Rl§ 97,00

R§ 95.589.55
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Fr,_Éâ_'!)

ade POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTíVEIS LTDA ME

;reríodo da Escrituração: O11Q1t2015 a31t12Í2015 CNPJ: 07.917.2íSSffiO1€5

Número d-. Ordem do Liwo: I
Período Selecionado: 30 de D€zembro dê zJ14 a31de Março de 2015

v

tlescrittso

CÍédbe com TeíceirG

Adantamêotc e/ou Collpênsaçõ€6 a Funcion&io6

LÍquido Negstlvo

| írpffi E ê Cfi t[hÍqõ.s â R6cr.rp$ar

IRPJ . Erdm.tivr

CSLL - &tm.tkr
IRF SrACic Fh.ncdrÉ

ICMS s/ lmobiüZ8ô

Refs Lei '12.996 a Co{rsdidar

Antecipsç&3 I Recuper"âÍ

SsláÍio FaÍnfra

Estoque6

E§loques em Edrbdêcimenbs PÍóprk»

Estoque dê Mêrcadodas ]

l,reícadoriag Paía Rerrenda I

i

Aüvo não CiroiânE 
,

lmobillzâô :

Bcns om Op€írçlo

Bonr Llülizad6 n!'ftodrÉo c/or PÍ.!üdo d! Ssí\,lçÉ

Tcrcnos

EQiparneÍÉos, ifâ$has e lÍlstalaçô€s tnú$liab

Velculc

EquipaÍnontG de ProcessameÍrto de DadG

Vaaihames

lmobllizado em Contução

lmôv€k em C&üução

lrúveb êm CmstuÉo

G) (-) Dêpre(raçõ€s, Anorltzrgóes ê Quotar de E€usEo
(-) (-) Bens t üiza&s nâ ProdufÉo êrou hção de

SeÍviços

C) C) M&uinG Apsqlh6 s Equh

C) C) Vêtcülos

C) G) Va!ü!ínê

DiHdo

D!sp!8as PréOperadoiak ou Hnôrsüiah
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S€60 Final

Rt 96.589,55

F§232,73

R$ 232,73

Rt 04.sô0,36

R§ /t!i.979,13

R§ 36.89,78

Rri 38,53

R§ í0.245,57

R$ 2.663,35

Rl 390,16

R§ 390,46

R$,t(13.701,72

Rt 403.70í,72

R0 403.701,72

Rlt 103.701,72

R3 707.818.06

R$ 697.035,34

RS 1.502.513,57

R0't.5{E.5Í3,57

R0 20.000,@

Rt 3.28313

R$ 1.476.910,34

R§ 2.ãX),00

Rl í20,00

R:l í15.31926

Rl 1í5.31926

R$ 1r 5.31926

R$ (920.797,49)

Ra (920.797,49)

R§ (603,32)

Ri (919.87,1,i 7)

Ri (l20,oo)

R$ t0.782,72

Ri 10.782,72

R$ 0,00

R$ 0,00

Rt 0,00

Rt 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R§ O,@

R$ 0,m

R3 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Rl 0,00

Ri 0,00

R$ 0,00

Rt 0,@

RS 0,00

R$ 0,00

Rt 0,00

R$ 0,00

R§ 0,00

Rt 0,00

R0 0,00

Ri0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

RS 0,00

R8 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,@

R$ 0,m

R$ 0,00

R$ 0,00
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BAÍáNÇO PATRTMONTAL
/,ç:

(

" ,rtidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTTVETS LTDA ME

Período da EscrituraÇão: 01/0112015 a 31n2n115 CNPJ: 07.917./4U000165
' Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 30 dô Dezembro de 2014 a31de Março de 20í 5

\ov

DqscÍiçáo

Despe6aô PÍé Opeíadooab

Oe€pe|§r3 fté OpeÍacimãb
* Passivo *

P6sivo Cirqrhfte

ObÍigaçô€6 & CuÍto PÍazo

Fomccedores

FoÍnacedoÍes Nacionais

HG Rêdd.g€os dê MatêÍhb lndJ$lals Ltda

Venaz! MáqÍnla CoíÉrdo Ltds

Prtobí6 Dkúibuidoía S.A

l.lordeEte MaqrhaE ê SeÍvips Ltda

Mundo (h fmtas Ltrh

Luiz Oa siha Pacàeco

\furü do BÍasil Peçs6 de Fixação Uda

FoÍneccdoía Mâqrhas e Eqripãmertoe Ltda

M. Gonçalvê§ Santos e Cia Ltda

Mêícede3-Bênz do Brasil LHa

TF CoÍneÍcio & Pneus Llda

Saldo Final

R§ 10.782,72

R$ 10.782,72

RrD 2.3ô3.090,42

R§ 2.059.0C2,82

R$ 2.053.092,82

R$ 786.682,6/t

R$ 786.682,6,1

RS lí),m
R$ 520,00

R$ 3,t0.951,19

RS 192,50

Rt 4.932.76

R$ í!3,85

R$ 1.082,00

R0 6.,100,00

R$ I í 8.500,00

Rl 212.5m,00

Rr3 5.61 0,00

R$ 95.040.34

R§ 21 6.663,62

R$ 100.018,96

R§ /O.069,15

R§ 27.7m,45

R§ 712,63

Rt í6.Í05,76

R$ 1.396,84

R$ 14.026,13

R§ I 1 6.64r,66

R$ (7.902,14

Rli 602,52

R§ 2.74.4,0í

Ri 5'l .598,65

R§ 24.030,26

R§ 45.57í,69

Saldo l iciâl

!1

i á_à

i91q e

{ée;
5f,frr

ffi§,
§õ*_.

§Hr§

K

-
*"

R$ 0,(E

R$ 0,00

R§ (0,m)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R§ (0,00)

R$ (0,m)

R§ (0,00)

R$ (0,m)

R$ (0,00)

R$ (0,@)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R§ (0,00)

R§ (0,@)

R$ (0.00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

R§ (0,00)

R$ (o,oo)

R$ (0,m)

R§ (0,00)

R$ (o,m)

RS (0.00)

R§ (0,00)

R§ (0,00)

Ri (0,00)

R§ (0,00)

RS (0,00)

Ri (0,00)
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VolkÊyílgeí| do Bía§il lndustia do Veicul6 Allomdo.es Ltda

Obdgaçôes Trabdhbt§. ftevidenci&ias e Ftscab

ObriÍFçõcs Trabahi8tas e PÍeüdcnciâÍia§

INSS a Recoft€í

FGTS a Recoheí

ContibuiÉo gndical a RecoheÍ

SdáÍio8 s Pag3

Resciôõe§ ! PalEí

INSS Porcêhínento

Obíig€çôê6 Fbcab

(-) ICMS a Reco&eí

PIS a RecolhêÍ

@FINS a RecoheÍ

IRPJ a RecolhêÍ

CSLL a Recdher

REFIS Lêi 12.996 - 4T20 - PGFN Prerr.

Este Íelatório foi gêrado pelo Sistema Público de Escrituração Digital
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(
BAIáNçO PATRIMONIAL

,ítidade

' - Período da Escrituraçâo: o1nln}16 a3u12n115

POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

CNPJ: 07.917.488/000145 \oc
À"
D/

\.:I!
' Número de Ordem do Livro: 8

i Período Selecionado. 30 de Dezembro de 2014a31deMarçodê2015

Saldo Inicial Saldo Final

R§ 4í.998'S6

RS 454.998'96

R3 81.249'89

§?f,9217'11

RS 74.501 
'96

Rll437-006'30

R§ 137.006'3É

R3 (}2.400,00

R§ 4.606'30

Ri 26-598'+r

R0 26.$98,44

Ri25.645'32

R$ *97'6-3

R$ 454'49

R$ 137.142'86

RS 137.142'&l

Rí 137.142'8ô

R$ 303'997,60

Rt 10.000,@

Rt 10.000'00

Ri 10'000'00

Rt 10.000'@

Rt 293.997,60

R$ 293.997'60

R§ 318.569'41

Rt 330'906,75

R§ (í2.337'34)

Rí (24.571,81'

Rli (2'í.571'81

DêscriÉo

EÍnpÍésürno§ e Finandamento§

FinandEm€ntoe a CuÍto Prazo - gstema Financciro Nacimal

Banco Bradesco 9A

Financismenlo BNB C.O r 8500001801/001

FinanciaÍÍrerb BNB C O.: B$@01801fi12

orrba3 CoÍúa§

Orfas obíigaçõ€8

Auguá8 a PagiaÍ

SndicEto

ProvbõeE

Provisô€§ d€ iffiÍêzâ TráalhistE

Fé.iâs

INSS sobÍe Fêíiá5

FGTS Eobre Fê{bg

Lucíc d§tibrldos a PagaÍ

Lucíos DbtibüÍdoa â Pag'r

soltngp CavalcanÚ

Patimfiio Llqiô

Capilsl Rêdizado .

Cspitsl Sodd

Câpatd So{rd do oomiciliadG c R6ideíitê§ no Pab

Capifal Sub6{Íifo e Do{ddtado6 e Residcote€ no PaE

Outas Con6

Out'€6 Coota§

LucÍos Aaümlad6 .

Lucro6 Aí tlúlados c'ou Saldo à DíBpciçào da A§s€Ínbléia

G) Aluste de Exercicio Anterbr

C) t) Preirlzc Acümdado§

t) (-) Preitlzos Ar,Imuhdo§

r{5âã
,1!
i !*ãE;^TP

io3,i

âHtÍ,:tii;

I

Rt (0,00)

Rri (0,00)

$(0,m)
R§ (0,00)

R§ (0,00)

RS (0,m)

R$ (0,00)

R§ (O,m)

Rrt (0,00)

R$ (0,m)

R$ (o,oo)

R:S (0,00)

rc(0,m)

Rt (0,m)

R$ (0,00)

R§ (0,00)

R§ (0,00)

R$ (0,00)

R§ (0,00)

RS (0,00)

R§ (0,m)

Rl (0,00)

Rt (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0'oo)

Rl (0,00)

R$ (0.ü))

R$ (0,00)

R$ (0,00)
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NE )
BAI-ANçO PATRTMONIAL

.ntidade POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

PeríododaEsoituraçáo: O1n1r2,1' a31fi2n}É CNPJ: 07.g17.488/0fi11€5
Número de Ordem do Livro: I
Pêriodo Sêlêcionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2O1S

.t
'o

5

a

Doscrição Saldo Final

R0 2.121,27r,37

R§ 1.1c8.603,/r2

RS 7S3.129,10

R$ 724, I 9,t,8,+

Rt Tzt.l9,t,81

Rt 72ir.19/1,8,í

R$ 36.874,25

R§ 32.574,25

R$ 26230,75

R0 6.3,13,50

Fll 0,00

RS 4.300.00

R$ {.300,00

R$ 32.060,0r

R§ r7.695,72

RS 9.287,02

R$ 688,20

Rt 5.612,30

R$ 2.106,20

R0 13.235,79

R0 2.000,00

R§ r r.235,79

Rt 1.128,50

Ri 1.128,50

RS 213.479,83

Ri 2't3.479,83

RS 213.479,83

Rt 48.042.07

R$ 3.2Í3,51

R§ 28.360,09

R:0 8.ôa6,5í

RS 979,96

R$ 57.0,1,1,36

R$ 46.365,52

Saldo hicial

rÀ
,,t,P

rã;-r 3

#ts{Í:
6À Pf:

§§f
§H§,

§§§§

R§ 2.3â3.090,12

R$ 1.635.22,38

R§ 93,1.82517

R0 892.148,08

Rl &2.'r{8.08

R$ 892.148,08

Rt 15.708,49

R$ 15.708,49

R§ 14.546,88

R§ 1 ,00

RS 't.160,6'l

R§ 0,00

R$ 0,00

Rrt 26.968,90

R§ 1it.60,í,61

RS 9.527,63

R$ 19,t,10

Rit 2.24,68

Rri 2.108,20

R! í í.235,79

R$ 0,00

R$ 11235,79

R$ í.í28,50

R§ 1.128,50

R$ 221.155,62

R$ 221.155,62

R$ 221.r55,62
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E
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RS 80.576,76

R$ 3.172,17

R$ 22.365,1,í

Rl 5.047,96

R§ í.003,36

Estê rêlatório foi gerado pelo Sislêma Público de E

3.3.8

R§ 62.8,12,16

R§ 35.309,52
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Aüvo OÍqrhnb

ollDonitÍlidarhs

Numcíáíio8 Gm Erp{d.

Crka 6rf!l
Caa

Bâncos

Contas CoíÍsnteg

Banco do &asil - Cta 28.532-3

Eanco Brâdeeco - Cta 22,t,18

Benco ô NoÍd$te do &asil S/A

Coflta Poupmça

Banco do &adl - Poupançâ

Aplicaçõ6 Financeira

BÍadê§cg

ApllcÊções .m PaÉie

Tiulo de càpitalizacâo

Consóício

Aplicsçlo B.Edôrço

Blnco do BêEil

Oürocap BB

AplicâÉo Brnco do Bralil

Comóídog

Consórcio8

Cliêntes

CEÍtões a Rec!.ber

C8ítões de Crédto

Cielc

Bradesco cartoeê Si/A

Goodcard

Policaíd

Private Lâbêl

Redacard

Redemed

K
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I

Dascíiçao

Íckêtcard

Vdêcard

cÍédto6

CÍédtos com ÍêÍreií6

AdantaÍnenh e/oü Cornp€íBaçôes a FurdonáÍio8

Lhuido Nêgativo

lrp6s e Contihiições s RecuP€ÍaÍ

IRPJ - Eslimalivâ

CSII - EstÍrdiY8

IRF S/Aplic Finânceir6

ICMS s/ lmobfizado

Relb lÊi 12.9Í16 a CoÍt§olidaÍ

Antêcipaçôes a RêqrperaÍ

SsláÍio Fâmltia

Estoques

&toqires em EstEb€lêdmeflto6 PÍôpíb6

Estoqre dê MeÍcadodss

MeÍcadoÍias Parâ Rãenda

Afvô não C;iÍ{llaote

lmdilizado

Bêrs em Opêl"ôÉo

Bsfls Wizado6 n! Prodtçâo e/ou PrestaÉo de ScÍv@

TeíÍêno8

EÇripaÍnentos, Mághs8 e lÍÉtaiaçÜes lndrstiab

VelqIlos

EqripaÍÍÉÍrtoo dc Prccê§saÍnanto de Dqdc

Vasihamea

lmobilizado êm corúuÉo

lmóveis em Conauçâo

lrúveis em Consüuçáo

(-) C) Depíedaçõês, Amorliaçte§ e Ouotas dê É€usÉo

(-) (-) Bens Ljflizadc na Pro&ção e/ou Pr6staçáo de

Seryiços

(-) C) tláquinas Apardho6 e Eqth

(-) C) VeÍqic

Sâldo lniciâl SaHo fínal

R0 15.i19'l "22

R$ s.336,50

Ri96.244,55

R$ 96.24,1,55

R$ 232,73

RS 232,73

R$ 9,1.966,36

R§ 45.979,13

R§ 36.039,78

RS 38,53

Rl l0-2,15,57

RE 2.683,35

R3 í.045,46

Rli 1.045,46

RS 365.749,S,í

R$ 365.749,9'í

Rl 365.749,S4

R$ 365.749,94

R3 652.6ô7.95

R§ 4r1.885,23

R$ 1.í12.513,57

Ri 1.502.513,57

R3 20.000,00

R$ 3.283,23

R§ 1.476.9'10,34

RS 2.200,00

R§ 120,00

RS 1 

' 

5.3t926

RÍ 1í 5.3í9,26

R$ 115.3'19,26

R$ (975.947,60)

R$ (975.9/t7,80)

R$ (803,32)

R§ (975.02/t,28)

R$ í0.74í,55

R0 97,00

R§ 95.589,55

Rt 95.589,55

Rl 232,73

RS 232,73

R§ 94.066,36

R$ 45.979,13

RS 36.039,78

RS 38,53

R$ r0.245,57

R$ 2.663,35

RS X90,16

R§ 3S0,46

R$ 403.701,72

Rri 403.701,72

R$ 403.701,72

R§ 403.70r,72

Ri707.818,06

RS 637.035.3,1

R$ 'l.502.513,57

RS í.502.513,57

Rl20.m,00

Rl 3.28323

RS 1 .476.9'10,3/t

R3 2.2m.00

R§ 120,00

R:11í5-3r9,26

R$ í15.31926

R$ 115.3t926

PI

?§Y.e

fn{:;
.'ü".3;
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§
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R$ (920.797,49)

(s20.797,49)

Ri (803,32)

(919.874,ín
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§ \i

3.3,8
lâ

Página 2 de 5

+ffi BAIÁNçO PATRTMONTAL /Í .i.,
',*
# Nffiade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUST]VEIS LTDA ME
ruú \-.. .L'l
# PerioOo Oa Escrituraçáo: o101t 2015 a31fi2fD15 CNPJ: 07.9í7.2188/0fi,í65 \o. ,Ci
i Número de ordem & Liwo: I '<:!l!Y'

Periodo Selecionado: 01 de Abril & 2015 a 30 d€ Jmho de 20'15

).



oÀ
BALANçO PATRIMONIAL

,ntidade: POSTO CAVALCÀNT| COMER

Periodo da Escrituraçáo: 01/012015 a 31n2ng15

Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de Abril de2O15a30deJunhode2015

CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

CNPJ: 07 917''iltts'0oo ts&o. 
"", . cD

\--:_:,2

Saldo lnicialDescÍiçáo

C) C) Vsêittame§

DifeÍido

Deâpe66 PÍêOp€íscion.is oü Prêlnd§tial8

Despêeas PÍé Opcíacionai§

Oespe6ss Pré OpeÍãdoílais

* Passivo '-
P8§sivo CiÍc{lanto

OHgaç6es de CuÍto Prazo

FoÍnecedoíe§

Fomecêdor€â l,lâcionai§

G) HG RecidagÊns & MateÍiab lnduÜtiEb Ltda

Veneza Máq.*na§ Coí,lêrcio Ltda

PêffiÍ6 Distibukhra S.A

(-) Noídc§te MaqJhras ê SeÍviçc Líta

FR Distibuirora de hodub6 ArÍonúivo§ tlda - ME

t) mdo &8 Tintas LUa

Gerdâu Ar§ Longos S/A

Luiz Da sihrd Padleco

LubNorte ComeÍdo e Rêp(es€rbd€s Ltda

G) !i&ú do &ãúl Peç6 de Frxaçào Ltda

G) Fornecedo'a Má$has e EQrip€rt|ênbo LEa

C) M. Gonçslvcâ Santoô e Cia Ltda

G) Mercedes-Bênz do Brâsil Ltda

Tedmomaq comeÍclo e S8Íviçt§ Ltda ite

CeraÍÍú:a Salema .
(-) TF Comêrcio de Pneu§ Ltda

ÊR
YIQ
à B!fl

€Bf à.i

hx r

§ffi;
§ft,n ã

§Rt§
§É§:
§6-;t-órr

E

\
P

e

B

E
ã

j. .; ;l

t!

+{-

_E- , #q
l=e." +
g9Í*s

d+ÊB d
J:-8 ã

Ri (120,00)

Ri10.782,72

-R§ 
10.782,72

10.792,72

RS (120,00)

R$ r 0.784,72

R$ 10.782,72

R§ 10.712,72

«10.7t2;12

R7 2.121 .27 1 ,37

R$ 1.826.985,4/t

R§ í.826.985,,14

R$ 314.575,72

R$ 314.575,72

Rt (0,00)

R3 386,00

R$ 210.320,17

RS (0,00)

Rit 1.416,8t

R$ (o,oo

N 2.112'ü

R§ 472,7(

R$ 2.470,4

R§ (0,00

R$ {0,00

n$ (o,tr

R$ (0.0(

Rt 1.9572

R§ 400,0

R$ (0,0(

Rt 95.040,:

R$ 222.665,t

RS 109.520':

RS 54.3í9j

R$ 27.043,!

R$ (o,o

R$ 7431

Ri 13267'r

* 10.782.7?

RS 2.363.090J2

R§ 2.059-0s2,E2

Rl 2.059-092,82

Rs 786.882,64

Ri 786.682,6r

R$ 150,00

RS 520,00

Rll3/10.951,19

R$ 492'50

R§ (0,00)

R$ 4.932,76

R$ (0,00)

RS 503,85

R§ (0,00)

R$ 1.042,00

Rs 6.aq),00

R§ 118.500.00

R$ 212.500,00

R$ (0,00)

R§ (o,m)

R$ 5.610'00

Ri 95.040'3't

Rt 218.663'62

R§'100,0í8,$

R$ 40.69,15

K

Voikswaoen do Brasil lndustia d€ Vchul6 A'tomotoÍ6 Ltda

ObÍigâç6e§ Trabalhisias. Previdênciáíias ê Ft§caê

ObÍigrçôes TÍãbahista§ ê PreYidenoiârias

IiISS a Rêcolh€Í

FGTS a RecdheÍ

G) ContribuiÉo Sindcâl a RecolheÍ

ConúibtiÉo Coí)fud€Ííiva a Recdher

Saltuios a PagaÍ

Este relatório foi gerado p€lo Sislême Público de EscrituraÉo Digital - S

27.708,45

R$ 712,63

R$ (0,00)

6.r 05,76

§ Éô§oo
cI

v3,3.8
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R$

lâ
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BAI-ANÇO PATRTMONTAL a "t-: 8b
(

;ntidade POSTO CAVALCÂNTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

Período da Escrituraçàr: O1lO1f2O15 a31n2nl$ CNPJ: 07.9í7.2Í88/0001€5

Número de Ordem do Liwo: I
Período Selecionado: 01 d€ Abril dê 2015 a 30 d€ Junho dê 2015

9'cpr-'

Dsscriçáô

Rescisões â Pagar

INSS Prrcelaí!ênto

Obíigsçõcs Fi8cais

G) ICMS a RecdheÍ

PIS a Reco&loÍ

COFINS a R€colleÍ

IRPJ a Re€olhêÍ

CSII 8 Recolhcí

REFIS Lêi 12.996 - 4720 - PGFN PÍcv.

EmpÍêaliírEs e Fhanciamênto6

FinandâÍBeoto6 a Curto Prazo - Sistema Financ€iÍo Nacional

Banco Bíadesco SrA

Finandameoto 8NB C.O.: 8500001801/0ol

Fnsnciarnênto BNB C.O.: 850000180í/ül2

Finarciarn€nto BNB C.O.: 8500002601Dot

cheque Especid - BNB C1a 13248-2

Oüüas Conk

Outa5 ObÍigaçóeE

Auguéis a Pagar

Sndcato

PÍovisõê6

PÍovisõ€6 de Natureza Trsbalhi6ta

Férias

INSS sobÍê FêíiaE

FGÍS sobru Fábs

LucÍc fuibüldG a pa0ÊÍ

Lu6os DhtibuÍdo! a pagEÍ

solange CavaM
Pafimôoio Liquido

Capltal Reslizado

capital Sodal

Capital Sociâl de Oo.ridliador e Re3idêntês no Pats

Sãldo lnicial Saldo Finâl

R$ r.396,84

Rl í.r.026,'t3

Ri íI6.6,t1,66

R§ (7.S02,47)

R$ 602,52

R§ 2.744,01

RS 51 .598,65

R$ 24.03036

R§ 45.571 ,69

R$ 45a.998,96

R! 454.908,36

R$ 8r.249,89

R$ 299.2t7,í1

RS 74.501 ,96

Ri (0,00)

R$ (0,o)

R$ 437.006,30

R§,137.m6,30

R§ 432.400,m

R§ 4.606,30

R§ 26.598,a4

R§ 26.598,4,[

R§ 25.646,32

R$ 497,63

R§ 45419

R$ 137.142,8ô

R§ Í37.r42,86

R$ r37.142,86

Rli 303.997,@

Ri 10.000,00

Re I .398,8i1

R$ í2.7,r8,97

RS Í 13.'lií5,3,t

R$ (7.9(}2,47)

R§ 8!)3,3s

R$ 4.063,38

R1D,l8.íq),'15

Rt 21.885,26

R§ 46.015,69

Rt 688268.02

R$ 688.268,02

R§ 81.249.89

R$ 284.842,06

R$ 70.9í,10

Rl 232.926,31

Rt Í8.315,66

R$ 437.006,30

R$ a37.006,30

R$ 432./t00,00

RS,t.606,30

R§ 27.326,85

R$ 27.326,85

R$ 25.e$,32

Ri877,0ô

Rt 803,.a7

R$ 137.í42,86

R$ 137.142,6â

RS r 37.142,86

Ri ã.r.285,93

R3 10.000,00

R$ 10.m0.00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R§ 28,1285,93

!
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Í
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í0.m0,00

10.000,00

í 0.000,00

.997.60

Capital SubscÍito de DoÍÍúcilisdo§ e Resideotes no PaÍ§

otrtas Conta6

Este r€láório foi geredo petr SÉt€Ína Público dê
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BALANçO PATRIMONIAL

rtidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

Periodo da Escrituração: o1to12115 a31t12!2115 CNPJ: 07.917.488/0001-65

Número de Ordem do Livro: I
Periodo Selec,ionado: 01 ê Abril de 2015 â 30 dê Junho dê 2015

t)ê§cÍiçáo

Ortras Contas

LucÍos AGUí lado8

Lucío6 Aflírdad8 e/oü Sddo à DÊtpGiÉo da As€stúlêh

(-) Afu8te dê ExêÍddo AnteÍioÍ

C) (-) PÍêiuÍzc Acümula&8

t) (-) PrêIIG A§rmdado§

Ssldo lnicid

R$ 293.997,60

R!318.569I'l

RE 330.906,75

R$ (12.337,34)

R$ (2{.57í,81)

R$ (24.571,81)

rg-ioi

SâHo Firpl

R$ 2842E5,93

R§ 318.56911

R$ 330.906,75

R$ (í2 33?,3'l)

Rt (34283,48)

R§ (3/r.283,18)

futmtito J Presefltê topiJ, reorodutao fiel do

ilíffl lt:}*'SlEi,ffi Tqlt Si'*''
i}lllhffi if#lÀll.:r'iffi|fii c.zr m,,
HL{] DIEITAL: ffignlB{rfi ,c

it
lr,! I

Este reldório foi gerado pêlo Sistoma Público & Escrituração Digital - §
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Descriçáo

Aü'ío Ch.riante

D*t0onibiüdades

ltumeráÍk8 em E8péciê

Caixa Gêral

Caha

Bancc

Contas CoÍÍeote§

Banco do Brasil - c18 28.5323

Bsnco Bradesco - Clâ 2241!8

Cont! Poüp8nça

Bánco do &§il - Poqp F
AÍrli:âçõ€§ Fhancirs

BÍa&8co

C) Aplcaçõcs em Papê'6

füdo de capftalizâêao

Consórdo

Aplicaçâo &Ede6co

B€nco do Ba6il

OuÍocap BB

AplicaÉo Banco do &.sl
Coírsóídos

Consóícbs

Cliedês

Cartõ€ô a Rêcêbeí

Ca.tõôs dê CÍédlo

Oelo

Brad€§co caÍtõc€s S/A

GoodcaÍd

Polb..d

PrivEte Lab€l

Redêcârd

Redêm€d

Tld(etcard

Saldo lnicial

R$ 2.12127|,37

R§ 1./t58.603I2

R§ 793-129,'10

R$ 724.,l9,t,8,t

Rr721.191,U

RS 724.194,84

R$ 36.87425

R$ 32.57425

R$ 26.230,75

Ri 6.343,50

. R$ 4.300,00

R$ 4.300,00

R§ 32.(m,0t

R$ 17.695,72

R§ 9.287,02

R$ 688,20

R$ s.612,30

R$ 2.Í08,20

R§ 13235,79

R§ 2.000,00

Rt r | 235.79

R$ í.í28,50

R3 í.128,50

R$ 213.479,83

R§ 213.479,83

R$ 213.479,83

R$ 48.042,07

R§ 3.213,51

R$ 28.360,09

R§ 8.6,16.5í

SaHo Final

R$ 2.186.071,3

Rl 1.662.8ô3.5

R$ 966.76,t,0

Rl E29.392,6

Rl 929.392,6

RS 929.392,6

R$ 12.321.4

Rl 6.231,4

R§ 6.231,4

Rt 0,0

Rri 6.090,0

Rt 6.0$,0

R$ 25.ú9,9

R910.685,6.

RS (15,61

R:t 10'í,e

R§ 8.1882'

R$ 2.1082

RS 13.235,7

R$ 2.«)0,0r

Rt í t.:85,71

R0'1.'128,51

Rt ,l.128,5'

RS 255.340,4r

R! 255.3ií0,4r

Rl 255.3'í0,'lr

RS 59.339'8r

RS 3.797,8:

R§ 32.5972!

R310.633,ír

ttl 8ô0,9:

R§ 4.979'11

R$ 60.1082:

R§ 16,Í!93'

v

i

R3 979,96

57.0,14,36

{6.365,52

15.191,2

Este Íêlatório foi geredo pelo Sistême Público de EscrituraÉo Digital -
VêÉáo 3.3.8 do Visualizador Ô

\\
cI

Página í de 5

/óÁ-NÊ;và

Itf BALANço pATRtMoNtAL 
l§ ,r, gd ':\

*
:ntidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME Y,r- .:;,')'
Período da Escrituraçtu: olnln}É e31n2n11' CNPJ: 07.917.48s/(mts5' {- tl:-Z
Número de Ordem do Livro: 8
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BALANÇO PATRTMONIAL

rnüdade POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMEUSTIVEIS LTDA ME

PeríododaEscríturaçáo: Olfla}l'aglt1.2n}1'5 CNPJ: 07.917.4t18/Om1€s
Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 20tS a 30 de Set€mbro de 2015

. CPL.

rt: 9l Itl)

o

DêscriÉo

Valêcard

CÍódtc

Crédbe com Tercekc

Adantamênbs e/ou Corp€nsaÉ€s a FmcioíIáÍh6

LÍqrido Negolivo

lrlpctor e Co.rtihrigóes a ReqrpeíaÍ

IRPJ - EdÍnaüva

CSLL - Estrdiw

IRF gAdic Financ€iras

ICM§ s/ lmoufzado

Refs Lei Í 2.996 â CoosolidaÍ

Aritêdp8çô€! a Re{r+crEÍ

Salário Famnia

EstoquG6

E8toqu6 em E#dêcimenbs PrópÍios

E bquc dc Merc.doíia§

Mêícadorias Para Revenda

Alívo náo ClraIanG

lmotilizado

Bcns em OpcraÉo

Sakto lnicial

R$ 5.336,59

R$ 96244,55

R3 962{,t,55

Ri 232,73

R$ 232,73

R! S4-96ô,36

§
R$ 45.979,1 3

R§ 36.039,78

RS 38,53

R§ 10.245,57

RS 2.663,35

R§ 1.045,46

R3 1-045,46

R:t 365.749,9a

Rg 365.7'l9,9il

RS 36s.749p4

R$ 365.749,9/t

Rl 652.667,95

Rt 6aí.885,23

Saldô Finâl

I:
,r

t.-
i,e

P

RS 7.88,í,76

RS 5-975,08

R$ 96.975,08

R$ 165,46

R$,165,/t6

Rl3 9,1.96ô,36

Rt i15.979,13

Rl3ô.039.78

R$ 38,53

R$ 10.245,57

R§ 2.663,35

R$ L5,t3,26

R3 í.í3,26

Rl 3/t3.78,1,(x

Rl 3,r3.78,1,u

RD 3it3.78.r,0/í

R$ 3/í3.784,04

Rlt 523.207,8.1

R$ 512./Í25,12

Rt 1.428203,57

Ri 1.428.203,57

R$ 20.000,m

Ri 3.97323

R§ 1.,O1.9í0,3i1

R$ 2.ã,o,OO

R$ 120,00

R§ r Í5.319,26

R$ 115.319,26

Rrt 115.31926

R§ (r.031.097,71)

R$ (í.03í.0e7,71)

RS (8{X',32}

Rl (í.030.r74,39)

R§ (1m,00)

§H§

"§ã;Nõà.
§a*§

§§ru

K

E'; dgE J,
à gqr: tr
e *gJs E
- É-:-..* ':
aÊI;=F
-ge=Élí
É"$§ÉlF
9.FãE?
ãÉ'EãE="5 &e.= + F
Ê EJSE:
ã àE5Eã

Bêíts t li§zad€ na ProdrÉo e/ou Preíação de S€wiçG

T€fienq§

Eeipsm€ntoô, Má$has e lnstalaçõeÊ lnd,stiaiB

VeÍqros

E$ipa.nêntc de PÍooessaínento dc Oado6

Vasilharle6

lmotilizado em Contução

lmó\,eb em Contução

líÍúYeh em Cqlsúuçáo

C) C) Dopíedaçõ€§, Arnortizações e Ouotas de E(austáo

C) C) Bêns t ülza&s na PÍodrçáo e/ou PreEtaÉo dê
Sêruiçç

C) (-) Máquinas Ap{êlhoe e E(ilh

C) C) VeÍdJ6

C) C) Vaslhamcs

R§ 1.502-513,57

RS't.502.513,57

R§ 20.000,0o

R!3.283,23

R§ t.'176.910,34

R! 2.200-(x)

R$ 120,00

RS r 15.3r926

R$ 115.31926

R$ 115.31S16

(975.gir7.60)

7,60)

(803,32)

021,28\

Este relatório foi g€redo pêlo Sistema Público d€

Vêrsão 3.3.8 do Visuâlizador

Digital -

tl.

Eôeos

R$

(120,00)
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BAI-ANçO PATRIMONIAL

:ntidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

PeríododaEscrituraçb: o1n1n115a31n2n}1. CNPJ: 07917'4Íts'0@165

Núrnero de Ordem do Livro: I
Período Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 dê Setembro & 2015

À

'svy

(-
oFL 92

o
^(a

DescÍiçáo

Dir€íido

D€sp6as PÍéOper«ionai§ ou Hndlgbiai6

D€pesa8 Pré OpGrscionab

Desp€ê8s PÍé OpeÍacioneis

Passivo Cir(rllante

Obíigsçüês & CuÍto Prazo

FóínêcêdoÍ6

FünecedoÍr§ l{acionab

llc ReddagÊfl§ de Matelisis lnôsÚhb Ltda

C) Venezâ áq*las CoflÉÍcio Lt&

PefÍohí66 Obt$uidora SÁ

C) FR Dbüibuidora de Prod!.Íb6 A'torÚliYoE udâ - ME

(-) GeÍda{ Aco§ Long6 S./A

(-) Lliz Oa sitYa Padlêco

G) LúNoÍtQ Com€Ído e RepÍca€íltEçõeo Ltda

P.drc Fdb.r Sobdúo

lil6ndca Comôício d! Lub. FitÍp6 c P'Ét Afio

CZÍEo tutomãdo Com!Ícill LtdE

Foítim oküituldo(. & Alto PGç6 Lür

Agtonil Aúonego{ic do lloÍdeGte Ltda

(-) Technolisq Comercio e ServiçG Ltda Me

G) CeÍ8micâ Salema

Volkswâgên do Braúl lndusatr de Vêioi6 AnomotoÍé LEa

Obdgaçües TrabdhisqÊ. PÍeüdeociárias ê Flscab

obíigâ§,õ€s Traba&istas e Preüdênciái8s

INSS a RscoheÍ

FGTS a Reêolhêr

G) Contibuiçào ConHeÍalivo a Recolher

SaláÍioô a PagaÍ

Resci8õeê a PôgaÍ

lNsS PaÍcehmeflto

OEigaçóe§ Fbcais

t) ICMS a Rc'co[!.í

SaHo lnicial

Rt L826.985,,14

R3 1.826.985,44

R:l 314.575,72

RS 31,1.575,72

Rrl (0,00)

R§ 386,m

Ri2i0.320,17

R$ 1.'t15,88

R§ 2.112,02

R$ 472,10

R$ 2.a70,41

R$ (0,00)

R§ (0,00)

Ri (0,00)

R$ (0.00)

R$ (0,00)

R$ 1 .95730

R$ 1{}0,00

R3 95.0'to'34

R§ 222.6ô5,69

R$ í 09.520,35

R$ 54.31929

RS 27.(x3,95

RS ?43,64

Sãldc Fi.al

R§ 10.782,72

R8 10.78í1,72

R$ 10.782,72

RS '10 7C2,72

R§ 2.'l 86.071 ,3ô

Ri LE9.&18'76

R3 1.692.848,76

R§ 4í4.55226

R]i414.55226

RS 150'@

Rt (0'00)

R$ 310.549,80

Rt (0,00)

R$ (0,m)

R$ (0'00)

R$ (0$0)

R$ 70,@

R§ 2.278,74

Ri 234'50

R$ 6.m1'78

R§ 27'00

R$ (0,00)

R$ (0,00)

Rt c5.040'*

Rl 23025ô,87

R§ '118.189'81

R$ 6'2 .353'3',1

R$ 29.006' I C

R:i (0,001

Ri lil.0O5'71

R$ 1 396'81

R$ 1t.427.8t

R§ 112.067'0(

RS (I.sO2'47

ol
u:g
^ à-àn !!â
? Bi:E
ió9 "
;frii ^
1i -i !1

€
e

P

gr
Ài
§:
Tõ

R§ 10.782,72

R§

à$

10.7e.,72

10.7ú,12

10.7t2;12

2't 27137

.R$

R3 2.1

K'

E E.-.= +
à ry.:i 

= 
l!

â5* -..i+

f;.c3.E# S

- á+ZB:c

R3 í3.267,66

R$ 1.396,8i4

12.7aA,97

13.í /t5,3,1

(7.*2,1n
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BALANÇO PATRIMONIAL

POSTO CAVALCAN TI COMERCIO DE COMBU STIVEIS LTDA ME

01m12015 a3111?i2015
CNPJ: 07.917.4881000'1

c

93ãrr
o

ú

(
ô

:ntidade:

Período da EscÍitwaçáo
Àt)oc. CPL.o

Número de Ordem do Liwo: I

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

SaHo lnicisl
Saldo Final

Descriçfu

PIS a RccolhGÍ

GOFINS a Rcco[lcí

IRPJ a Recdh!Í

CSLL a RecdheÍ

REFIS Lei 12'9$ - 4720 - F€FN PÍev'

Emprêsümos e Financiam€ntog

lin*,lrntot* " 
cuÍto PÍazo - si§tema FtrtaÍrcsiÍo Nâcionâl

BâIlco do BÉil BB Giro caÍtÚ€á 1268Ü2616

Banco Brad€sco S/A

Financktm€nto BNB C'O : B50@01801100t

Fnanciamcnto BNB C'O': 85@0180f 602

FhanciaíEnto BNB c-O : 81500002601'001

Che$e E§pedal - BÍades{o Cta 22 41}8

Cbeque Especial - BNB C1a 13'246-2

Outas Co$ta§

Ouf8s O ll$çõês

XX{ué§ a PagaÍ

§ndicaio

PÍoviúes

Provislt€ô & NatuÍezÀ ÍÍabslhlsta

Féíi{13

INSS sobre Féíi8§

FGÍS goÚe Fêrias

Lu6o§ dstibuldoô a Pagar

Lucío3 Elhüibtd6 a PagaÍ

Sdânge CaYalcâsti

PaÍimônio LtntiÚo

Cspital Realizado

BBi
§B§ "

§H§§

K

de EscÍituração Digital -

t§ 89s'35

R3 4.6',3,36

R$ 48.190'15

R§ 21.885'6

R§ 46-015,61

R$ 688268'02

Rs 688.268'02

R§ (0,00)

R3 812{9.89

R$ 284.M2,06

Rt 70.934'10

RS 232.C26'31

Rs 173,92

R§ 2.78ô30

R$ 48.190,15

R$ 21.885,26

R3,16.934,@

R3 645.87418

R§ 6,[5.87418

R§ 15.968'58

R3 81 .219'E9

R$ 242.116,51

Rs 60.306,07

R$n7.725,1t

Rl 1 .',123'81

R3 í7.384'o

Rt 437.00ô'3

R$ 437.006,3

R$ 432.400Í

R3 4.606':

R§ 2EO15'r

R3 28.015,

R§ 25.ô46,

Ri 1 .22E

R§ í.lilo

Ri 137'142

Ri 137.14t

R$ 137 1'ti

R$ 293-22i

R3 10.00

R$ 10.@

Ri 10.0(

R§ 10 0(

Ri 2E3.2

R§ 283 2

R§ 318 5

PT
5âá

l !'i S

::lâ"'9.té.-.

.,

B
e

R§ (0'00)

R318.315,66

R§ 437.006,30

R§,137.006'30

Rs 432./to0'00

R$ 4.606'30

R:i 27.326'85

R§ 27.326'85

R$ 25'Bt6'32

R$ 877 
'06

Rs 803'47

Rs 137 142'86

RS 137.142,86

R$ 13? 142'86

R$ 294.285'93

R§ ro.0m'00

Ri 10.0m'00

10.000,00

í 0.000,00

284.285.93

R$ .285,93

8.569,'tt
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BAIáNçO PATRIMONTAL

:ntidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

Período da Escrituraçâc: o1n1no15 a 31nzn115 CNPJ: 07.9í7.488/0001€5

Número de ôrdem do Liwo: I
Periodo Seleoonado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Sêtêmbro de 2015

(eio
ú) FL

Ã 0escrÍçáo

UJcÍos AdÍÍnrladc e/ou Ssldo à Dbposiçào da Ase€{rblêi8

C) AFste ê àeÍcicio Antêrior

(-) (-) PÍe í26 A.ümula&s

G) (-) PÍeiulzos A.umt-da&8

Saldo lnicial

Rl 330.9(E,75

Rt (í2.337,34)

R$ (3a283,i(})

R$ (34.283,18)

Saldo Finât

R$ 330.906,7:

R§ (r2.337,34

R§ (35.3,í6,8í

Rrt (§.3,í6,81

nffiffiffi
.n1"*':!1Y-

xuffiirim',u#ffi:

tiel do ol'i[nrl e Íai

27 fEft:[* 0.

tr
Est6 relatório foi gêredo p€lo Sistema Público de E Digital -

Eôson

Versão 3.3.8 do Visualizador
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BAÍ-ANçO PATRIMONIAL

POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

01lO1t2O15 a 3111Ü2015 CNPJ: 07.917.488/0001

Ol d6 Outubro de 2015 a 31 de Dezêmbro de 2015

,
/a."

65

o
rl:nüdade:

Período da EscrituraÉo

Número de OnÍem do Livro: I
'D

Periodo §alecionado

Descrição

AliYo Ckqianle

DiÊponiUlidade§

NumeráÍioô em Es0écie

csixa Geíal

caira

Bancoô

Conb CqÍenlêa

Banco do 8.8§il - Cta 28-532-3

Conta Poupança

Bânco do &mil - Porpançâ

ApBç.Éeâ FhanoeiÍa

BÍldrsco

G) APfcadGâ cm Papéit

Tlülo dê oâPâdizrcto

CoÍtsóÍcio

AplkãÉo Brâdc8co

Banco do &§il

OuÍocap BB

Aplicaçào Banco do Bradl

Consóício6

Consücio8

Ctiedes

CaÍtóês a ReoêbeÍ

CaÍtõcs d€ CÉdb

Cielo

&8d€sco caÍtóe€a SJA

GoodcaÍd

PolicaÍd

PÍn ate Lsbd

RedêcaÍd

Redêmed

TickÊEard

ValêcaÍd

Este relatóÍio foi gerado pêlo Sist€Ína Público de Escritu

Vêrsáo 3.3.8 do Visualizador

Saldo lniciat Saldo Fi1al

R$ 2.2{,í.71?,8

Rl r.77ô.660,1

R$ &94.482':

RS 853 755,t

Rrl 853.755'(

R$ 853.755't

R! t'1.254'Í

Rl 8.864'Í

R!8.664'l

Re 2.590'l

R$ 2.590,r

R$ 29-471,

Rs 15.t07'

R§ (19,,1

Ri 1.s2,

R0 '11.326,

R$ 2.r0E

R$ 13'235

Ri 2'000

Rl 11.235

R3'1.128

RD l'12ô

R$ 315.103

R$ 315.103

R§ 315.10?

R§ 87.,12:

R§ 1.'15§

Rt 37251

Rl 1427i

R3(

R$ 67.94

R3 79.67

R3 17 0ã

Rl 10.35

R$ 2.18ô.071,36

Ri 1.652.8ô3,52

Ri 966.764,m

R$ 929.392,6{)

R$ 929.392,60

R$ 92S.392,€O

R§ I 2.32',1 ,43

Ri 6.23í,,13

R$ 6.231,43

R$ 6.0t0,00

R§ 6.000,00

Rl3 25.049,97

R§ r0.685,C8

R§ (15,61)

R$ 104,83

R$ 8.188,26

RS 2.í0820

R§ Í3.235,79

R$ 2.000,00

Ri 11235,79

R$ 1.128,50

R$ 1.í28,50

R$ 255.3't0'40

R$ 255.3'10,40

R§ 255.3'10,40

R$ 59.339,8ô

Rt 3.797,82

R$ 3a5e7r9

r0.633,10

R$ 860.93

63.979,18

60.108.23

16.339,21

7.68.a,76
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BALANÇO PATRIMONIAL

r intidâde POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

PeríododaEscritura@: O1n1r2}Éa31r2n}É CNPJ: 07.$7.aSSlOOOík
Número de Ordem do Livro: I \

Período Selecionado: 01 d€ Outubro ds 2015 a 31 dê Dêzembro ds 2Oís

DêscIiçtu

Crédtos

Crédb6 com Têrêêlôc

Âda rtlsúos erou Coí?êÍtsâçõêa a Fundqlá[i6

LlQido NêgÊlivo

lmpclos ê ContôuiçõG I RoorpêíaÍ

IRPJ - Es$mativa

CSLL - Eslirrlativâ

IRF S/Aplic FIEncCras

ICMS í lÍnotiÍzado

Ref,s Lei 12.9s a Consolidaí

Antecipô9ões a Re{uperaÍ

Saládo Famfia

Estoques

Esbqueâ em Esbbdêcimonbs PrópÍios

Esbque de MeÍcadoÍias

MercaôÍbs PaÍa Revendâ

Atlvo não CiÍdrlante

lmo6ilizado

BerE em Operâçáo

B€ns lltilbadG na PÍodJção e/ou Pí618Çáo de Scwiç!8

Têíênos

E$ipamentc, i4áAha8 e lnstâlaçôe6 lnál8riâÉ

VeÍq.Ío§

EqJipamcnto6 de ProcêE€âmênto dê DadG

VEEilharne§

lmotilizado êÍ'l Cooúução

lmóveis em Cffiuçáo

lmóveb em Cmsru@

t) (-) Depíedaçõ6, AÍmÍtizaçôe6 ê Qüobs dê Eraurião

C) t) BeflE tIiliza{be na Prodrçào e./ou Prê€{âÉo de
Serviçog

C) G) Másrnâs Apardhoô e EqIiP

(-) C) Veloihs

C) C) Vasihaín6

I»turido

-l á r":

irêii/s
|-tãt i 9,
!.I;àH ! É ,

iÉ":"8 i +
rAÉ1; I E

B

r
d

E

I

Sado lnicial Saldo Final

R$ 6ô.,t99,8

Rl ei.499,E

Rlt 0,0

Rl 0,o

Rt &1.720,7'

RS /15.979,1:

R§ 36.039,71

Rll 38,í

R$ 0,o

R§ 2.663,31

R3 í.779,0(

R$ í.7f9,0{

R$,t80.57,1,,l1

R§ 480.574,1r

R$ it80.574,11

R$ 480.57,1,1t

R§ 468.057,7:

RS 157275,0Í

RS 1.428.2m,57

R$ í .428.203,57

R§ m.00o,0t

R$ 3.973,23

Rl í.401.910,3,t

R$ 2.2m,00

Rt 120,00

Rl 1í5.319,26

R§ 115.319,26

R$ r 15.31926

R§ (1.086.247,82)

R$ (Í.06247,82)

R$ (803,32)

R$ (1.085.324,50)

R3 (r20,00)

R$ 10.782,72

R$ 96.975,08

Rt 96.975,08

R§,í65,{6

R§ 165,4ô

R$ 9,í.966,36

R§ 45.979,Í3

R$ 35.039,78

R$ 38.53

R$ 10245,57

R$ 2.6ô3,35

R$ l.í3,26

R$ t.5/í:'16

R$ 343.7&r,oa

R§ 3it3.78,1,(x

R$ 3,í3.784,04

R$ 343.784.0r

R9 523207,84

N 512.125,12

R$ r.4282GI,57

R$ 1.428203,57

R:3 20.000,00

R:l 3.97323

Rt 1.40í.910,3,t

R§ 2.200,00

R§ 120,00

R! 115.3í926

R$ 1 15.31926

R§ 115.319,26

g

P

e

o
lhl
aá

H

K'

€E

1
E

Es

ã
ã

d

I
B

P

ã

Este rsletório foi gêÍado pêlo Sistême Público d€

Versáo 3.3.8 do Visualizadcr
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a

BAIáNço PATRliroNlAL

:ntidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

PerÍododaEsoituraçáo. o1n1no16a31fi2f2o1E CNPJ: 07917'lÍ18'10001

NúmêÍo de Ordem do Livro: I
PeríodoSelecionado:01d6OutLàrods2Ol5a3lcleDezembrode20'15

o
Ft: 97

T

DêscriÉo

De6p€sas PréOpeÍacionais oü PÍâlndustia'l8

Dcspeâ8ô PÍé ope(acionab

De3pesâs PÍé Operachosis

* Pascivo '*
Passivo OÍqrleúe

ObÍigaçôês dê CuÍto Prazo

Fomecedore8

FqnecedoÍcs Nadond8

G) HG Reddâgiefls de MateÍhb lfttu8üitd8 Ltda

Petobras Okúibuidoía SÂ

Oafunte Re0oüa&ía Pnâ§ Ltda

Lüiz Da silva Paóeco

Fornecêdoía Máquh88 e E$'parnênto6 Ltda

(-) Pcdo Feito6a SobÍinho

G) Me.tdes Comeício dê LÚ mrpos e Peçâ8 A'rto

(-) CZIEC A.ttoÍmçáo ComeÍcbl Lkh ã

(.) FoíEiro OisüihridorE de AÍo Peçts L@ Á§

Quic{ SeÍviGG TecnoloÍia

(-) AgíollilAuÍmegpdos ô Nordastê Ltd!

Voll(syragêí do Breiil lndr§Eiâ dê vdqi6 A'tomotoÍe6 Ltda

ObrigúÉes TrrbdàÉtas. PreúdonciáÍÉ§ e Flcclb

ObdgaÉcâ Írabshkttts e PÍ"Yid€nciáÍia8

INSS a RecolhoÍ

FGTS a Recolhêí

SCárioô a Pag9Í '
FéÍi8s a Pâgat

Resdsõê6 a PagEÍ

ll,lss Parcôhmo o

Obíigaçõ€s Fitcais

C) ICMS a Recolher

PIS a RecolheÍ

COFINS a RecoheÍ

IRPJ a Roco&ler

CSLL a Recolh.í

1

:

!
s

SaUo lnichl

§ 10.762't2

R§ 10.742,72

Rí í0.782,72

2-186.071,35

SaHo Final

Ri10.782"

R:l 10.762,

RS 10.782''

R$ 2.2/t't.717'i

Rri 1.978.55í'

R$ 1.978.551,

RS 507.001,

R$ 507.091,

ns (0,(

R! 393283'

R$ 7.5/í5,

Rll 2/t0

R$ 6'23

Rt (0,r

Rs {0,1

RS (0,,

Rg (0,

Rt 10.358

Rrt (0,

Rt 96.04{

RS 243'í 1C

R$ 81 .83t

R$ 31.81?

Rl28'53

R$ 1',r 27:

R$ í.{0{

R$ 1'39(

Rl7.4O

R9 16127,

Rt (0

R$ t5

Rt271

R$ 48 58

R§ 22.íí

EN
rn3
à !!§
?e1çP

39,P" -

2
á-

i13u r"g.

Digitâl -

Rl 1.8E2.8,t8,7ô

R$ 1.892.8.+I|,76

R$ 4í4.55226

R$ 414.552:6

Rl150,m

Ri 310.549,80

R$ (0,m)

Rt p,m)

R§ (0,m)

R$ 70,00

rc2.ü8,71

R$ 234,60

R§ 6.m1.78

R$ (0,00)

R0 27,00

R$ 95.0í0,3'f

R$ 230.256,87

R$ 118.189,81

Ri 62.353,31

R$ 29.006,10

R$ 14.005,7í

R$ (0,m)

R$ 1.396'8't

RS 11.427,85

Rl 1 t 2.067,06

R§ (7.902,4O

R$ 173,92

R$ 2.786.20

R§ a8.190,15

Rll 21 .8E5"26

EH§
HB:
Éft'nõ
H7<n
§ãs

BHi

E - #ls5

s .Ê-5 H

- á+Ê= *
iã*a?â
ã â,ÍóÍ.i rts

Estê relatório foi gêrEdo P€lo

Versáo 3.3.8 do Visuelizador
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BAIÁNÇO PATRIMONI,AL

a
JntidAdE: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVE§ LTDA ME \

Período da Escrituraçáo: a1/8,1no1j a3111Ü2O15 CNPJ: 07.917.4881000165

Número de Ordem do Livro: 8

Período Seleoonado: 01 dê Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
V

DêscÍiÉo

IRRF I Recolheí

REFIS Lci 12.996 - 4720 - PGFN Rer,.

ICMS - Põcohmcnb Âúú nMvo
ICMS - REFIS PaÍcolarnoítto

EÍprésliÍnos e Financiamento8

Financiam€nt6 a Curto Prazo - Si8trma Fimncêiro lladdlal

Banco & Brasil BB Giro Cârt66 1268026'16

Bsnco Br8desco SrA

Finsnciamento BNB C.O.: 850000t 80 u001

Finandamento BNB C.O.: B5O{iO018OlrOO2

Financirínento BNB C.O.: 850000260',u001

Che$e Épedal - Br3desco Cb 22.'1118

Càcqu€ Espcdal - BNB Ctâ t 3248'2

OubrE Conta!

Oufaa Obíig.9{Gt

Auguá! a Ptger

Slndicáto

Provbõ€a

PÍoYisõês de NatuÍêza TÍabalhi§ta

Farlâs

INSS sobre Décimo TeÍceiro Sâlário

FGTS sotíe Dêcirno TcÍc€iÍo Salário

INSS sobre Fêíir8

FGTS 3obíc Férta6

LucÍos distibuldG a Pagaí

Lucíos Obübuldoq a'Pag6í

Solange CavalcaÍ i

Pstimônio Lt$iro

Capital Realizado

Capital Social

Sâldo lnicial Saldo Final
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R§ (0,m)

R$ 16.934,m

R$ (0,m)

R$ (0,00)

RS 645.874,41,

RS 645.874,48

R$ 15.968,58

RS 81.2.í9,89

R$ 242.1r6,5í

R$ 60.306,07

R$ n7.725,19

R$ 1.123,89

Rt 17.384,05

R§ 437.006,30

Rt 
'll}7.006,30

R§ &2.400,00

Rt 4.806,30

RS 28.0í5,99

R§ 26.015,9S

R$ 25.64ô,32

R$ (0,m)

R§ (0,00)

R$ 1.228,76

RS 1.140,91

R$'137.112,86

R$ 1 37.í 't2,86

R§ 137.í42,86

Ri 293.222,60

R§ 10.000,(»

R§ 10.0(E,00

R0 11,76

R$ 47.504,31

Rt 19.,l3/t,29

R§ 21.053,98

RS 624.43821

R$ tr24.43821

RS ã.596,13

R3 8í 2,19,89

Rl 211.S68:1

R§ 49.694,r2

Rt 212.718,6,l

R§ 19.751,49

R$ 19.45S,03

R$ 437.006,30

R$ 437.006,30

R$ 432.400,0c

R1i,t.606,3(

R$ 29.751,5i

RS 29.761 .5i

R|25.646,3'

Rl s87,71

RS 494,5{

R3 1.368,1i

R0 1.26,[,8'

R§'r37.142,8{

R$ t37.1'12,8a

R$ 13?.142,4

R0 268.166,6:

RE 10.000,0

Rl 10.000,0

RS 10.000,0

R§ 10.0(»,0

R3 256.166,6

RS 256.í66.6
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ántidade;

BALANÇO PATRTMONTAL

POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME .lr\oc. CPL.
Período da EscÍiÍuração; OltOlnA16 a Z1t12t2O1S CNPJ: 07.917.4g810001
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: Oi de Outub,ro do 2OíS a gí de Dêz€mbro de 20ís

Dêscriçâo

LucÍos Aflrrulsdo§

Lücros Ad/mulãdoô e/oü Sâldo à Dlspqrção & AssêíSlêia

(-) AI3ic de úêrdcio ÁnteÍior

G) (-) Preirlzc Aürmdados

(-) (-) PreItrc Aãrmulados

SaHo lnicial

R§ 318.569,41

R$ 30.906,75

R$ (í2.337,3/t)

RS (35_3,16,81)

F§ (35.3/í{i,61)

fiel do oriqinÀl t0l

Saldo Final

Ri 291.513,r

R$ 35í.í 19,(

RS (59.605,51

R§ (35.346.8

R$ (35.3{6,8.

h'ffiee"ffi
WA i:'#i: Ei # :-':::-* ::"j _ .
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futgrtrEo à lres$te Eopià. reprd[tào
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. CPL .o

Entidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

Período da EscÍituraçáo: O1n1nO15 e31n2m15 CNPJ: 07.917.48Sr@O,t6S

Número de Ordem do Livro: I
Periodo Selecionado: 01 & Outubro de 2015 a 31 do Dezembío de 2O1S

Demonstsaçào da lllial:

r)

DEscri@

Rsceit, 8rutr OpsÍacionâl

FatraÍfleÍ o PÍod. Meíc. e S€ívbos

Vendas dê Prod{rtos

Vêndao de MeícadoÍia8

C) De&çõ€6 da Receita

t) lmpctas Faturadoe

G) rcMs

(-) OrüEs De&çõe8

Roceita Llqrkla

C) Cu3to MeÍcadJseÍvJPÍodjtc Venddo6

(-) CuBto dos Pro&tos Vendldo6

G) Custo da! Meícadoíias Revendidas

LucÍo Brúo

C) Dê8pesâs O?ondoíldr

C) Dsspesas AdmhÉbaliv6

(-) Despesas com Vefldss

(-) Despe§as TrihrtáÍiEs

(-) Rc8ulHo Fmanceüo

(-) Desp€sas Fnancoira§

G) Outas Receitas e OrFas Despesas

Re6, AntÊ-s d8s PaÍtidpqd6 e Contib-

C) PaÍtidpaÉ€s e kibuiçõe§

C) Paíidp€ç{e§ do EÍrfí€gE&§

C) Ort-48 PaÍlidpaÉêe

Re6. Anles lmp.Reo& e Coírtü. Social

C) Conbibuiçáo Social SobÍe o LrcÍo

C) lmposto dê Reida

ncs,*taOo t-tqnao ao gxercho

(@EMO@J
DqmD@DEn@trqo

Vãbr da úkimâ DRE

RE 2.182.50{,€

Ri 2.182.5{XJ8

R§ O.M

Ílrt 2.18a.5(r,48

Flli (1 618'91)

R$ (1.618,9r)

RS (í.618,9í)

Rlt (0,00)

R$ 2.16{r.8E5,57

R$ (1 .924.6/19,47)

Ri (ô.952,E0)

Rr3 (1.917.6S6,67)

Ri256236,t0

RIE (257299,13)

RS (202.í57,50)

Rt (11.140,72)

Rt (2.562,78)

R$ (4r.$8.€)

R§ (aÍ.('E,43)

R$ (0,00)

RS (í.063,33)

Rt (0,00)

Rl (0,00)

R$ (0,m)

R$ (1.063,33)

R§ (0,00)

R3 (o,oo)

Rl (1.063,33)

Vabr

R§ 2.íS.r89,90

R$ 2.í9.189,s0

RS 0,00

R$ 2.5,t9.189,90

Rg (272,3s)

R§ (272,35)

RS (272,35)

R$ (o,q))

R$ 2.548.917,55

RS (2.20/í.380,98)

R§ (4.368,33)

R$ (2.200.012,65)

R$ 34,t.535,57

R$ (317.9.11,40)

R§ (239.348,90)

R$ (l í.3,trt,83)

R$ (2.329,7{)

R$ (6,a.9r7,93)

R$ (64.S17,93)

R$ (0,00)

R$ 26.595,17

R$ (0,00)

RS (o,oo)

R$ (0,m)

R0 26.595,17

R$ (2.393,s7)

R§ (3.98e28)

R§ 20.212,32
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO ' /ut ót

Ía
Entidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

07.91 7.488rc00165
c.

PeriododaEscrituraçáo: o1n1n}$ag1fi2nA15 CNPJ

Número de Ordem do Livro: I
Periodo Selecionado: 01 d€ Julho dê 2015 a 30 dê Setembro de 20'15

DomonttÍeção de filial:

Dêscíição

Rscêita BÍuta OpeÍacional

Fâturameoto PÍod. Meíc. e SeÍvilps

Vendas de Prcdíc

Vendas de McÍcadoíi36

G) De&çõqs da Recêit

G) lmpoGtos Faturâdo8

(-) lcMS

C) otrtas t»&çoes

Receita Llqrida

C) custo M€ícadJs€rv JProôrtos venddo§

C) Custo doô ftodrros Venddos

C) CuEto das Me{cadoíiaa ReYoodklaÉ

Llcío Brulo

C) Dspess8 Opêracionab

(-) De6p€§ss AdmhisHivas

C) D€§P€66 com Venda§

C) O€6Pe§§ TÍihnáias

C) Re§utlrdo Finarciiro

(-) Rccôitas Flnâflcêir8

C) OesP€aâ8 FinEnc€ir8§

(-) oufa8 Rocofraâ s olffas DG8Pcoae

(-) Re§. Ar es drs PâÍlidPaçôGs c Co.ltÜ'

(-) PaÍlichaÉ€§ s Cmtsirbuiçõe§

C) PaÍli*açd,6 de Eílpíegldc

(-) Ouú* Pútidpaçõc8

G) Rês. Arú6 l[p.Rênda ê Contib Socid

(-) Re§ulbdo Llqtido do ÉcÍd&'

Vahí dâ última DRE

R:l 2.201.666'33

R$ 2.20' -666'33

R$ 0'00

R$ 2.m1.666'33

R§ í 252'52)

R$ (í .2s2.52)

R$ (1.252,52)

R$ (o'00)

R$ 2.200.4í3,8í

R$ (1 .e 19'787 
'65)

R$ (3.63226)

Rg (1.916.155'3s)

Ri 280 626'16

Rrl es0.337,E3)

R$ (232.840'02)

Rs (1 0.87{'88)

R§ (3.39!l'e2)

R$ (43.214,01)

R3104,80

R$ (43.318'81)

R§ (0,@)

Rl (9.711 
'67)

R$ (0,00)

R:t (0,00)

R$ (0,00)

R§ (9.?í1§7)

R$ {9.7t i '64

Valor

RS 2.182.504,48

R$ 2.182.50'1,'18

R$ 0,00

R$ 2.182.50'1,48

R$ (1.618,91)

R$ (1.618,91)

Rt (1.618,91)

R§ (0,00)

R§ 2.1«).885,57

Ri (1,924.649,47)

R$ (6.952,80)

Rt (í.917.696,67)

R$ 25ô136,10

R$ (257.299,43)

RS (m2.157,50)

R§ (11.140,72)

R$ (2.5ô2,78)

R$ (4t.438,43)

R$ (0'oo)

R$ (41 .438,43)

R§ (0,00)

R$ (1.063,33)

R§ (0,00)

Ri (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.63,33)

R$ (1.063,33)

h-.ffi'ffi
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

í
o

o

o. cPl-

FL

o

lUz-

Entidade:

Período da Escrituraçác: O1n1na16 ag1fi2noi6 CNPJ: 07'917'48U0001€5

Número de Ordem do Liwo: I
Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de SetêmbÍo de 2015

DemonstÍaÉo da filial:

DêscÍiçfo

Recêita Bnita opeíEcional

Fairrameflto PÍod. Mêrc. e S€íviços

Vondas de ProdJto§

Venda6 de Mefcadoíias

C) OoduÉes da Receita

G) lmpqstos Faturad6

(-) lcMs

C) otrü8s De&çôês

Receih LÍqtkia

C) Custo MêícadJS€Ív JProdíc Vêodidc

C) Custo dc Pro&to§ Venddo6

(-) Custo da8 MêÍcâdoÍias Revendid§

Lucío Bruto

C) Despe886 Operacionai6

C) Despe§as Admhirffiivas

G) D€§p€sa§ com Veídas

C) De6Pe6É ÍributáÍi6

C) R€sultado Finafl c€ito

(-) Receitrs Finsnceiras

(-) DesP€âss FinanceiÍa8

(-) ouúas Receitas e Ouüâs DespesaE

(-) Res. A,ltê§ das Paíidp8çõês e CoÍllnb'

(-) PaÍticipagôe6 e ConÚibuições

C) PaÍtichaçõ€§ de ErPregadoe

(-) Orúas PaíidpaÉes

G) Res. ÀnEs lÍrp.Rcnda o Cootib Sodal

(-) Re§ulDado Llqido do Ê(e'cbo

Valor da úttima DRE

R§ 2.201.666,33

R§ 2.20í.686'33

RS 0,00

R$ 2.m1.666,33

R$ (1252,52)

Ri (1.252,52)

Rt (1 252,52)

R§ (0,m)

R§ 2.2@.413'Et

R§ (1 .91 9.787 ,65)

Rt (3.6i!226)

Rl (1.9í6.155,39)

R$ 2E0.626'16

Rrl {290.33733)

Rll (232.8a9,02)

R$ (t0-874,88)

R$ (3.39e'92)

Rl0 (43.214'01)

Rt 10'1'80

R$ (43.318,81)

Rl (0,00)

Rt (e 7í í §7)

Rt (0,00)

R§ (o'oo)

R§ (0,00)

R$ (9.7í1'67)

R$ (9.711§7)

Valor

R$ 2.182.504,48

R$ 2.182.50it,48

a$ o,m

Rri 2.182.504,48

R$ (1.ô18,91)

R$ (1.618,91)

R$ (1.618,el)

Rrc (0,0o)

R$ 2.180.885,57

Ri (1.924.649,40

R$ (6.952,80)

R$ (1.9r7.696,64

R$ 256236,10

Ri (257.29913)

Ri (202.157,50)

Rs ('11.140,72)

R$ (2.562,78)

R$ (41.438í3)

R$ (0,00)

R$ (41.438,43)

R§ (0,00)

R$ (1.063,33)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R§ (0,00)

R0 (1.063,33)

R$ (1 .064,33)
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DescriÉo

Receib Bruta Operâçional

FstnaÍnento PÍod. Merc- e SeÍvhos

Vendas dê Proddos

Veí&s de MeÍcadoíia§

Ouhas Rêc6ihs

(-) Dedrções da Rêçdta

t) lrnpostos Fat Íado6

(-) rcMs

G) Gltas De&çõo6

Recsitâ Llq.lida

(-) Custo M€Ícad JS€ívJProdJto§ VendidG

(-) Custo do6 Pro&tos Vendidos

(-) Custo dê MeícádoÍi8s RevendidaÊ

Lucro BÍúo

(-) Dêspês$ Operâcionais

C) Dê3pesss Admhisüalivô

C) D€spesas com Vendas

G) Oaspe8as TÍibutári8s

C) ReslltEdo Fmaocêiro

Receitas Finaílceiras

t) Despssas Financeha§

(-) olrba§ Reccita§ e otltas Despesa8

C) oufas Oespcs§

G) R€6. Atúes das PaÍlicipaçÕes e coottt.

(-) Panicipe çõ€6 e cofltibuições

C) PaÍtidPaçõe6 de EÍíPregado6

(-) Outr€s Paík Paçõe6

C) Rês. AnteÊ llrD.Rendâ e Coíltib. Social

G) Cootilbuição Sodal SobÍe o Llcío

G) lmposto de Renda

(-) R€suttado LtqJido do Erêrcicio

Valor da úhfrna DRE

R$ 2.336.484,81

Rl2.338.48/r,81

R$ 0'00

R$ 2.«'7.9329

R0 551,52

Rt (66,í0)

R:§ (66,10)

R$ (66'10)

R$ (0,00)

Rrt 2.338.4,l8,71

R$ (1.999.747,20)

Rt (631'49)

R$ (1.999.í 15,7í)

R§ 338.67í,5Í

R$ (274.388,07)

§{u,237'831
R§ (11.098,73)

R§ (1.737,8r)

R$ (39.313,ô7)

F§ (0'00)

R$ (39.313,67)

Rj3 (1.490,40)

Rl (1.499,10)

R$ ô2.784'04

Ri (o,m)

RS (0,00)

R$ (0,00)

Rl ô2.784,0r

R§ (5.650,56)

R$ (9.696'01)

R$ 47.437,47

Valor

. CPL o

Rl2-201.666,33

R3 2.201.6ô6.33

R$ 0,00

R$ 2,201.66ô,33

R$ 0,00

R$ (1252,52)

R$ (1.252,52)

R$ (1252,52)

R$ (0,00)

R§ 2.200.413,81

R$ (r.9r9.787§5)

R$ (3.632,26)

R$ (í.916.r55,39)

R$ 280.626,16

RE (290.337,63)

R$ (232.849,02)

Rrl (10.874,88)

R§ (3.399,92)

R3 (a32t4,0í)

R310,t.80

R§ (4i).318,81)

R3 (0,00)

Rt (0,00)

R$ (9.711,67)

R$ (0,00)

R$ (0'oo)

Rt (0,00)

R$ (s.71í,67)

R$ (o,oo)

R§ (0,m)

Rt (e.711,64

h'ffiffioe"ffi
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

ENtidAdE: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

Período da EscÍituraçáo: o1to1t2o15 a 31t12!2O15 CNPJ: 07.917.48810001-65

Número de Ordem do Livro: I
Periodo Seleciondo: 01 dê Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015

Demonstração da filial:

Versão 3.3.8 do Vlsual@dor
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

ENtidade: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE CoMBUSTÍVEIS LmA ME

Período da Escrituração: O1lO1f2A15a31t12f2O|5 CNPJ: 07.917.2ÍS[rmO165

Número de Ordem do Livro: I
PerÍodo Selecionado: 01 de Outubro & 2Oí5 a 31 de Dezembro de 2015

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSÍIVEIS LTDA ME

NIRE

CNPJ 07.917.48810001-65

Número de Ordem

Nalureza do Livro Uwo Diário

o

ú

oDE

I

rf

:Pl!i
!É9"e'

§ffi§

§H§,

§§§§

K
6.1

Data de encerÍamenlO dO exercício Social 3l/1212015

Municipio

Data do arquivamento dos atos
constÍtutivos

Data de arquivamento do ato de
conversáo de sociedade simples em
sociedadê empresária

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nomê Empresarial

Natureza do Livro

Mâmanguape

031042006

116399

TERMO DE ENCERRAMENTO

POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME

LivÍo Diário

!E r!É
à Ec-n: É

d."=Tif
â3§:iiF
- et.=:r É
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g€Eã84
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Número dê ordêm

Quantidade total de linhes do ârquivo
digital

Data de inicio

I

1{6399

01t0.l2015

Data de término 31t12n015

Este

3 3.8

rêlatório Íoi gerado pelo Sistema Público de Escrituração
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íulNrsrÉRlo DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Erasil
ProcttradoÍiacêral da Faênda Naclonal

cERrDÂo posilTlva coil EFEtros DE NEGATIVA oE DÉBÍros RELATtvos Aos
TRtBuTas FEDERAIS E À DÍvtDA ATtvA DA uNtÃo

Nome: POETO CAVALCANn COiIERCIO DE COIIBUSTIVEIS LTDA - ilE
CNPJ: 07.9í7.488,0001{5

Ressalvado o direito de a Fazenda Naciond cobrar e inscrever quaisquer dÍvida de rEsponsatlilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é ceítiÍicado que:

1. constam dátitc dministradc pela Secrdaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibili&de suspensa, nG teÍmôs do aÍt. 151 da Lei ng 5.'172, de 25 de orxubo de 1966 -
Codigo Tnbúário Nacionsl (CTN), ou ójeto de decisão judicial que detetminâ sua
descocaideração para fins de ceÍtiÍicaÇáo da regularidade Íiscal; e

2. constam nos sistemas da Prccuradoria4eral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscÍitos em
DÍvida Ativa da Uniâo cwn exigibilidade srJspensa nos teímG do art. 151 do CTN, ot
gârartidos mediante bens qr dreitc, or.r corn ernbatgc da Fazenda Pública ern processc de
execugão Íiscal, ou obieto de decisão judicial que determina sua êconsideração para Íins de

certificaçáo da regularidade Íiscal.

ConÍryme disposto rps arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os m(smos efdtos da ceÍtidão
nêgátive.

"g"

Esta certidão é válida para o estádecimento matliz e suâs fúiais e, no caso de ente fsderâtivo, para

todc os úgáos e fundos públicG da administraÉo direta a de vinculadc. Refere€e à situ4ão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e dá PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alÍneas 'a' a'd' do paÉgrafo único do an. 11 da Lei ne 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidiio está corÉicionada à verificação de suâ aúenticidade na lnteÍnet, n()S

endereços <http://www.teceita -Íaanda-gw.b> st <hltpllwww.WÍn.ía,andc,gw.W.

certidáo emitida grduitam€nte coín base na Pofiaria Gonjunta RFB/PGFN ns 1 .751, de 0210/2014
Emitida à O7:34fi do Cla 2410'tl2017 <hora e &la de Brasília>.
Vàlida aé 23íO712O17.

Código de cofitrde dâ certidão: (E5A.dtí2.ASCF.A300
Qualquer rasura o,l qnenda invalidaÉ este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER

F

o
tú6 t'

Ài

CPL:OY

CERTIDAO

cÓDlco: 8C9C.4963.8DF1.E980

Nome Empresarial:
POSTO CAVALCANÍI COMERCIO OE CO BUSTIVEIS LTDA

Endereço:
BR l0í K 40,2

Baino: MuniciPio:

SATELIÍE MATIANGUAPE

lnscr. Estadual: SituaÉo Cadastral:

í6.t/18./rí).6 ATIVO

Número
s/N

Emitida no dia 1110112017 às 11:32:38

Complemento:

CEP:
58280-000

CNPJ/CPF:
07.9í7.488/000145

Certifico, observadas as disposiçÕes da legislação v!9en19 e de acordo com os

assentamentos existentes nàsie órgao,'que-o Contribulnte supra identificado 9:11 "tn 
situação

nÉêUUen perante a Fazendã Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedêbitoscujaexigibilidadeglt.eil.sys0ensa,nem
exclui o diieito de a fazánOã ÉUUtià" Estadual, a quálquei tempo, cobrar valores a ela

porventura devidos pelo referido Contribuinte'

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir {9 dlta 
.d.e- 

sua emissão'

devendo ser confirmada a suàãütãnticidàOe atravéi do serviço Validar Certidào de Débito na

página www.receita. Pb 'gov.br.

CONCEDIOA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI tO.O94, DÊ 2710912013'

L

Certldão dc Déblto emltlda via 'lntranet"

--D
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TIINISTÉRIO OA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
srsTEHA PÚBUCO DE ESCRTTUR çÃO DlctTAL - Sped v

o
/o7

3.3.8

ã rr.:

ÀNE

. CPL. o

ç

(
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RECTBO DE ENTREGA DE ESCRTTURAçÃO CONTÁBIL DtctTAL

TDENnHcAçÂo Do nrulÁR oA EscRlruRAçÃo
NIRE cÍrlPJ

07.917.488000165

NOtIE EiIPRESARIAL
I POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMzuSNVEIS LTDA ME

IDEilnHcAÇÃo DA ESCRITURAÇÃo

FORI''A DA ESCRITURÂçÃO CONTÁBIL

Diáío

PERiooo DA EscRlruRÂçÃo
01lO1m15 a 31n2m15

I'IATUREZA OO LÍVRO

Livro DiáÍio
tDENTlFrcÁçÀo tp ARoutvo (HASH)

n.9c.8.42.co.4.78.32.83.90.1 8.26.C9.99.69.&9.89.68.7F.F0

ESIE UVRO FO ASSINADO COil OS SEGUINIES CERTIFICAI'OS TXGITAIS:

cxrAurrcÂçÃo Do €rGlrATARro cpF MrtE #ffitr"
coNrADoR Í24,r3458{s3 

"5|#j[?i.:flü.3 
s3ooe7{5611s3,r,r2236

r24,r3..58,rs3 
"5Ri3i[?i;31$53 

8300e?iís61183,r236

Í,IÚ ERO OO LIvRo
8

VAUDADE

27tO1nO17 a 21n12t2O

27rc1m17 a27lO1l?g20

<ir
Edson

NÚMERO DO RECIBO:

22.9C.6.42.CO.44.78.32.83.9D.1 8.26
c9.99.69.89.89.68.7F.F0-1

Fica dapensado de autênücaçáo o livÍd da
2' do ad. í o +a lN RFB no Í 4201201 3 hdu

escÍituÍação contátil de pêsôoa irÍÍdca não su.idtâ a registo em Juntas ComeÍciab, nos
Ído pela lN RFB n''15í012014.

CT

§

EscÍiluraÉo recebida via lntemet
pelo Ageflte Receptor SERPRO

êrn 29n112O17 às 02: 13:51

87. 1 5 A6.80.7C.E8.4E.53
84.6A.E5. 1 D.F2. 1 4.24.98

$ /#dz.'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ; 08.898,12410001{8

RUA DO IMPERADOR, 78 CENTRO MAMANGUAPE-PB CEP:5828G000
FONE: (83) 3292-2778

SECRETARIA DE FINANçAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

rNscRtçÃo MUNIcIPALVALIDADEDATA DE EMISSAONÚMERo DA GERTIDÃO

000694 24101t2017 180 DIAS 54.0136

DADOS DO REQUERENTE

POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
o c a

07.91 7.488/0001-65

SiN

umer0:

EST BR 101 KM 40,2

SATELITE

lrro:omp mento

DADOS DA CERTIDÀO

Certifico. Dara os devidos fins, que de conformidade com

desta Preieitura, NÃo CoNSTA DEBIToS referente a Tri

até a presente data, para o requeÍente acima

as informações prestadas pelos órgáos competentes
butos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa,

FINALIDADE

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os dlreitos da Fazenda Municipal de cobrar- quaisquer gébitos que venham a 
-ser

oosteriormente aourados. oo qrã-óonitrr, passamos a presente órtidão, para fins de PRqVAS JUNT6 A ToDoS E

bunrsouen ón'oÁos

ESTA oERT|DÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÁO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,

MAMANGUAPE 24 de janeiro de 2017

mfi/ruil rurcp{[
Ár .i{
t

&eh 6,

DiRETOR DE TRIBUTOS

NOTA IMPORT ANTE: OUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE OCUMENTO NULO.

Emitido por gilberto

mffiffi
íí*io"*"dP-a*"*t't"
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tutefliico À Frr,ente rsDlr. reproduQo Íiei do o{PnÀl que s
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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 perantê o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

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

Certilicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07917488/ooo 1-6s

Razão SOCiAI: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Nome Fantasia:POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTryEIS LTDA

Endereço: RUA EST BR 101 KM 40.2 01 / SATELITE / MAMANGUAPE / PB /
58280- 000

Validade: 29/OL/2OL7 a 27/02/2OL7

Certif icação Númêro: 2017012902045303035843

Informação obtida em t6/02/2O17, às 10:43:31.

A utilização deste Certificado
condicionada à verificação
www.caixa.gov.br

16/ü12017 tther/www.sib6.caixa.go,/.br/Empr6dcríCríFgECFSlmprimirPapd.6pryARP€ss@Mabiz= 14268&Y&VARPess@=14268847
§k

lo'
ãrr
o,a

c.

tpg
(

r)
CPL.o

)M

<)

htb§/www.sifge. câixagor'.bí/Em pr€sdc r7C rílFg€C FSlm primirP4d.6pryARPGs@Mâtriz= 14268847&VARP€§s@='14268847&VARUÊ PA&VpJi lr§c. 111
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TBÀBALEISTAS

I:ÔMBUSTIVElS I,TDA _ ME (MA:'!I1:' :1llorne: POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE

FlLIAIS)
.-ll ir.r : Cf .917.488/0001-65
'',- I i I .i;c rt" '. i23046968 /2011
ii :i..r,ii!.r:,: ll/A1 /2A71 , às I5:56:55
;'.,:lr,ladÊ | 09/A1 /2A\1 - 180 (cento e

.i.- sua alpediÇão.
ôitenta) oias, collL;,:1o:: c- 'lai I

lr:ii ri"laa-se que Posro cÀvAl-cANTr coMERcro DE coMBusrrvErs LTDÀ ME

(vÀTRrZ E rrLÍArs), inscrito (a) no rjNPJ son o no 01 9],1 ' 488/0001-65'

NÁo coNsrÀ do Banco Nacional de De'/eclores 'Í r-abã Inist'rs '

' - r r- r(jáíl elrl-tida com base no art ' ('42-A da Consolr'1ai':ão rlas L'"s 'i'
Tr.rl:).rih.), acrescentado pel"a Lei n" i2'44A' de I cle juiho tle t:l\:' '
n.. ??5o-ü\ào Admj.n:sLrativa lto t41(t/'AI1 Jo :'il 'll '- s;l -: : i

I r elrall-rc , de 24 ciê agosLc de 2011 '
,Jr; ,-1ados constantes desta cerr-idão sáo ce Iesponsal)i ll I'l r'l'-- 1' '
Trr'ouna.rs do Trabalho e estão attlal izadcs aLe ': (iioisi :l r:

,: r --, cs a claLa du sLrd ex!eoiÇÀo-
Cr peSSOd llllLl('l' I ''1::':'' :'-'':L'' !-:::-' ' : * ' :

i r ).i::.i cs seus estabelecf Írerrr-os, aqênc i a s lll iillal':'
.-, .ra:e jiaÇào clesLa certidão contlrci r:tra-se â vPriÍl:;r'"i- l'' iii':l

., . , - roaüe no portal dc lr:hur''l Su,-erl"r :' | ' I

Iritei.Í)e1 (llttp:,/,/ww!,.tst' jus brl
Certi.làc emj tlda graluitamente '

INFORMÀçÀO IMPORTÀNTE

I li-arlco llacional de Devedores Trahalhi st-as ccllstanr '-' -s í1a'l'' il

'..'.-ssários à identif icaÇào dJs pessoas r1'; r ir r'rr-r '' r '

.. i.i, -r.[, ..1L-S peranLe á JL]sLl(d '- Tranall' ;L': '

r-, . 1.,) ja f .-- (t i da s er,1 sentenÇa corrdenaLor ia trar.sitaca e ir' ;r:1i;'r:-r' -- r-''

.racrdos I uCi ciais traballlistas' jn';lus jvo n' con'err'on1e ;rli

t-it -:a.,l-t rrn-ônLc-s p l: e v i d e n ': r á r l c s ' a hcn(lráii'l:' " 
L-r:ritir:" i

-,r' ilirel-I,cs ou a recc']hinentos deterlnrn':do'-r ern iÊl; 
'ir 'li:r''''l 

I"i-'lrl p:i

: , ..... -:-. 1- accloos Í r rla.lo., per rli - yl; ; : :": :

i'r,,i, jlho oLl Clcmissão 69 io6rrrliaÇ:l Êrevil-

ZíÃfrtr,vJ\\

§!t92

t
§
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POSTO CAVATCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- ME

CNPJ : 07.917.t188/ffi01-55 tt I o

o^/
tz

o>a.
DECTARAçÃO Or SUpgnVrUrÊrrrcrA DE FATO IMPEDITrc NO QUE DIZ RESPEITO A

eaRrtcteaçÂo run ltctraçÃo

Posto Cavalcanti comercio de Combustíveis LTDA - ME, inscrita no cNPJ ne 07.917.488/0001-

55, com sede (Rodovia BR 101 km 42,5 - Satelite - cEP 58280-00 Mamanguape - PB, por

intermédio de seu representante legal, Sr Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti CPF ne

449.177.594-04, RG n"2.937.073 SSP/PE, para fins de participação da Tomada de Preços n'
oooor/àlL7 CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, conforme exigência contida na Lei

8.66619!, Art. 32, § 2e o proponente acima qualificado, DECLARA não haver, atá a presênte

data, fato impeditivo no diz respeito a habilitação/participação na presente licitação, não se

encontrando em concordata ou estado falimêntar, estando ciente da obrigatoriedade de

informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não está sofrendo penalidade de declaração

de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,

arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Mamanguape PB, 20 de Fevereiro de 2017.

Joaquim Franc

CPF ne

Cavalcanti

RG n'2.9 PE

o

P0sr0 cAl/ArcAilTt c0ffiRcn DI COTBIJ§III/EI§ LIOA

ROD. BR 101 - Km 40,2 - Satétite
CEP: 58280400 - Mamanguape/pB

CIIPJ 07,917.488/000165. tnsc. Esr 16.148.450.6

Fonê: (E3) 3292-1242

(

ROD. BR 101 KM 42,5 - SATELITE . CEP 58280-OOO - MAMANGUAPE - PB

la
§ @J>
t W



POSTO CAVATCÁNTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITDA- ME

CNPJ: 07.917.a88/0ffi1-65

DECTARAçÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CúUSUTAS E CONDIçÕES DO

CORRESPONDENTE I NSTRUMENTO COTWOCATÓRIO.

Posto Cavalcanti Comercio de CombustÍveis LTDA - ME, inscrita no CNPJ ne 07.917.488/0001-
65, com sede (Rodovia BR 101 km 42,5 - Satelite - CEP 58280-00 Mamanguape - PB, por

intermédio de seu representante legal, Sr(a) Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti CPF ne

M9.!77.594-04, RG n'2.937.073 SSP/PE, para fins de participação na Tomada de Preços n'
ooool/}oL7 CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. O proponente acima qualificado

DECLARA ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento

convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Mamânguape PB, 20 de Fevereiro de 2017.

Joaquim Francisco de Cavalcanti

CPF ne 449.177. 4

RG n"2.93 P PE

LlOA
Pü§I0 c0tffiRcn0i

ROD. BR í01 - Km 40,2'Satélite

CEP: 58280{00' MamanguaPelPB

CIIPJ 07.917.48810(01'65' lnsc' Est' 16'148'150'6

Fone: (83) 3292-1242

ROD. BR 101 KM 42,5 - SATETITE - CEP 5828G{PO - MAMANGUAPE - PB

:*/
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FOSTO CAVATCÁNTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

CNPJ: 07.917.488/(X)01{s
(

n/o\
c vyc

DECTARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO DTSPOSTO NO ART. 7e, TNCTSO XXXlll, DA CF - ART. 27

rNcrso v, DA LEt 8.655/93

(Posto Cavalcanti Comercio de Combustíveis LTDA - ME, inscrita no CNPJ ne 07.917.488/0001-

55, com sede (Rodovia BR 101 km 42,5 - Satelite - cEP 58280-00 Mamanguape - PB, por

intermédio de seu representante legal, Sr(a) Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti CPF ne

449.177.594-04, RG n"2.937.073 sSP/PE, para fins de participação na Tomada de Preços n"

OOOOr/2o17 CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE. O proponente acima qualificado, sob

penas da Lei e acatamento ao disposto no Art79 inciso XXXlll da Constituição Federal, Lei

ne9.854, de 27 de outubro de 1999, DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, podendo existir menores de

quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

Mamanguape PB, 20 de Fevereiro de 2017

Joaq uim Francisco de avalcanti

CPF ne 44 L7

RG n"2.937 E

ffiioü{\lAttAl{ll cffiERC0Dt c0tBl.l§II\IEI§ IIOA

ROD. BR íO'l - Km rO,2 - Satélite

CEP: 582E&000' tüamanguaPe/PB

CIIPJ 0i,917.48S10001'65' lnsc' Est' 1 6'1 48'4504

Fone: (83) 3292'1242

rtr v
N

\

o
4

P

ROD. BR 101 KM 42,5 - SATELITE - CEP 5828GMO - MAMANGUAPE - PB
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PODER JUD]CIAR]O
TRIBUNAI, DE JUSTIÇA DO ES?ADO DÀ PÀXÂ] BÀ
COMARCA DE MAMP}IGUAPE

CERTIDÃO CÍVEI NTGÀTIVÀ

CERTIEICO QUE, EM PESOUISÀ REALI ZÀDA NOS
FEITOS CÍVEIS ÀT]VOS NOS CÀRTÓRIOS COMUN S
COMARCA, NADA }iÀVER EM NOME DE:

REGISTROS DE DISTR,IBUIÇÃO DE
E/OU ESPEClÀ!1ZÀDOS DESTA

POSTO CÀVATCÀN! I CC,MBUSTIVEL LTDA

CNPJ:07917488000165

Esta Certídão não terá validadê
judj.ciais. Ficam êxcluidos desta
PJE - Processo Judicial Eletrônico.

para fins
certidão
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§REVFNDÉDoR REVENDEDOR Certiícâdo de PGto Revendedor

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustÍveis, no uso da atribuição que lhe

confere o artigo 8o, inciso XV da Lei no 9.478, de 06 de agosto de 1997, certiÍica que, nesta

data, a emprésa acima mencionada encontra-se autorizada, por êSta Agência, a exercer a

atividade de revenda varejista de combustÍveis automotivos, nos termos da Resolução ANP no

41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 16:01 :23 horas do dia 111O112017 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: 7429.C449.A987.8709

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, náo prevalecendo
sobre certiÍicados emitidos posteriormente"

Tanto a veracidade das informaçóes quanto a condiçáo de Posto Revendedor Autorizado
deveráo ser veriÍcadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

LV J\
httpj^rww.arp.gdr'f rrFc6t 6/C eítií cádoPrevi ew.âsp 1t1

Razão Social :

CNPJ :

Número de Autorizaçáo :

Data da Publicaçáo :

Endereço :

POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTíVCIS ITOA.

07.9í 7.488/000í -65

PBO223746

ANP NO í45

2510212008

RODOVTA BR 101 - S/N - KM 40,2
SATELITE - MAMANGUAPE - PB
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. CPL.

Ltda CNPJ: 07.917.488/0001-65; Posto de Combustivel Nova Mamanguape Ltda CNPJ
04.0?8.841/0001-'t2. As 09:00 horas do dia 20/A2/2017, reuniu-se a Comj-ssão Per!Àanente de
LicitaÇão, designada pela Portar:1a n" 002/207] de 02/O\/2017, composta pelos servidores:
CIÁUDIO LEITE E]LHO _ Plesidente; MÀRIA .]OSE GOMES _ Memblo; SEVERINA DE AQUINO COSTA
FERNANDES Membro. Inicialmente, conforne as disposiÇões contidas no instrumento
convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciâmento dos interessados.
Licitantes qualificados a participar desta reunião: Posto de CombustÍve1 Nova Mamanguape Ltda
- Representante: Adjanir Caxias da Silva; Posto Cavalcanti Comércio de Combustiveis l,tda -
Represêntante: Dyêgo Hybêrnon dê ÀIbuquerque Canvalcanti - Credencianento con restriÇão -
participaÇão válida. an seguida foram identificados os envelopes contendo as pÍopostas e os
docunentos de habilitaÇão dos lici-tantes devidamente qualificados. abrindo-se os enveLopes
DocumentaÇão os quais tiveran seus conteúdos rubiicados pelos prêsêntes- Conferidos os
elenentos apresentadosr passou a infornar: Sessâo púbIica suspensa. O resultado da Fase
HabilitaÇão será publicado posteriormente. O Presidente informou aos presêntes que una nova
reuniáo para continuidade dos trabalhos será marcada mediante publicaÇão na imprensa oficial-.
Os envelopes contendo a Proposta de PrêÇos dos licitantes qualificados nesta reuniáo
pernanecem lacrados em poder da Conissão. Eacultada a palavra: nenhuma observaÇão foi feita.
Considêraçôes da Comlssâo: a enlpresa Posto Cavalcanti Conércio de Combustiveis Ltda. foi
inâbilitada por não atender ao o item 8.2.9 do Edital - dei-xou de apresentar a conprovaÇáo de
capacidade de deseÍnpenho anterior satisfatória, de atividade iguaf ou assemelhada ao objeto dâ
IicitaÇão, feita através de ateatado fornecido por pessoa ju!1dica de direito púb1j-co ou
privado. O Sr- Dyêgo Hybernon de Albuquerquê Canvalcanti participou desta sessão públ1ca
apenas na condÍÇão de ouvinte, tendo en vi-stas náo ter apresentado a devida docunentação para
credencialnento como representante da enpresa Posto Cavafcanti Comércio de Cotnbustiveis Ltda.,
nos terÍnos do iten 1.2.2 do Editaf - a correspoDdente procuraÇão particular não teve a filna
reconhêcida. Presente a sêssão pública o Sr. Marcelo de Souza Pereira da enpresa GpA Gestão e
Planej amento Àdninj.strativo Ltda., consultor técnico desta Câmara Municipal, assessorando os
trabafhos da c nais havendo a constar, lavrou-se a prêsênte Àta, que depois de

devidanente assinada.lida ê achada co
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ESTADO DÀ PÀRAIBÀ
CâIÀRÀ MI,NICIPÀT DE T{ÀI{ANGI,APE

COT{ISSÀO PERIÀNETTTE DE LICITÀÇÃO

ÀTÀ 001 - TotADA DE IREçOS Ir" 00001/2017

Ata dos trabalhos da Conissão Pernanentê de LicitaÇào, encaEegada de atua! nos procedimentos
relativos à licitaÇão acima indicada, quê objetiva: ÀquisiÇão parcêIada de coIÍüustíveis
divêrsos, destinados aos velculos utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Mamanguapê.
Foi dada a devida publicidade ao certane, en observAncia a leqislaÇão pertinente, utilizando-
se do seguinte neio de divulqaÇáo: Jornal À União - 0l/02/2071; Diário Oficiaf do Estado -
O1/02/2011 . Licitantes cadastrados neste processo: Posto Cavalcanti Conércio de Combustívers

CLÁUDIõ LEIlE FÍ Í,HÔ

RINÀ DE ÀOUINO,COSTA FERNANDES

À JOS GOMES

S Poslo Cava lcanti o de Combustlveis

t
CombU.sZivê1 Nova ainanquape Ltda
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Esr,Àm DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁrGRÀ rdrrlrrcÍpÀr DE trGiantcuÀ.pE

coMrssÃb pERr,tANErrrE DE LrcrrÀçÀo

ErslóRrco DÀ ÀrÀ oo1 - sclaDÀ DE PnE@8 lr" ooo01/2017

Histórlco da Àta dos trabalhos da Corlissão Pernânente de Licitação, encarreqados dê atuar nos
procedj.mentos relati-vos à licitaÇão acj.ma indicada, que objetiva:

AquisiÇão parcelada de combustlvels divêrsos, dêstinádos aos velculos utilizados nas

atividades da Cânara !íunicipal de Mananguape.

1.0 - DA PROPOSIA DE PREçOS

- Náo há registro nesta êtaPa.

2-O - DO TRATÀIíENIO DIFERENCIÀDO PÀRA líE e EPP - FÀSE PROPOSTÀ

- Não há registlo.

a?
IÀ JOS GOMES

C IO LE ITE FILHO

NA DE AQUINO COS EERNÀNDES
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Posto Cavalcanti C de Combustiveis

c sÉvel N nguapê Ltdaa
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Pr.ços paB conlBlaçõ6 fulMs. paÊ: Conrxaçào dc rrprcs pâÉ §diço dr colcu, ranspoíc c
deíinâçào tiMl de lixo hospnâlar da Uí'dades dê Saúde ligadasá Semldia de Saúde do Municipio
de Múizôpolis. R.cuMs: pr.visros roorçm.ntô vis.nte. Fuídlmhtô l.gâl: L.iredeÉln l0.52n/01
c D.crdo Municip.l n' 058r:00r lnfo.masss: no horário .lâs 08:00 .s I l:00 hods ilos dia úl.is. no
drdúeço rupÉcnâdo. Emailr licnac!on4g,gnail.com
IdÍrl: hxnr]'Fn.maí2o@lis.pb.gov bí

Vúizopolis - PB,:l d. t6«irc dc 2017
FRANCISCO MURIIO ALVITiO DE ÂLMÍ:IDA

PRICOEIRO OFICtÂL

ÀYISO DE LICITAÇÀO
PREGÀO PRESENCIA!' N' l,{025/2OI ?

lrma dblicô qu. ,ànl Éaliâr amvés do Prcs@iro oiicial e Equipe d. Apôi.. s.diadâ nâ Rüfl lôào
Vi$nlc d.Alm(i.L. SN - EdilsonAl!c\ - Várizopotis - PB. às lll0boE do dia 09 de MaÍço dc 1017.

|cnaçào nbdalidad. PreBào Presencral- do ripo IMor pEÇo. vis do lome srstema d. Regisru de
Preçr* narâ conftuçõ6lirtuEs. paErREÇlSTRo DE PREÇoS tM a çi.cuçâo d. seNiço de conracÇão

d. pót rct&nÉiás.dcíinàüos âo úunicapiodc Madzópolis. R.t66:prcvistos noorçântntôÍis.ntc.
Fu.dâm.nro leeal: l-ei F.d.rul n" l0 510,0:. D.crío Municipaln"058 zOOr. lnlomaçõ.s: no horino
das 03:00as l2r0ho6sdos d'as úlcis. no endeÉço sunÍaotâdo.
Iimail: licil&aomlirsmail..om
Éd al: hÍ!:,'wr.mdizopoli§.pb.8or bi

fvlânzôpolis - PB.2l de Fe!er.ilode 2l)17
TRANCISCO MURILO ÂLVINO DT ALNIEIDA

PRf,GOEIRO OFIC'AL

PRt:FEt-tLt{.\ ltt ltctPAt- DE }l^RIzoP()t-t5

PRT]FEITLRr \IT \ I(:IP\I, DT: \I \RIZÓI'OLIS

PRltFflTt RA Itt \lclPÀ1. DE \l^RlzÓPol,ls

t,Rt:FEIII n\\ \latp\l DE \r \Rr7(lp()I_ts

AYISO DE LICIlAçÀO
PRnCÃO PRESENCTAL §' 0002í20t7

Tohâ pübn.o qü. làÍi r.alrzâr aElas dô Prc8eiro Olicial . Eqúip€ d. aPoio, *diãd, na Rua Jôào

vic.nb dc Almcido, SN - Edihôn Alvcs - Mnrizopôlis - PB, às 08:00 hôús dô d,a l0 dê Mãrço d. 20 I 7.

liciaçào modalidadc Pr€seo PÉscncial. do tipo mcnor preço. lisdo fomü §istcoa dc Re8isto .L
PÉçc pâÉ coíEal.çõq futulas. paÉr Aquisiçào de equill5henr6, môveis e eguipmol6 de «nlôno
dcsriíâdos â di!.Ms sccrcunN no úuúicipio dc M izópolis,PB R.cu6os, pÉti§ôs no ôrçamcDto

v'gcnte. Fund,ncnto k-q.l: L.i Fcdc6l n" 10.510/02 c Dsrcto MuÍicipúl í" 058/200'l lílomaçi,cs:
no hoÉno das o8:o0 as I 2:iI) hoBs do\ dias ú'cis. no 6derÊço suPEciti{ro

!mail: licÍacaomzl4gmail,.on
Édndl: hrDilv§*.m&izopoln.pb. o!.b.'

Manzololis - PB. :l dt teve.eirc de 20lr
IRANCISCO MTIRILO ALVII\O DE ALMEIDA

PREGOEÍRO OFICIAL

PÀEFTITURÁ 1'I:\ICIPÂI. DE MAruZóPOLIS

^vtso 
DE l,lclraÇÃo

fRfcÀo PRESENCIAL N' 00027/2017
'lbnra públicô quc hrn rcllizú ald!ós do Prú8eüo Olic'al c Equip. dc 

^poio. 
$diada M Rua Joào

rv ic.nle d. Âlm.id.. SN - l.óilen Alv.s- 
'tân 

ToFrlis ' PIl. á! l{:l0hoBsdo diâ 09d€ M.rço de l0l 7.

li.naçào mod.lirhdc Prcsào Pr.scn.ial. do ripo mcnor preço. PâBr Fom§incnto parolado. didrio
Jc OÂ - CLP dcínudo ! divcBô \cc{orias do municipio dc Marizôpolis_PB. Rc.ur{os: prcvislos

no oÍçam..ro vrg.nte. Fuódamenlo lelal: Lci Federal n" 10.520102 e D.crdo Muricttãl n" 058 lÚll.
lnlonnaçõ!\: no horário dar 08:00 ar ll:00 hoÍas d.s Jiâs úcis. no rÍdcrcço supâ.itado.
UDail, 1i(ita.aonrzl, 8r,ail.ooô
ldisl: h D:, wa lhÍizopolis.Db.ror br

Mlnzolohs - PB. 2l dc Eclctc!rc d. ll)ll
FRÂNCI§CO MURILOÂLVINO DE ALMEIDA

PRECOEIRO OFICIAL

Àvlso DE LtclraÇÀo
PRECÂO PRESENCI^L \' 00026/20t 7

Íomâ Fút'1i.. quc üni rcalraÍatÍ!!$ do Pr.'rdiN olicial . [quip. dc Apoio. s.dirdn nâ Ru] Joio

ViccnrcdcÁlmci.lâ.SN-EdilsonAlvcs-M!.izopolis_PB.àslllt:lohoêsdodial0d.Marçodc3l)17.
licihçào úodrli&dc Pr.gJo Ptcscn.i.i. do lipo úeíor pr.ço- visando rbnrir Sist mâ dc Rcgisto dc

PEçd plB coÍtôbçôcs futws. psG: PÊsuçào d. Sc^iços dc cxarc §p.úi.liados luh,{r$nc
rÉfia. TonD8raní, RaiGX, Rcs$íineia Mzsncrica). c.dtsúkls !sPr--^úlizdãs. d§inâdos a ar..dc! a

lopulaçiu dcsle municipiodc Mâ.izôpolis/PB. Reu66:pEviíos no orÍ!úeíto ligenlc. Fúduúlrto
icsul: Lci tcdcÉl n" I0.520102 . Dsrclo MuniciÉl n'05 8/?lx)4 l.fomata{s: no hoúno das 08:00 as

I l:0o hoB! dos dias úrcis. no cnd..c!. supE.'làdo.
r-nrãil: licit.caomz(4gmail..oú
Iilid: n pr rwww.rnarizlpolis.pb 8ovb!

Mâízopôlis - PB, :l dc Fc\cr.irô dc 2017

rR^NCISCO MtiRtt,O 
^LVINO 

Í)E 
^LlllElD^PRECOEIRO OFICIAL

AVISO DE LICTTAÇÁO
PRECÀO PRESENCI^t, N" 00029/2017

roma püblico quc l,ri rcali2rr aldó\ do l"cgoetu Olicial c Eqüip. dc Apoio *diad! !. Run hio
\'.enIedcAlmeida.S\-EdrlsonAhes-MàrizoBrhs-PB.àsl:!:.l0ho6dodi.l0deM..çodel0ll.
lrctriçâo nrodâlidâde Preeào PEsenciôl, do titlÔ meiorpreço. Íra!â: Fomecimsro Dmel,ô e diáÍio de

Dn{luros dcrirãdos dc ddsd íPa.\ c Bolús)- destinrdos À dir.rs scc.ctariõ üo nunicipio dc M!ô
z.Doüs , PB R.cu6os: nrevisrtr íô ôrçâmenro yi8€nle Fund.m.nb le8.l: Lci FedeÉl n' 10.5211 0:

c Dcrcro Muricipal n'05Ei 2004. lnfortuçõ6: tu hor,irio.bs 08:00 À l2:00 hoias d6 dias ürct. no
cnd§,çaro supra.ilado. Ehâil: li!ilâr&ír(qgmail.com
Ediral: htrp]i{srm'rizopolis.pb.gov.brl

Mârizopolis - PB.ll dc Fererciro de 20ll
IRÂNCISCO MURILOALYINO Df ÂLMEIDA

PREC'OEIRO OFICIÀL

^vl§o 
DE LICIT ÇÁO

PRECÀO PRESTNCI,{I- N" 000081201?

Tom! públi«,quc fúá ulizúalrâvós do PEs@iroollcillc Êqtip. dcApo(. scdiad! na Ru! Bcnol o
Sourur dr Silvr- 1l I - Vonk Cdnclô - Cabcdclô - PB. n l0:i0 horÀ do dia ll dc Marçô ilc l0ll.
licilaçio mod.lidad. Pregâo P!.enci.l, do tipoúenorpr.Ço. reslriuà!,írc!paçào d. Micrcnpr6ai
Emtrces dc !'cqucno Poíc e Equiparôdo\. pam: 

^qu,siçào 
dc Canros !limcdicios (Pào Scda) Rccu§os:

pÉlislos no orç.nenro \ieenre. Fundaú.ílo l.g.l: Lei f.d€Él n' lO.5:0 0l € D.cEto Mun'cipal n
08, l l tnfomaç@s: ío horjno das 08rm as l4:00 dos dias úteis. no c.dereço supÉcllado Telelbn.: (0Íl )

3250-ll2l E rdil: licitàcaocabcdclo@yahoo.conr.b.Snc: wtrn.cabcdclo.pb soÍbr tink, Tmnspaenci!
Cabêdelo - PB.ll de Ferereiodel0li

SI]ItONE MEDEIROS Bf,Zf, RRA
PRf,GOEIRO OT'ICIAT,

Prefeltura Munlcipal
dê Cabedêlo

Câmara Municipal
de Mâmanéuapê

PRI]FEITI R \ \IT]NICIP I, DT] CABEDEI,0

PRUFEtTt R\ \lL\l( lPAl_ I)f (.\BatlEt.()

PRltlltTt RA \lll\lclP\1,l)t c llEDEl.()

PRl.I.IlTt R.\ Ul \r(lP\l l)E(.\3LDÍ]t.()

Âvrso DÉ l,rcrÍaÇÂo
PREcÀo PRI§ENcI^L :\' oo{ l a/20!,

Tomu públEoque làri reali2ar 0l6vésdo Prêgocno OÊcidlc Equip. dcAÍDiô. sêdiada na R"o Bcncdilo

Soar.s dâ silvá. lll ' Monre (rstelo - Cábêdrlo - Pts. á5 10:10 hor6 dó dia ll de Múço de ?017.
liciração nodilidadc PEgão Prcscícial. d,o tipo mcnor prlço. pard:,lquiri§ão dc I i.0{0 KB dú P.ir{.
pârâalenderNmessidadesdaS.crclanâdeÀçàoelíclusioSocial REUr$s: Prerisrôs .o otçâmenlo
vrgeíre. Fun&mento l.gal L.i Fedeâl n' 10.510/01 ê o&relo Municir!! n" 08/ll lnformô(ôes: no

honiio d60810{ ar l4:00dordias úcis. no.ídcrcço slpacitÀlo
Tclefône: (083) 3250-ll2l.
Emailr ltnácdNab.d.lôa4,yahôo.com br Sile, vsw cabcdclo.pb.sôtrbr, linl: Trâ.sla.ôocia

Câb"rt lô- Pa.ll dc fevercircdc ?0ll
SIIIONI] MEDEIROS BEZF:RRA

PRfGOEIRO OfICIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
pRf,cÀO pRf,SEi\CtÂL i\. 00{06/2017

Toma públicorlue lará Ílalizár rravós do PreSocno Oiiciülc Equipc deAP.io. sdiadi nâ Ru! Bcnedilo
s.ãrc§ d. silva. rll - Monre casrelo - ( ab€dclo - PB. às 0ll:10 horas do diá I-l de Março de 2017.
ücnaçâo mt dalid"dc Pr€gâo PÊ<ncial. do üpo mcnor pÊço. Êí.n. à PaíicipaÉo d. Mi.ftmPEes
EmnÍesaJ.tc Pcqücho loncc EquipaÊdos, paB: AquisiçàodeCÁ5 Liqucfcno dc PcrÍilco c Boijào dc

gisNôplero (vasilhanE)pea â tende Í .§ neessi d.dês dâ secÉhriade Educaçào( E$olaseüeclEs)
R.cu!$s: trc! isros no orçamcnrô \igcnl. Fúdamcnlô 1.8â| Lci r.deEl n" I 0 5lO/02 c Derêtô M ú-

ni.ipal n" O8rll. IÍlomaçõ.s: rô honirio das 08:00 À lt:M dos nus útcis, no endcÍcÇo supracilado.
'Ielclône: (oiil) 3250-ll 2 l.
Eí1!il: licitá.ldabl'd.loôyah@ ..r br Sncr *w.cab{dclo phlot.br

cablielo- PB.ll de F.!e!e'o de 201?
SIMONE MEÍ'ETROS Bf, ZER8.A

PRECOEIRO OFTCIAL

^l 
lso DE LIcIT^ÇÃo

PRf,GÀo PRESENcIÁL N' ooo2/2017
ÀVISO DE ADIAMENTO

À PÍ. f.rtun Àíun'c,Nl Jc CrÉ.Llo Pli a'É! es d, Con Fúo PeÍmn.nre d. t 
'c'bçào 

@N 8úblico rú.
rnrqsw,l.. qur,. ir. 'uri" n. n oüllúJ. PRI CÀO PRLSI \'lAl 0: ?r'lT..uJuubrclo( âconrrd_

uçio d. EmpÊsâpaô locaçro dc sotuv!Í. para os sclorcr dc rccuMs hunanosc lbha dc I,a8aÔcnlo.
rna(âda PaD o dia ol 03 l0 L à§ (»rooh.. ficá .did. .lé ullrior de[betríÁo

Cah+deto - PB.2l dc FaeÊúo d.20lr
SIMONE MEDEIRO§ BEZ'RR{

Ptegeid O6.itl

c i\Í.\R\ rtt\t( rP\t Dt: \í,\\I\\(;t \Pt:

RESUUTADO INSE TABILITÂCÃO
TOMÀDÁ DE PR8çO§ N'ooool/2017

ORTETO: Âqúsiçào FÍcelada d. conbú(n ei\ drv.6or - saefina comúm. tuol.
LI( ITANTI: HABILIÍÂDO: f.srodc(i)mb6úcl Nova MamlngüaPc LIda. LICIIhNTE lNABlLl-
IÀDO: loslo Calalcanri Comércio dc aômburneis Ltda Comunicâ_sc que. em nâô hávcndo inlcÊ

Fsrçào de recüRx. â i.§sâo púhliÉ tâÉâbtíuB d.r cnleloPe\ Ptopoía dê Eeço§ ÉÍi EaliTâda Ô
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32 ,oâo Pessoa . Quarta-ieita,22 de FevereiÍo de 2017

-
dia | ô 01,201 ?. iLs 09:00 hoÉs. no mcsno ldâl & 

',.imciE 
rcuniào Maiorcs infôaroçõ.s ÍxüÚâo !eÍ

lbirdlr juto a Comisào PcmaÍcnt d. Licnaçào. Ru Duquc d! Caxi.s. lll - Ccntro - Mamansup.
- PB, tu nonário das 08:00 as l::00 horàs dc diat úrcis.
Teltr'one: (083) 3292-278ó

cr-iuoro r-srrr #iiiâry'PB.2r 
d' r-cvc"itu {ic 20r7

PRESTDENTE DAcoMlssÂo

PreÍeltura Municipal
de tn!á

TF:RVO DE R,TTIFIC,\çÃO
DtsPENsÂ DE LlctraçÀo i\." oo2,2ot ?-roíFsr públ ico paÍ! conhcc iô.nto dos inroÍcssados. quc RATIFICO o lloMOLOGo a DISPE:{SA

DE l-IclT.\Ç^o N." 002/201?. coô bík no P,Íccí d3 PirEundoira I úridrca do Municilio c oúl.a§

inürÍnJsüs qu. ronlran dos !ur,\. lundrncniado no lnci$ lV Jo An 24 da Lei n s 666 olcãh$açNs
p.{útrtrcs..m ià\oÍdoscnhtr FABIo RoDRICUES DÀ Sl!\i\. ÇPt n" 009.090.77+.14
OBll iT(): ConliruÇio de sepiços d. lônspone € dnúiburção dc dgua poxi!el em carosttifô. Í)a6 àlender
d^crlascomunidld.s do Muíiciú)dr Ingi alctada\ n.la.§iáA.m proklnga.l, quc afcta o Munici!io.
\I\LOR TOTAL MENSAL: R! I 100.U) (Oito mil . ccm eris).
\ALoR TOTAI RS 12 r00.ur(Tinb o don mil.qurrM.nlos Íeds).
FONlLDE RI:CURSO§I (on\anio n 09ü201? SECRETARIÁ D! LSTADO DO COVLIINO/
utF [\l( tA F\ÍiCr TtvA D^ Dt I F\A ( t\ tRI |1l'RA Vt \tcn\LDt t\í,À

lnAíPB), l5 de f.lereno dc :l) I 7.

MANOEL BATISTA CtT-{\'ES FILHO
PREFETIO MUNICIPAI,

PREFEI I'L &{MTI\ICIT.\I, t}E I\CÁ

PREt Ul I t R\ \tt \t( ltâ1. Du l\G1

PREFFII t l.{ \tt \t( IP\t- trf l\(; \

PREFEITT RA \tt \ICIPAI DÊ I\CÁ

IERMO Dtr RATIFICAÇÃO
DrspErsa DE LrcrraçÀo N.'00t/20r7

T om!.J pibl'.o pcm conhccrm(nro J^: 
'nr.r§Édô.. 

qut RÂ'l lFlCíJ c H()vOLOGo J DISPESSÂ
Dr.l.lClTÀÇÀOt."0{l/!0l7coína*rooir.cÍdlProcumdoncJLirtltrrdo\!únrrtroruurn'
inlbmràçôcs qu.coístlrn dos auros, ,i[,lam.íràdo Do ln.iso lldoAn.24 da Lei n'It666i9] s rllcd-
Çôci poÍcrioEs. cm làvoÍ tl cmprce:BRU\O LEON^RDO FIRMINO DE M^TOS - ME. CNPI n'
1r 5!l rt7 0{Dl-81.
OBJI:TO: LGaçào dc utrr p!lúo. rara À lcrliyidad.s crmalalcsc.s na cidadú d.lngú
v^t,ORTOÍA[,: R$ 6.900,ú0 tScis mil c novlrútrbs rcais).
Fo\Tn Df RECURSOS: IPM ICMSe DI\rLRSOS.

lneá(lB). I5 ds fsv{.iro dc lolr
IIIANOII, BATISTACHÂVf,S FILHO

TREFEITO IItUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÀO
DtsPEl\s^ DE Ltctr^ÇÀo N,'oo4/2or ?

Tomr-\c t'úblico pârr conh{rm..ro dos inte6ldos. qu. RÂTlFlCo. HoMoLoGo a DlsPEr"-
SA DE LICIT^çAO N,' (x)4/2017. úo$ bóc no Pâ'ecr dÁ Pu@dona Juidi.â do Münrcipro .
onlris nno.naçõcs que conrlàh dos aulos. aundafrcnladô no líciso tldo An. 2,1do Lei tr" 8666/93
e ah.Éçõe. nosr.riorcs. .m tâtor dâ .mprd: (iILIARD GONÇALVES DA SILV^ ' ME. CNPI n"
IL7I6.116 0001-,i9
()BJ ETo: Loc{Ào de oh rslemã de r lúm raçào proiisional paÉ bandas, p a as í.§tr idades cua-
vàles.ls nâ cdadc d.lngá.
\Al,oR ToTÂL: R$ 5 100-00 rCin.o milccc,n !cab)
ÍO\-tE DE RECLRSOS: FPM.I(M e DlvERS1)S.

Ingá(PB). l5 de ,iv.reirc de.:ol?.
MANOf,L BATISTA CHAVf,S FILHO

PREFEITO t,INICIPÀL

TERNIO DE RÁTIFICAÇÁo
DtsPE\s,\ DE LlctrÂçÀo 1." oos/2ot ?

Íono-sepúbltro !âm.onhecrm.nro do' inreÍesedos. que RrTIF!CO e HOMOLOCO ! DISfE\SA
D[ l,rcrTÂÇÀo N.'005/201r, com ba§e no Parecer dâ Procundonâ Juridi.a do Mnnicipio e oürns
intaanaçõesqN.{nstarLlo\àuros.Iunddú]cíbdotrôlír'r.lldoAnl.ldiL.rn.'8666191tr[cÊ-
ç(ie\ Í'osteriore\. em faroída.mprcsa: RI,IBARBOSA MA( lEL- ME-('NPJ n llLLI:.170/«[l N8.
()&,ETO: LNsçnode uD írema de nrnonaçào lÍ)lissional pâra bând$. naÉ as l.{i!'dade\ .ama-
valc:cns na citlalls dc Irrsr.
lÁLORTOTALi R$ 7qlu.00{súe.ril nov.c.íros.vinl.r.rrr).
f(r\Tf DE RECIRSOS: tPM.lCNlS e DIIERSOs.

lngál18). li ds ,cvÚ.lo d.l0l7
[I,\NOEL BATISTA CHAVES FILHO

PREFEIIO NI U:!.'ICI PA t,

PREFEIl'Lf,À Mt]§ICIP,\L DE I\GA

rt Rri(, DE RÁrlttcaÇÃo
I\fxtctBtLtDrD! DE Ltctr^(.io \..002 20r7

Tomr.§c púhlico IrsE- co.hccihL..lo dos intcrcsedôs. quc R-ATl FICO . HOMOLOGO a I\EXIGI BlLl
DA DE DE LICITACAO N." 001,l0l l, $m b6c nu ?are$ da PocuBdoria Ju'idica do Mu.iclpio . ourE

inlomaçars qN consl]rm dc aurs. tundamLnrando no ln.ie U I do,an. 25 dá Lci n " 8 66('/91 c âltlTa-õcr

foíeíoÉs.eúfâyor&dpN:IVANILDOOLIvEIRAFARIAS-VE.CNPI!'l9.tll1.1,1,0001-i0.
oBJET(rr conlntãçno de Fôbricio Rodrigues e Bandí, pm rcaliaçâo d. ün show musica, 

"o 
dia

26/02/.101?. du6ntú s l§lividdd.r camàv.lcscas n! cid.de dc ltgí.
vALoR TOIAL: R§ 10.000,00 (D.z milrân).
FO^"TF DERECIiRSOS: FPII ICMS e ÔIVERSOS

Ingá{PBr, l5 dc fcvcrcrrc dc 2017.
MANOEL AATISTÁ CHAVES fILHO

PREFEITO MfINICIPÁL

PRLT LI I I RA \IL:I( IPlL D!, I \(; \

TIRMo DE RAT|tlcAÇÁo
trExtctatLlDAÍ)E DL Ltct I aÇÃo \.'0{.!/20t?

Toíra-repúblico p.Ía côflheohênro dos iíleresados. que RÂT,FlCoe IIOMOLOÇo d INEXICIB!-
LrDAtrE DE LICITAÇÀO N." 003/2017. coln bas§ no Pareo.r dá Prc.urâdoriâ Jüidi€ do Municipn, c
ourrâs 

'nfomaçõcs 
q!. co rtamdos,üios.fu.dam.niandonolncisllldoAr:5dáL.i..'8.66ó191

e ahem§ê| ponenore.. eq íJrôÍ dâ emprN VARIÀ t Ul Ál IA §al I s Dr caLDÀs I Ni . VF.
CNPJ n"01.821 683,0001-75
OIIETO ConlElâçâo dà B.nda Fomi lx-l Elétrr.o , Éã Éâlizaçâo de um show dusical no di!
l7 02'l0ll. dn6nre a lêsriIdâde\ camá!al6cÀ. ná.idâde de InÊii.
\âLOR TOIAL. R$ 15.m0,00 tQuinzc úrluis).
FoNTE DE RECURSOS: FPM.ICMS e DIvERSoS

lneá(PB). l5 de levetro d€ 201?.
IIIANOEL BÂTISTÂ CII.{VES FILHO

?REFf,IIO MITICIPÂT-

PRITEITI RÂ ]l'I(I\I( IPÁL DI] IICA

TERMO DERATIFICAÇÁO
tNExtctBtLIDÂDE DIt LIctrAÇÂo N.' 00.1/20t,

Toma-se rúblico n.Bcônhe.im.nlodôs inler€ssados. que RÁIIrl('O e HOMOLOCOa lNEXlOlBlLl-
DADEl)ELICIT ÇÀO i\.'OOr20l7..om bN m Pâr(er dã PrcuÊdoria Juídica do Múicipio ê our6
infom!çars quc s»slaú dos ,uiN- tund"nMt!üô no lnci$ Ill do An 25 ila Lc, n.'8.6«) 9i . allnçia
post€norcs, em fu vor da emFee EDUARDO SEVERO DA S llvÂ - ME. CNPI r' l7 127.5 l9/0001-1r.
OBJ EÍO Contauçàô dâ "Bdda Fonó Bombd". pm ,eôlizção de um rhow ôusicâl ío diâ 28,/02,10 I ?.

düBnrc § lestiviú&r laúavalüeu s nâ . idade d.ln8tl
vALoR I()TAL: R$ 9 mo,O{ {No!. milÍ..isl.
FONTE Dl RF.CURSOS: FPM ICMSeDIVERSOS

lnsá(PB). l6 d. f.vcrtro dc 201?.

MAIOEL EATISTÂ CHAVES FILHO
PREFEITO IIUNICIPAI-

I'REFF.n I R\ \rl \t( tPlL t]U r\CÁ

IER}lO DE RÁIIIJICÁÇÀO
t\f xtctBlLtDADE DE LtctlaÇÀo l\.' 005/10t?

Tonr.-s. Dúblico paraconhec.me.rodos inr€Éssdos.!ue RArlrl( Oe IIOJ\.1oLOCO a lNIX]GlBlLr
DADE DF. l-lcl lACÀo l\." 005120 I ?- com b5$ no Prrc(er da PRuddorií Jündica do Múnicipio ú olrrdr
infôúâçcsqueconsram dos auros. turdanentando no lrcso llldoAn.2i dà Lein'li.66t9l e ahe6-
çôes posleriores,.nr àvor dã.npres RUI BARB()SÂ MACIÂL - ME. CNPJ n'22.045 .l70,0001-88
OBJETO: ConImtaçÀo das atÊçõcs núsicáis: Baídâ ClaudiãDo- Foró Fsiliço e Ccge Aism.rcl. paÊ
ralizaçàodêapÊmlaçôesâíkdcasduEnleasi*riv'dadescâm.val6casflacidad.d.In8á.
\Al-OR ToTAI:RS lr.5Lú.00 (linte.\.te mile qu'nl,enlôs Íc!!s)
FONTÊ DE RECIIRSOST FPM.ICMS r DMRSOS

Ingá{PB). l7 de t !.r.iro de 1017.

MÀ\OEL BATISTÂ CHÂ\'ES TILBO
PREFEITO MUlICIPAL

t,Rfttrtt RÂ \tt \lctP,\t t)t:t\c\

EXTRATO DE COIITRATO
CoNTRATO \.' t0/20!7
DrsPENsa DE LlctraçÀo N'oo22ol7
CONTR^T NTE: PREFEITUR^ Mt ICIP LDEINOÁ
coNTRÂTADo. FÁBro RoDRlolll.s l)a s,Lva. cpF n' 009.0Ír0.77.t,44.
oBJ llTo: conrJkçio de s iços de lfanrÍDÍ. c disrdbu(io dc i8u potrirtl m §aros-pip3. paê ated.r
{tivcN6 .omunidadcs do Muí'cipiôdc lnsá alc(adas Ílclâ driagcm prolongad. que âfcla o Municipro.
VÀLOR MEN§AL: R§ 8.100.00 (Oito mil€ cem r.an),
VÁLoR IOTAL: R§ 12 400-00 (TnnE ! tlois mil c qúlt'oc.ntos turis)
FoNTE DE RECURSOS: Côn\anio n'09o12i117 SECRET RI^ DE EST^DO DO GOVERNoT
clRÉNclAL\L('('ll\ADADllLsAi rvtL pRltttn R\Mt \t.tpALDl !\cÁ
vrcÊNc'A: r 20,liaJ.
lngá(PBr, l5 d. fc\ crcúo dc lo I 7

vÂ:{ofL B.{TlsT^ cH-{vÊs flLlto
PNEF}]ITO 1I!I J\I('I PAI,

(XTRAIO DE CONTRÁIO
co\TRAro N.' tv20t7
tNExtctatLIIraDE DE LlctlÀçÂo N' 00220r7
CONTRATANTE: PREFEIT!RA MUNICIPAL Dl lN(JÁ
CONTRAIADA. IV NILDO Ol.lVElRÀ FARIAS - ME. CNPJ n' t9.5ll.l,14/0001_30.
oBJETo: cônrÉlâçào de _Fâbricio Rodrigues e 8arda , pm r.áliã{ào de ufr inow rusical m dia
26 0r 20t?, duÉnte !s fes[!d.d.s cmaulescas n, c'dâd€de l"gá.
V.{LOR ToTAI-: R§ 10.000.00 (Dcz mil Ícair.

Diárloof,xtal t-.

LICITAC

Erf,rnAros
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Posto de Gombustível

Nova Maman ua e
),

sett$ D
lubriíicantes, borracharia, conveniência, lanchonete e resta urante

REF.: TOMADA DE PREçOS N'00001/2017.

OBJETO: Aquisição parcelada de combustÍveis e lubriÍicantes diversos,
destinados aos veículos utilizados nas atividades da Câmara Municipal de

Mamanguape.

PROPONENTE: POSTO DE COMBUSTíVEI NOVA MAMANGUAPE LTDA
CN PJ : 04.078.841 10001 -7 2

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

cóDrco orstnlcrnçio
1 GASOI,INÀ COMUM

2 ETANOI, COT.ÍUM

lrÀRcÀ/MoDEr.o

SETTÀ

SETTA

I'NIDÀDE

I.ITROS

1,1TROS

goÀtsrr!àDE

20000
100 0

3,59
2 tA8

P. T(}IÀ'.
71.800,00
2.880,00

P. g§TTÀRIO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 74.680,00
(Setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais)

TOTAL DOS
PRAZO: ENTREGA IMEDIATA
PAGAMENTO: NTÉ TNTXTA OIAS APÓS A f,NTREGA
PRODUTOS SOLICITADOS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ORIGEM DAS MERCADORIAS OFERTADAS: SETTA

Mamang , 18 de fevereiro de 2017

fffrffirlt','}i+ffi
L/

^J7

\,K
)ãjamir Caxias da Silva

Sócio - Administrador)
en tidade: 227 37 83 SSDS/PB
Fonefax .83-3292-1667

Email : posto.novamme@hotmail.com

Rua Inácio da Costa Farias, 830 - Lot' Cidade Nova ' CEP; 58280{00 ' ÍÚamanguape 'PB

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

s

PROPOSTA

|-
I

&
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EsrN)o DÀ plarÍal

cÂrÀRÀ MrNrcrPÀr DE r.GrfirrcIIAPE
cor,tr ssÀo PERTGNEIÍTE DE LrcrrÀçÀo

ÀTÀ 002 - TOIADÀ DE mtçOS Ir" 00001/2017

Ata dos trabalhos da Comissão Pereanentê de Í,icitaÇâo, encarlegadâ de atuar nos procedimentos
relativos à licitaÇão acimã indicada, que objetiva: ÀguisiÇào parcelada de combustlvê1s
divêrsos, dêstinados aos velculos utilizados nas atividâdes da CâEara Municipal dê Mamãnguape.
Eôi dada a devida plrblicidade ao certame, êm observârlcia a legj-slação peltinentê, utilizandô-
se do seguinte meio de divul-gação: Jornal A União - O7/02/2OL'|; Diálio oficial do Estado -
O!/02/201'1 . Licitantes cadastrados neste processo: Posto Cavalcânti ColBércio de Conbustlveis
ttda - CNPJ: 0?.917.488,/0001-65; Posto de Cotubustlvel Nova Mamanguape Ltda - CNPJ:

O4.O7B-841/0001-?2- Às 09:00 horas do día 1O/03/201J, reuniu-se a Comissão Permanentê de
Licitação, desigrada pela portaria D" OO2/2Ol'7 de 02/Ol/201'l , cotDposta pelos servidoles:
CLÁUDIo LEIIE FILHo - presidênte,. Iúq.RIÀ JOSÉ @!ÍEs - l.tembro,' SEVERINA DE AQUINo COSTÀ

FERNANDES - MeÍbro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatôrio, o Presidente ãbriu a gessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.
Llcitante qualificado a participar desta rerDião: Posto de Combustlvel Nova Mamanguape Ltda -
Representante: Àdj anLir caxias da silva- Em sequidâ, considêradas as observaÇõês apontadas
duiante o proc"s"á e analisados os elêmentos apresentados, passou a infoEnar: o licitante foi
considerado habilitado. Após a divulgação do resultado da fase habilitaÇão, obsêrvado o prazo
rêcursal ou registrada a desistência expressa do licltante de aplesentar gualque! interposlção
dê recurso, foi abelto o envelope contendo a proposta de preÇos do proponente habilitado, o
qual teve seu contêúdo devidamente rubricado. Àna1j-sada a proposta o Presidente passou a

informar: O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, ee consonância com as exigência5
do instrumento convocatório. Considerado o valor ofertado pelo proponente, dev-idamente
rêgistrado no coÜespondente Histórico da Ata, as observaÇõês âpontadas durante o processo ê

os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, pxoduziu-se o seguintê
resultado: Licitante vencedor e respêctivo valor total da contlataÇão: Posto de Conbustlvel
Nova MamaÍrguape Ltda - valor: R§ 74.680,00. os valores unitárj.os constantes da proposta
apresêntada, bêm como o lesultado do certaEe com a devida classificaçeo, estão dêmonstrados no
rãspectivo Mapa de ÀpuraÇão, que fica fazêndo parte inteqrante desta Ata, indepêndentê dê

transcrição. Éacultada a palavra: nenhr&a observação foi feita. CônsideraçÕês da coÍLissão: o
resultado da fasê hâbilitaÇão foj. dêvidamentê publicado no Diário Oficial do Estado e no
ornal A União no di a 22/02/2017. Presentê a sessáo pública o Sr. t/ÍarcêIo de Souza Pereirâ da

.)

empresa GpA Gêstão e pLanêjanento ÀdEinigtrativo Ltda., consultor técnico desta Câmara

l'írmicipâl, asses s trabalhos da cotrLissão- Nada mais havendo a constar, lavrou-se a

presentê Ata, que e lida e achada conforne, vai devidamente assinada.

C TO ],EI?E I LHO IA JO

C tlvel N

GOIi,IES

a !.lamanquape" Ltda

I(ffiD
SEVERIIR DE AOUINO COSTÀ FERNÀNDES

d\
5)I

I ,14
I ).,'Ft

\9

$
\

Posto dé
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EsEN)o DÀ plnlÍsl
cÂtaaÀ MrrmcrPÀr DE uÀl,oNGUÀ?E

corfi ssÃo PERr'GTTENTE DE úrcrrÀçÃo

srsrúqrco DÀ ÀrA oo2 - ÍotÀDÀ DE PBGços rÍo ooool/2017

Históiicô da Àta dos trabalhos da ConÍssão PerEanente de Licitação, encaÜegados de atuar nos
procedlmentos relativos à licitaÇâo aciJtra indicada, que objetiva:

ÀguisiÇão parcelada de coEbustlveis diversos, destinados aos veiculos utilizados nas

atividades da Cânara Municipal dê Mamanguape.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

considerados os val-ores apresentados
p.rocesso e os critérios definidos
produziu-se o seguinte resul-tado:

cada licitante, as observações apontadas durante o

instnmento convocatório, ao final dêsta sessão,

PÀRÀ UE ê EPP - EASB PROPOSTÀ

@MES

Posto de stívê1 Nova Iíananguape Í,tda

por
no

- Posto de Coobustlvel Nova l'là.Banguape Ltda.
Ítem(s): 1- 2.
valor: R$ 74 .68 0,00

2-O _ DO TRÀIÀ}íEITIT' DI

J

C I LE E FILHO

SEWRINA DE ÀOUINO COSTÀ FERNÀNDES

-r-

- Nào há reqi st r\.

\

ffi
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ESTàDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂraRÀ tírrNrcrpÀr DE l{A}a]IclrÀ.PE
col'cssÀo PER!ÂIIENTE DE LrcrrÀçÃo

ouÀDRo coüpÀnàrrvo mÉ! ppr@s ÀDREgnmâDos - llÀDÀ DE Ànm},5o - ror4ÀÀ Dt inrços x" ooool/2o17

PartÍcl.Pe.Dtês lrnLd- Olrânt. \ul. urlit. lrl. Totâl

Posto dê CombustÍvêl Nova Mámanguape Ltda litro 20000 3,59 -71'800,00

Posto de CombustÍvel Nova Mananguape Ltda litro 10OO 2,AB 2'880,00

Mamanguape - PB, 10 de l.la!Ço de 2017

RESI'I,EàDO FINAÍ,:

Clasr, obs.

1

1

- posto de Conüust1vêI Nova l'lamangrtrape Ltda.
ltem(s) : 1 - 2.
Vâ1or: R§ 74 .580,00

C O LEIÍE EILHO

MARIA JOS

S.t t/-,t.^o..^ ?r,{ L
SE\ERINÀ AOUINO COSTÀ EERNÀNDES
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARÁ MUNICIPAL DE MAMAiIGUAPE

RESULTADO FASE PROPG9TA - TOMADA DE PREçO§ il. 0000í,20'17
oBJETO: Aquisição paÍcelada de combuslíveis diversos - gasolina comum e etanol.
LICITANTE DECLARAOO VENCEDOR e respectivo valortotal da contÍataçáo:
Po6to de Combustivel Nova Mamanguape Llda - Valot: RS 74.680,00.
Dos atos decorÍentes do píocedimento licitatóÍio, cabeÍão Íecursos nG teÍmos do Art.
109, da Lei Federat no. 8.66d93 e suG a[eÍaçô6. t{taio.es inío(maçóês pode(áo sêr
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitaçào, Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro -

Mamanguape - PB, no horáÍio das 08:m as 12:m horas do§ dias uteis.
Teleíone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 10 de Março de 2017
cúuDlo LEITE FILHO - Pre§dente da Comissáo

Publicado Ín€diante afiraçâo no OUADRO OE

DIVULGAçÂO nesta dala.dêie

10 3.17

da Comissão
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EsràDo DÀ PÀnÀÍBÀ

cÂrÂRÀ rírrNrcrPÀr DE talGNcuÀlE
cot{IssÀo pERtdAt{ElrrE or r,rcrrnçÀo

ne],nrónto - rot.E.DA DE pREÇos No 00001,/2011

1.0 - DO OBTETTVO:
Tem o plesente rel-atório o objetivo de dêscrever os procedimêntos da Coltrissáo Pêflaanente dê

Licitaçáo, doravaÍrte denc,minada siryleshente côrtrissão, êncarregada de atua! no PrÔÇês3o
licitatôrj.o acilna indicado, quê objetiva: Àquisição parcelada dê coIüustlvêi5 divêrsos,
destj-nados aos velculos utj"Iizados nag atividades da Câ-Eãra lÍunicipal de l'íamanguape -

2.0 - DÀ PI'BI,ICTDÀDE:
Foi dada a devida pubticidade ao certame, e!tr observância a legislação pertinente, utilizando-
se do segnrj-nte meio de divulgaÉo:
Jornal A Ur,íào - OL/O2/2OL'1 ;
Di-ário oficiat do Estado - Ol/02/201-l .

3-O - DOs nrr'EESSÀDOS:
Licitantes cadastrados negte processo: Posto Cavalcanti Comércio de Co[üustÍveis ttda; Posto
de CoÍnbustivel Nova l.ra[anguape Ltda.

4.0 - Dtr HÀBrr,ÍTrÇão:
No dia e hola !Ílarcados fora.e recebidos o3 envelopes contendo a5 propostas e os docr.mentos de

habilitaÇão dos interessados, abrindo-se eD seguida o5 envelopes DocrEtentaÇão- l,icitantes
qualifj-cados a participar do certa[ê:
Posto de Conbustivel Nova Uaranguape Ltda;
Posto cavalcanti comércio de conbustlveis Ltda.

Analisados os êlêmentos apresentados e as exigências constaltes
corlespondente, a comissão i.nformou: Licitante inabili.tado por sua
exigências contidas no instnrmento convocatório:
Pogto Cavalcanti CôÍnércio de Combustiveis Ltda-

do instnmento convocatôrio
docunentaçáo náo atender as

5.0 - DÀ PROPOSAÀ DE PREçOS
Àpós a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o plazo rêcursaL ou reqistrada a

dãsistência L*pr."". dos licitantes de aprêsentarêm qualquer intêrposiÇâo de rêcur3o, foram
abeltos os ênvelopes Proposta de Pr:eços dos proponentes habititados. Ànalisadas as propostas a

Con-issão informou: Todos os licitantes apresentara.E propostas, nÔ aspêcto formal, en

consonância com as exigências do ingtlrntrento convocatório'

6.0 - DÀ ColI(x,,USãO
Considelando os valorês ofertados por cada proponente, as observações apontadas durantê o

processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, cheqou-3ê a conclusão de que â

proposta do licitantê abaixo relacionado, apresenta-se vantaiosâ pala a ÀdÍLinigtração'
iiait".rtu dêclalado vencedor e respectÍvo valor total da contlatação:
Pogto de Combustivel Nova l,laEanqnrape Ltda - Valor: R9 74-680,00.

salienta-se que os valoles unitários constantes das plopostas apresentadas, bem como o

resultado do cêrtame com a devida classificação dos licitantes, estão dêmonstrados no

respectivo}íapadeÀpuração,queficafazendopartêj'nteqrantedestêre]-atório,independênte
de transcriÇão. Eace ao "r1-.io. esta CotrLissão, representada neste ato pelo seu Presidente'
sugere ao ierüor Presidenie da cânara, a homologaÇão da presente licitaçáÔ em favor do

rêferido proponente.

É o rêIâtório.

Mamanguape\- ra,,/20 o" !íarÇo de 2017'

C DIO LEITE T1
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orig@: Tol'G.DÀ DE PREÇos N. " 00001/201"7
COMÍSSÃO PERI,BNENIE DE LICITÀÇÃO

À-asuDto: Aqui 9i Ção parcefada de coEbustlveis diversos' destinados
aos vêlculos utilizados nas atividades da Câloala Municipal
de l4ãEãnq.rapê

lDexo: Processo licitatório correspondênte.
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ESTàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂI{AR,A T.{UNICIPÀT DE TATANCUÀPE

ÀSSESSORIA üURÍDICÀ

Mamanquape PB, 21 de Março de 2017.

grEs PEssoÀ
As ssox Jurldico

1PB-PB 22 .6'7'1

PÀRECER

Ànal-isada a rnâtéria, nos termos da Lej. Federal n" 8.666/93 e suas âlteraÇôes, e considerando o

teor dos doc\.mentos e inforEações apresentadas, esta Àssessoria Julldica considera reqular o

procêsso em tela, o qual está eú consonância com a legislaÇão pertinente'
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EST,àDO DÀ PÀRÀÍB.A
CÂ}4ÀRÀ UT'NICIPÀT DE IGT6I{GI,ÀPE

GÀBINEIE DO PRESIDE}TIE DÀ C.âI,BRÀ

úaEajlguape - PB, 2\ de MarÇo de 201'7.
POBr,àRrÀ No IP 00001/2017

O PRESIDENTE DÀ CÂIú{RÀ DÀ CÂ}GXÀ MT'NICTPÀT DE IÀTANGIIÀPE, ESTÀ.DO DÀ PÀXÀÍBÀ, NO U9O dE

suas atribuiÇões legais,

R E S O L V E:

HoHoLocÀR o resultado da licitação, úôdalidade T@ada de P.rêÇos n" 00001'/2017, quê
objetiva: AquisiÇão parcelada de coDbustlveis divelsos, destinados aos velculos utilizados nas
atividades da CânÂra lltlrnicipal de t1ãEangiLrape; com base nos elementos constantes do processo
coxrespondente, os quais apontam como proponente (s) vencedor(es):

- Posto de combustivel Nova !íauânguapê Ltda.
04 .o7a .a41/ ooot-12
valor: R§ 74.68 0,00
Publique-se e cluq)ra-se.

EERREIRÀ DA S IL\TÀ TILHO
Presidente da câmara
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ESAÀDO DÀ PÀRÀiBÀ
cÂtGRÀ Ií,}ÍICIPÀ! DE I,B}8NGUÀPE

GÀBI}IETE DO PRESIDE}TTE DÀ CÂ}{AR.À

ltanângnrapê - PB, 2l de MarÇo de 2O!7.
PORTÀRIA N" rP 00001/2017-01

O PRBSIDENTE DA CÂ}ARÀ DÀ CÂT,CBA I.'UNICIPÀI DE TíÀT,B}JGUÀPE, ESTÀDO DÀ PÀ8ÀÍBÀ, NO USO dE
suas atribuiÇÕês legais,

R E S O Í, V E:

ADJUDICÀR o objeto dâ licitaÇão, modâlidade ToEada de Pleços n" 0OOOI/2077 i Àqui-siÇâo
palcelada de conbustlveis diversos, destinados aos velculos utilizados nas atividades da
Cârnara l,Íunicipal de Ma.manguape; com base nos eleDentos constErntês do procesgo corrêgpondenteT
â:

- Posto de Co[üustivel Nova ]íanan$lape Ltda.
04.018 .A41/OOO1,--12
valor: R$ 74 .680, 00
Publlque-se e cu[q)ra-se.

'cPt.
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Presidente da Cá]nára
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EsrADo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ}aRÀ uuxrcrplr, DE !.{AüÀNGUAPE

cor'ÍssÃo PERTaTENTE DE LrcrrÀçÀo

TOInDà DE PnrçOS N' OOOOL/2OLI

DECr,AxÀÇÀo - PrrBlrcÀÇÃo

DECLÀRÀÇÀO

Declalo para os devidos fins de direito, que u[a cópia dos têrBos dê HomologaÇão e Àdjudi"caÇâo
correspondentes ao processo licitatório modalidade lonada de PrêÇos n" 00001/2017, forârn
devidamente afixadas no Quàdro dê Divul-gação deste órgáo, nesta data, em observância as
disposlçôês da Lei Federal n" 8.666/93 ê suas alteraçóeg postêriores.

Mamanqnrapê - PB, 27 de Março de 2017,

)
TA.TÀIÀNY SOUZA AIVÀ

chefe de Gâblnete
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ESTAIrc DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂraRÀ r'{uNrcrpÀr DE l,rAuANG{rÀpE
corfi ssÀo PERXÀNEr{TE DE LrcrrÀçÀo

DEclÂrAÇÀo - PuBrrcÀçÂo

DECLÀRÀÇÃO

IO LEITE EI
P.resadente da Con-].s são

-:ti'
,À

o/

Declaro para os devidos fins dê direito, que una cópia dos termos de Homologaçáô e Adjudicação
corrêspondêntês ao processo licitatório modaLidadê Tooada de Pleços n" OOOOI/2017, Íoram
dêvidamente afixadas no guadro afe Divul,gação deste Órgão, nêsta data, em observância as
dlsposições da Í,ei Federal n" 8.566/93 e suas alteraÇões postêriores -

llamanquaê - PB,2.l dê MarÇo de 201?.
/
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coNTBÀIo r|": 00005/201?-CPL 1-1--^-\
rERr'lo DE coNrRÀro QUE ENrRE sr CELEBRAM e cÂunne/ílmrrcrBâL^ D:+\
MAMANGUAPE E POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVÃ MAMANGUAdI F,IPA/ááARAã
EORNECII{ENTO CONFORME DISCRIMÍNADO NESTE ÍNSTRUME\ITO'íÁ_.EõEF'ÍA]
ABAlxo: \r, ^À/\o^ ^t '/

Pel-o presentê instlumento particular de contrato, de lm lado câmara Municipal ae üàYtii&afY1
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mâmanguape - PB, CNPJ t" )-2.72O-256/ 0001-52, neste ato
representada pelo Presidentê da Câmara João Eerreira da Silva Fifho, Brasileiro, Divorciado,
comerciante, residente ê domiciliado na Rua Severino victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,

CpE no 031.463.444-40, Carteira de Identidade 
^" 

2.288.944 SSP-PB,, doravante simplêsmente
CONTRATANTE, e do outro lado Posto de Co$bustivel Nova Mâmanguape Ltda - Rua Inácio da Costa
Farias. 830 - Loteamento cidade Novâ - lilamanguape - PB, CNPJ n" 04 .078.841,/0001-?2, doravante
simplê§mênte CONTRÂTÀDO, decidiram as partês contratantes assinar o plesentê contrato. o gual
se regerá pelas cláusu.las e condiÇôes seguintes:

CLÁI'$'IÀ PRI}'EÍRÀ . DOg ET'NDEMENTOS DO CONTT,AIO:

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de PreÇos n" OOOO|/2OI'1, processada nos

termoa da Lei Federal Í\. 8.666/93 e suas alteraÇôes e a Lei Complement at n" 123, de 14 de

dezerüro de 2006, a.Iterada.

CIáDSUI.À SEGOIIDÀ - DO OBi'BTO DO CON'TRITO:

o prêsente contrato tem por obieto: ÀguisiÇáo parcelada de coÍüustÍveis divelsos, destinados
aos vêiculos utilizados nas atividadês da câmara MunicipâI de Mâmanguape '

O fotnecimento deverá obedecêI rigorosamente às condiçõeS explessas neste instrumênto,
proposta apre§entada, Tomada de PreÇo§ no ooool/2ol'7 e instfuÇões do contratantê, docr.mentos

à""ê" qra ficam fazendo partes integrantes do presente contlâto, independente de transcriÇáo.

cLÁu$nÀ TERCETRÀ - DO VÀrôR A PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de R§ 74'680,00 (SETENTA E oUÀTRO

MlL E SEISCENTOS E OITENTA REÀIS) .

cráDsulÀ QIrâRTÀ - DO REÀ,JOSIÀI,aXÍO:
ospreÇosdoscombustívêiselubrificantespoderâoserrealj-nhadosconformêoslndicêS
oflciais autor:izados pelo Governo EedêraI ou Setoriais'
ocortendo o desequilíbrio econômico-f.inancêi ro do contrato, poderá ser restabetecida a 

'elaÇâo
gue as parte§ pactuar.ul inicialmente. nos têrmos do Alt' 65, Inciso II' A1lnea d' da Lêi
A.eeA/gl, mediante comprovação documental e lêquerimento explesso do Contratado '

cráusur.l QgrNTÀ - DÀ DorÀÇÀo:
As despesas correlâo Por conta da seguinte dotaçâo, constante do orÇamento vigênte:
Recursàs Próprios da câmara Municipat de Mâmanquape: o1'010 01'031'0001'2001 3390'30'00

cLíu$rtÀ sExrÀ - Do PÀêàxBtlro: Iar, da seguintêo pagamento será efetuado na Tesouraria do contratantê, mediante proces§o regu'
maneira: Para ocorret no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento'

cLÁuslrÍ.À sÉT:r,A - Dos PRÀzog:
o prazo máximo para a execuçáo do objeto ola contratado, conformê sua§ caracterlsticas' e que

admite proirogaÇão nos """o" 
pr.,i-"t"s pela Lei 8 '666/93' está abaixo indicado e será

considerado a partir da enissáo do Pedido de Compra:
Entlêga: Imediata

oprazodevigênciadopresentecontratoserádeterminado:atéofinaldoexelcíciofinanceiro
d,e 2}l'l , considêrado da data dê sua assinatula'

crÁusulA orlÀ\rÀ - DÀ§ oERrGÀçõEs Do colsrRATÀtl'TB:

a _ Efêtuar o pagamento reiativo ao fotneci-mênto efetivamente realizâdo, de acordo con as

respectivas cfáu§ulas do presente contrato;
b - Proporcionat uo corrttat^do todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobrê qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

proauto., exelcendo a mais aflp1a a "o^pittt fiscalizaÇâo' o quê não êximê o Contratado dê suas

responsabi lidades contratuais e legais'

ctás$rLÀ Not{À - oÀ.s oBRIGÀçõEE Do colrRÀEÀDo:
a-ExêcutaldevidamenteofolnecimêntodesclitonaCláusufacorrêspondentedoprêsente
conttato, dêntÍo dos rnernorãs pararnetros de quatidade estabelecidos para o ramo de ativi.dadê

relacionada ao objêto contratual, com obselvância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntês à tegislação fj'sca1' civil'
tlibutária e trabalhista. bàm corno por todas uJ d"sp""ts ê compronissos âssumidos' a qualquêr

titulo, perantê seus folnêcedolês ou tercêiros em lazão da exêcuçâo do objêto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado ê idôneo, aceito pel'o contratantê' quando da êxêcuÇâo do

contlato, que o rePresente integralmente êm todos os sêus atos;
d - pêrmitir ê facifitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prêstal os informes e

êsclarêcinenlos solicitados, ,r'4rÉ
'/'-7 '//'



ê - Será responsável pelos danos causados diretamênte ao Contlatantê ou
decoEentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nâo excluindo ou r
responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompanhanento pelo órgão interessado,'
f - Não cêder, trênsferir ou sub-contratar, no todo ou em palte, o objeto dest
sêm o conhecimento e a dêvida autorização expiêssa do Contratante,'
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em coryatibilidade com as obrigaçôê
todas as condiÇôes dê habilitação e qualifi-caçào exigidas no respectivo processo
apresentândo ao contratante os documêntos necessálios, semPre que solicitado.

I

cr,iiusÚI À nÍjcnla - DÀ Àú18ÀçÃo E REscrsio Do cottaRÀro:
Este contrato poderá ser alterado, r]nilateralmente pela Contlatante ou po! âcôrdo entlê as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e sêrá rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Altigos '17, 78 e 79 da ],ei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas meslDas condiçôes contlatuais, os acrésci&os ou
supressões que sê fj-zerem necessários, até 259 (\rinte e ciDco por cento) do walor inicial
atuallzado do contrato.

CIÁT,$,IÀ DÍicnÀ IPú'GIRÀ - DÀII PEIÍ.úIDIúES:
A recusa i-njusta em deixar de curq)rir as obrigações assueidas ê preceitos legais, sujeita!á o

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts' 86 ê 87 da
Lei 8.666/93.. a - advertência; b - Ellta de BOra de o.st (zero vírgula cinco po! cento)
aplicada §obre o valor do contrato por dla de atlaso na entrega, no iniclo ou na execução do

otl.to or" contratado; c - multa de Lgt (dez por cento) sobre o valor contratado pê14

inãxecução total ou parcial do contrato,' d - suspensão têBporária de participar el! licitaçào e

impedj-mênto de contrata! coú a Àfuinistlação, por prazo de até 02 (doi3) anos,' e - declaraçáo
dê inidoneldâde para lj-citar ou contratar com a AdrtrinistraÇão Públ-ica enquanto peldularem os

motivos detelninantes da puniçeo ou até que seja promovida sua reabilitação pêrantê a própria
autoridadê que aplicou a penalidade; f - sirultaneaEêntê, qualquer das penalidâdês cabivêis
fundêmentadas na Lei I . 566193.

cuiu$,IÀ DÉicDÂ sB@rDÀ - m FoRo:
Para dirimir as questões dêcorreDtes destê contrato, as partes e1êgem o Foro da comarca dê

Mamanguape, Estado dâ Paraiba.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vaÍ
assinado pêlas partes e por duas têstênu.rrüas.

PB, 21 de MarÇo de 2017.

TE ST EM,T}II]ÀS

Ma.narguape

PEI-o COMIRÀTÀNTE

FERREIRÀ S ILVÀ
Presidênte da cânâra
o31, - 463.444-40\ --- i\i
PELO CONIB.MÀDO
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ESTADo DA PARA|BA
cÁMÂRÁ MUÍ.IICIPAL DE MAMAI{GUAPE

Hot oLoGAçÁo E AÀruDrcaçÃo - ToirÂDA DE PREços lf 0000í/2017
Nos termos do relatório hnat apreserÍado pela Comissão Permanerúe de LicÍação e

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço§ no

úú112017, que objetiva: Aquishâo parce{ada de combugíveis divers6 - gasolina

comum e etanol; HOMOLOGO o coíÍe§pondente p(ocedimer{o licitatorio e ADJUDICO o
seu obielo aj Posto de Combustível Nova Mamanguape Lldâ - R$ 74.680,00.

Mamanguape - Pg, 2'1 de MaÍço de 2017
JOÂO FERREIRA OA SILVA FILHO - Pr€§iiente da cemara

PUBLICAR

t - Quadro de DivulgaÉo do OÍgâo Realizador do Cerlame - 21'03'17

/mE\
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ESTÂM DA PARAiBA
CÂ}IARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRÀTO DE GOiIÍRATO
OBJETO;Àquasição parcelada de combustiveis diversos - gasolina comum e etanol.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de PreçG n'00m1/20í7.
DOTAÇÃOj Recursos Própri6 da Câmara Municipal de Mamanguape: 0'l.O1O
01.031.0001.2mí 3390.30.00
VIGÉNCIA: ãté o Íinâ, do exercício frnancdlro de 2Ol7
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Municipal de Mamanguapê e:
CT N'mm5/2017 - 21.03.17 - Pcto de Combudivel Nova Mamanguape Ltda - R$
74.680.m

PUBLICAR:

tr - Quadro de Divulgação do Óqão Realizador do Certame - 2í.03.17

§



MAMANGUAPE - PB
Seía Íeira,3'l de março de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo

ATOS

ADMINISTRATTVOS

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

IMPRESSO SOB A RESPONSABILIOADE DA CÂMARA MUNICTPAL DE MAMANGUAPE
IIlIPRENSA OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N." 611/2009, OE 28 OE OUTUBRO OE 2OO9

E REGULAMENTADA PELA RESOLUçÃO N.O 022/2009, DE 29 DE DEZEMBRODE 2009, OA CÂMARA MUNICTPAL.

EXTRATO DE CONTRATO

oBJETo:LocaçãodeUmveiculotipomotocicleta.FUNDAMENToLEGAL:conviteno000022017'
õóiÃCnO, Retursos próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.0 0 q1 031 0001-2001

ãsiõ àã.àó I 
-úó.g9.oo.' 

VtcÊNctA: 12 (doze) mesês. PARTES C6NTRATANTES: Câmara

úrr"ipriL rrr"Ã""tuape e: CT N" O0OO4/20i7 - 06.03.17 - Leonardo da Silva Ferreira - RS 6 600,00

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃo ' ToMADA DE PREçOS No 00001/2017

Nos termos do relalorio final apresentado [ela comissão Permanentê de Licitaçáo e observado_o

aaoear da assêssôriâ Juridica. reÍerente a iomada de Preços n" OOoOI/2017, que objetiva: Aquisição

|",ã;ü;;-;ilrstir"ii áir"rso. - gasolina comum ó etanot: HoMoLoGo o correspondente

ffiffi;;"õ rúii"io* à Àbruotóo o sãu objeto a: posro de combustíver Nova Mamanguape Ltda -

R$ 74 680'00 
Mamanguape - PB' 21 de Março de 2017

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENTE dA CâMATA

ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE

EXTRAÍO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de combustiveis diver-sos - gasolina comum e etano| FUNDAMENTO

igOÃ1, rori"o"' o" 'Preços 
no ooool/2017. D.TAÇÃO; Récursos Próprios da câmara lvlunicipal de

üããà"grãp", 01 o1o 01 .o31.OOO1 .rOú- 3390.30.0d . V16ÊNCIA: aré o íinar do exercicio ÍinanceiÍo de

ãõii. ãÀn'ris ç9NTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: cr No 0000572017 -

ãi.OS.tZ - posto Oe Combustível Nova Mamanguape Ltda - R$ 74 680'00'

ANO V - N." 006
c (-

o

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE No 00002/20í7

Nos lermos do relatÓrio Íinal apresentado pela comissáo PeÍmanente de LicitaÉo e observado o

narecer da Assessoria Juridica, referente ao convite no 0000212017, que objetiva: Locaçáo de um

íãi*rá túà mátocicteta; HoMoLoGo o correspondente procedimento licitãtório e ADJUDIC9 o seu

objeto a: Leonardo da Silva Ferreira - R$ 6.600,00.
Mamanguape - PB, 0ô de Março de 2017

JOÃo FERREIRA DA SILVA FILHo - Presidente da câmara



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

16

I -') .'

p/

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 1010412017 às 16:00:43 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informações deste documento sob o No 04635/17.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitagão: 0000112017
Data de Publicação: 0210212017
Órgáo de Publicação: Diário OÍicial do Estado
Data de Homologação: 21 I 0312017
Responsável pela HomologaÇão: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estrmado: R$ 77.990,00
Valor: RS 74.680,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Aquisição parcelada de combustÍveis diversos - gasolina comum e etanol.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 74.680,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Posto de Combustível Nova Mamanguape
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 04.078.84110001-72
Proposta 1 - Situação: Vencedora

tINFORIVAÇÃO DO SlSTElvAl Envio Fora do Prazo: Não

Documento

IPDFI Edital da Licitaçáo Sm
1267863afê2Íec8a6c141 

ae406ab928a3

João Pessoa, í0 de Abril de 20'17

Assinado Eletronicamente
@.tom !c t 8É3. altêôdã pota Lc 91/2009 ô

poh R6gimenlo lnlc,no. elló.âdo p€rd
RÀTC 1á12009

Sistema dê Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Alteração Documentos/inÍormações. Doc. 04635/17. lnserido por Tramita (gerado automaticamenle) em 1010412017 16:00
r-^.^--; ^^. r.t-,,Ái^ I ^i1^ tirL^ :^ 1^t^^t,r^,11 .ta.^n \/^ri.t^-Ã^. Âôn? ,Â/^^ /ra^2 ô^a-r caoc .|r]í\a 
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Á^oÁ

lo
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RECTBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇOES

Itnformaaoz lAutenticaçao
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Tribunal de Contas do Estado da paraíb
TRAI\.4|ÍA - Sistema de Tramilação de processos e Documentos
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 1OlO4l2O17 às 16:03:13 foi protocolizado o documento
sob o N" 22'190/17 da subcategoria Contratos , exercÍcio 2017, referente a(o) Câmara Municipat de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 0000520í 7
Data da Assinatura: 2110312017
Data Final do Contrato: 3111212017
Valor Contratado: R$ 74.680,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis diversos - gasolina comum e etanol.
Contratado (Nome): Posto de Combustível Nova Mamanguape
Contratado (CNPJ): 04.078.841 10001 -7 2

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

I llutenttcaçao
Documenlo lnformedo?

IPDF]Contrato ls'. ls
9949c33c5df 1 d8ú97 22337 852672

João Pessoa, '10 de Abril de 2017

Assinado Eletronicamente
cdiom LC 18,€3 ârcrada pela LC S1/2009 ô

pelo Rsgrm€nlo lnl8Ín(,, alleÍado pelâ
RÁ TC 13/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TGE-PB

5
Certidão de Recibo Protocolo. Doc.22190117. lnserido por Tramita (gerado automaticamente) em 'l.O10412017 16:03.
t6^.ô--^ ^^. at^'!'{i^ r ^:+^ Êirh^ -à 1^l^Àla^1-7 rÂ.ne \/^ti.{^-á^. laaa 1D,t1 ac^- 1A^1 aoQE (}702 a'^É1 ÉÀc,,
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ESTàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂram r«rxrcrpu, DE rGtor{G{rÀPE

col'EssÃo PERTaNENIE DE úrcrrÀçÀo

PROCESSO LICITÀTÓRIO TOt'ÍADA DE PR3ÇOS

TOI{ADÀ DE mEçOS }r". ooooLlzoL7
PROCESSO ÀDI,IINISTRÀTIVO N" 1']O127TPOOOO1

óRG4o REÀuzAnoR Do CERTÀIÍE:
Câmara Municipal de Maránguape

OBJETO:
Aquisição parcelada de coEtustiveis diversos - grasoli-na cÔmum e êtano1-

TER}.O DE ENCERRÀMENTO VOLUME 01

Nesteatoencêrla_seol"vollDdosautogdoProcegsoÀ&inistrativor\o77o727TPoo001,tendo
como assu,nto " roroaú dê prêços n" 00001/2017 e& eplgrafe,. iniciando no núnero 01. e as folhas

i / 
-iã1mêntê. findando no n- /3§ , eeta folha.seguintes nulpradasi sequencialmênte, findando no no i

"\r''J
1\)

Responsáve1

Ft::!39-
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