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cÂÀrARÀ Mt NÍcrPÃr DE MÀlrÀllcluÀpE
courssÃo PERMÀNENÍE DE LrcrrÀÇÃo

PROCESSO LICITÀTORIO TOI'íÀDÀ DE PREÇOS

TOMADÀ DE PREÇOS N" OOOO1/2018
PRCCESSO ADMINISTRAT]\JO N" 1BO129f POOOOl

óRGÃo REALTzADoR Do cERTAME:
Câmara Municipêl dê Mamanguape
Rua Duq\re dê Caxlas, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB
CEP: 58280-000 - Tê1: (083) 3292-2186.

OB.'ETO:
AquisiÇão parcelada de combustíveis mêdiantê requisiÇão periódica - qasolina comum e etanol -,
dêstinados aos veícu1os utifizados nas atividades da Câmarâ Municlpal de Mamanguape

ET,EMENToS sÁsrcos oo PRocEsso:
.,OL-CTTAçAO E JLSI-I II AT.VA DA Co\TR}-AÇÀo
ATo DE DES-cNAÇÃo DA LoMrssÀo IULCADoR-a
DECLARACÀo DE DTSoo|\ B L.DADL oRÇAMENIÁRIA
AUToRfzAÇÃo pARÀ REALTZAÇÃo Do CERTAME
PRorocolo E AúTUAÇÃo Do PRocESSo
MTNUTA Do TNSTRUMENTo coNvocÀTóRro
PARECER JURÍDfco - ÀpRovÀÇÃ.o Do INSTRUMENTo coNVocATóRro
TNSTRUMENTo coNVocATóRro E SEUS ELEMENToS coNsTrrurrvos
PUBLICIDADE DO CLRTAMF DTVULGAÇÀo
COMPROVANTES DE ENTREGA _ INTERESSADOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO DoS },IC]TÂNTES
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTÃDAS
ATA E DEL-BERAÇÀo DA coM-ssÀo 'ULGADORÂ

euADDo coMpARA'r -vo Dos pREÇos - MÂpA DF ApuRÁÇÀo
RELATóRIo FÍNAL Dos TRABALHoS
pAr.EcER JúRÍDÍco - ANÁLrsE Do pRocEsso LrcrrATóRro
ATOS DE HoN4oLoGAÇÂo E ADJUDTCAÇ;1o
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÔES
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ESTÃDO DÀ PÀRÀÍBÀ

CÂMÀRiq, MrNrcrpÀr DE trÀrríÀNcuÀpE
SECRETÀRIÀ DÀ CÂ},,ÍÀRÀ MUNICÍPÀI DE }4À}.4ÀNGUÀPE

Mamanguape PB, 25 de Janeiro de 2018,

Sênhôr. Presidênte da Câmara,

Atenciosanente,

OUZA PÀIVA

Chefe de Gabinete

A contrataÇão acima descrita está sêndo soficitada, nos termos das êspêcificaÇões técnicas e
informaÇões complementarês que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necêssidadê da
devida efetivação dê compra para suprir denanda especifica - ÀquisiÇão parcelada de
corÍüustívels mediante rêquisiÇão periódica - gasofina comum e etanoL - pronta entrega -,
considêrada oportuna ê imprescindivê1, bem como reLevante medida de intêressê público; e
ainda, pela nêcessidadê dê dêsenvofvimento de açóes continuadas para a promoÇão de atividades
pertinenteS, visando à maximizaÇão dos rêcu!sos em relaÇão aos objetivos progr:amados,
obsêrvadas as dirêtrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que exislê disponibilidade de dotaÇão apropriada no orÇamênto vigentê pala a
êxêcuÇão do objêto a ser Iicitado, coosoantê consulta efetuada ao sêtor contábiL. Certos dê

contarmos côm imediata aprovaÇão desta solicitaçâo, indispênsáveI à contlnuidade dos trabafhos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposiÇão para maiorês esclarêcimentos que folem julgados
necessários.
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Solicitamos que sejê autor.izaalo à Comissãc Pêrmenente de LicitaÇão deste órgào, realizar
procedimento licitatório, na modalida.ie exigida pela tegistacão em vigor:, destlnada a:

AqulsiÇão parcelada dê coÍr-bustiveis mediante reqDisiÇão pêrió.iica - gasolina comum e e]:anol -,
destinadôs aos veícufos utiLizados nas atividades aia Cârnara Municipal de Mamang,Jape.

Justificativê para a necessidade da scliciaaÇãc:

,.í
r Il
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Câmara Municipal de Mamanguape

Comct foi solicitado, apresentamos nossos preços abaixo.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM PRODATOS 8AÁNT.

O1 GÁSOLINACOMUM

02 EI'ANOL COMUM

Validade da proposta é de j1(trinta) dias

MamanguapetPB, l9 de janeiro de 2018.

TOTAL

l-cnpt, z s.z z8.aaglooor-gíl
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CENÍRo- CEP: 58.2I0-OOO
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20.500

1.100

PREÇO DO
LITRO

1,10

PREÇO TOTÁL

84.050,00

3.300,00

87.350,00

de tj d" Nkr<a*
,4(l.S o C.OLíB VE]S I,TDA

Rua Pedro Paulo de Souza, 43 - Centro - Mamanguape -PB - CEP: 58280-000

Fone. (83)3292-0133 - E-mail: acsautoposto@hol.nail.com - CNPJ: 25.278.489/0001-SS - lnsc. Est.: 16.284 749'1
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PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ROD.BR IO1 KM 48, S/N AREAL - MAMANGUAPE.PB

cEP 58.280-000 FONE (83r3292-4379
CNPJ N' 04.581.990/0001-50 INSC.f,ST.N' 16.134.208-6

J

A
Câmara Municipal de Mamanguape

Validade da proposta 30 dias.

Mamanguape, 19 l0 | n0 18.

r

L
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01.5õr.?ç0i 00cl-50
Peixc B.ri Comercirlt
í; ii inr5rrsiíveis Ltdg.

BR lor KM +8 S/N

CÉ P; 68.2ÊO'ÔOO

MAMANOUAPÉ - P9

ITEM PRODUTOS QUANTIDADE P.T'NITARIO
1 GASOLINA 20,500 LT 4,08 83.640,00

20 ETANOL 1.100 LT ?q§ 3.245,00
TOTAI >>> 86.885,00

{d

PROPOSTA

V.TOTAI



Posto de Combustível
Nova Maman rr,-95- áua e
Iubrificantes, borracharia, conveniência, la nchonete e restaurante

Mamanguape, 19 de Janeiro de 2018

CÂMARA MLINICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPOSTA

Prezado senhores,

Nos termos da iicitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Esta proposta só tem validade por 30 dias.

lr0§ DT COIIIE }iOVÀ itAI,AtlüUAPE LIDA
J;04 078.841101 41.12 .

. CPL.

ITENI PRODUTO QUANTI
DADE.

P. UNIDADE P. TOTAL

01 GASOLINA COMLM 20.500,0 4,09 83.845,00

02 ETANOL 1 . 100,0 )oo 3.289,00
TOTAL RS 87.134,00

Rua lnácio da costa Farias, 830 - Lot. Cidade Nova - cEP: 58280{00 - Mamanguape .

Fone: (83)3292.1667 . E.mail: posto.novamme@hotmail,com - cNPJ: 04.078.84110001'72'lnsc. E

PB

st,:16.130.203-3

n
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cÂr'rnne umrrcrpnr. DE !,ÍÀ!íÀNGUÀpE

TERMo DE REEERÊN.IÀ

1 GasoLina comum

1.0.DO OB,IETO
1'1'Constitui objêto da presêntê contrataÇão: ÂquisiÇão parcelada de coff.bustiveis mêdianterequisição pêriódica - gasolina comun e etanol -, destinados aos veícu1os utifizados nasatividades da Câmara Municipal de Mâmanguape.

2.O.JUSIITICÀTIVA
2.1.4 contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos dêstê instqrmento,
especificaÇôes técnicas e informaçôes compfemêntares que o acômpanham, quando for o caso,justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprir demanda específica -ÃquisiÇão parcelada de coÍüustíveis mediantê requisiÇão periódica - gasolina comum e etanol -pronta entrega -. considêrada oportuna e imprescindivel, bem como relevantê nedidê deinterêssê púb1ico, e êinda, pela necessidade de clesênvolvimentô de aÇõês continuadas para a
promoçâo de atividades pêrtinentes, visando à maximização dos recursos em rêIaÇão aos
objetivôs programados, observadas as diretrizes e mêtas definidas nas fet ramentas de
planêjamento aprovadas' As caracteristicas e espêcificaÇôês do objeto da referida contrataÇão
são:

CODIGO D r S CRIliÍINÀÇÀO UNÍDÀDE QUAICIIDÀDE

) Et anol

6_ 0_DOS PRÀZOS

6.1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto dêsta contrataÇão ê que admite pr.orr.ogaÇão
será ccnsrderado a pa rti r

Lit ro
I i1- ro

2 0s00,

..1.i.!ql

nos
ca

3. O. Do TR,àEÀ}íENÍo DTFERENCIÀDo PÀRA I.E/EPP
3.1.sa1ienta-se quê na referida contrataÇão, não sêrá concedido o tratamênto diferenciado e
slmplificado para as Mlcroemprêsas e Empresas de Pequenô Porte, nos têrmos das disposiÇõês
contidas nos Arts. 41 e 48, da Lê1 CompfemeÍ\tar: n" 723/2AA6, por. estarem prêsêntes, isolada ou
s imuf taneamêntê. as situaÇões previstas nos incisos ff ê III. do Art. 49, do mêsmô diploma
1ega1.
3.2.4 participaÇão no certame, portanto, deverá sêr aber.ta a quaisquêr interessados, inclusive
a§ Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos ter.mos da legislaÇão vigênte,
á. o.DÀs oBRrcÀÇõas oo corrnarantg
4-l.Efetuar o pagamento relatlvo ao objeto contratado efetivamentê rêaIizado, dê acordo com as
cfáusufas dô respectivo contrato ou equivafente.
4 . 2 . Proporacionar ao Contratado todos os meios necêssários para a fiêl êxêcuÇão do objeto da
presente contrataÇãor nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
4.3.Notlflcar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviÇos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que nào exlmê o
Contratado de suas responsabi.Lidades pactuadas e prêcêitôs fêgais.

. DÀS OBRTGAÇOES DO CONIRàIÀDO

.Rêsponsablllzar-sê por todos os ônus e obrigaÇõês concêrnentês à leqislaÇão fiscal, civil,
butária e traba.lhista. bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, â qualquer
ul-o, pêrante seus fornecedorês ou lerceiros em razão da êxêcuÇão do objêto contratado.
.substituir, arcando com as despesas decorrenles, os materiais ou serviÇos que apresentarêm

aLtêraÇões, deterioraÇões, imperfêiÇÔes ou quaisquer lrregularidadês discrepantes às
exLgênctas do instrur.entô dê aluste pactüado, arnda que ccrlstetados após o receblmento ê/ou
pâgamento.
5.3.Não transferir a outrem, no 1-odo ou em parte, o objeto dê contrataÇão, salvo mediante
prévia e expr.essa autorizaÇâc clo Con:r.atenie.
5.4.Manter, durante a vigênc1a do contrato ou iLstrunenccs equivalente, em compatlbilrdaoe com

as cbrigações assumidas, todas es ccndiÇões de habifltaÇão e qualliicaÇào exigldas no
respectivo processo licitatório, se fcr o caso, aprêsentendo ao Contratante cs documeni-cs
necessários, sempre quê solicitado.
5.5.Emltir Nota Eiscal corrêspondente à sedê ou filiaf dâ empresa que apresentou a

documentaÇâo na fase dê habiLitaÇãc.
5 . 6. Executar todas as cbrigações assunicas com obser.vância a melhor técnica vigente,
enquadrando,se, rigorosamente, dentro dcs pr.eceitos fegais, normas e especificaÇÔês técnicas
correspondentes.

5.0
5.1
lri
rir
5.2

casos prevrstos na LegislaÇão Íigellte, esaá abaixo indicadc e
I o..o d- "p :

lrtfega: fnediata
6.2-A l:Íazc de I gênc-a dc co tr.lLc se.é .letêrnlnadc: até o frnaL dc exercicic aindo.eirr (,c

2013, ccnsideredc da data de sue ass-::at-lre.
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7 - 0.DO RE A,rIrStÀ!.tENTO
7.1.Os preÇos dos coribustiveis ê tubrificantês poderáo sêr rêalinhados confo
oficiais autori.zados pelo Govêrno Eederal ou Setoriâis.
?.2.ocorrendo o dêsequilÍbrlo econômico- financeiro do contrato, podêrá sêr rêst

PB, 25 de Janeiro de 2018

rê.IâÇâo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art, 65, lnclso II, Ã1
Lei 8.666/93, medlante comprovaÇão documêntal ê requerimento explesso do Contratado.

8. O.DO PÀGÀMENTO
8,1,O pagamênto será realizâdo mediante procêsso regular e em observância às normâs e
procedimentos adotados pelo Contratante, da sêgulntê maneira: Para ocorrer no prazo de trlnta
dias, contados do pêríodo de adimplenêntô.

9.O.DÀs sÀNÇõEs ÂDMMISTR ATn/Às
9.1.À recusa injustâ êm deixar dê cumprir as obrigaÇôes assumidas e pr.eceitos fêgais,
sujeitará o Contratado, garântida a prévia defesa. às sêguintes peoalidadês previstas nos
Arts. 86 ê 87 da Lei 8.666/93r â * advertência; b multa de mora dê 0,59 (zêro virgula cinco
poi cento) êplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na êntrêga, no inrcio ou na
execuÇâo do objêto ora contrêtado; c - multa de 10* (dez por cento) sobrê ô valor contrâtàdo
pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de particlpar em
flcitaÇão e .impedimento de contratar con a Adninistraçãô, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdministraÇão pública ênquânto
pêrdularem os motivos dêterminantês da puniÇão ou até que seja promovida suâ reabj.litaÇãô
perantê a própriê autoridadê que apricou a penalldadê; f - s imuf taneamêntê, qualquer das
penalidades cabíveis fundêmentadas na Lêi 8.666l93.
9'2.Sê o valor da multa ou indênizaÇão devida não fôr recolhido no prazo de 15 dias após a
coÍlunicaÇâo ao Contratado, sêrá automaticamentê descontado da primeira parcela do pagamênto a
que o contrâtado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobiado iudiciafmênte.
9.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comun-icaÇão êscrita
ao Contrâtado, e publicâdo na imprensa oficial, êxc1uídas as penalidadês dê advertência ê
multa dê mora quando for o caso, constando o fundamênto 1egal da puniÇão, informando aj.nda que
o fato será registrado no cadastro cortespondente.

Mamanguape

D
SOUZA PAIVA

61

Chefe de Gabinete
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂr,íÀRÀ MuNrcrpÀr, DE MÀr'ÍÀNcuÀpE

REFERENTE: PESOUÍSÀ DE MERCADO

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitui objêto da rêspectiva solicltaÇãoi Aquisição parcêlada dê combustíveis mediante
requisiçâo pe!iódica - gasolina comum ê etanol -, destinados aos vêiculos utitizadôs nas
atividadês da Câmara Municipal dê Mamangúape.

2.0 - DA PESOUISA DE MERCÀDO

2.1 - Com base nos custôs para exêcuÇão do objeto da
pesquisa de mercado dêvidamênte rêalizada nos termos
vigêntês, rêfacionamos abaixo o menor preço encontradô.
2.2 - Mês que serviu de basê pâra eLaboraÇâo da referida

CODIGO D I SCRIMINÀÇÃO

côntrataÇão em tela, obtidos mêdiante
da IêgisIação, rêgulamentos e normas

pesquisa : Janeiro de 2018.

casolina comum
Etanol

UNIDÀDE

litro
Irtro

9UÀNIIDÀDE P.UNIT.IúIO
205t0 1,08

P. AOTÀ',
83.640,00

110c 2, )a
Total

3.245,00
86.885,00

3.0 -
3.1 -

DO VALOR
O valor total é equivalente a R§ 86.885,00

4.0 - DAS CONDIÇÕES DA CONTRÀTAÇÀO
4.1.O prazo Ínáximo para a êxêcuçâo do objeto desta contratação e quê admite prorlogaÇào nos
casos prêvistos na leqislaÇão vigente, está abaixo indicado e será considêrado a partir da
êmissão do Pedido de Compra:

Entrêga: Imediâta
4.2.Os preços dos combustiveis e fubriflcantês poderão sêr realinhados conforme os índices
oficiais autolizados pelo Governo Fêdêra1 ou setoriais.
4.3.ocorrêndo o desequifibrio econômi co-financei ro do contrato, poderá ser restabelecida a
relaÇâo quê as partes pactuaram inlcialmente, nos termos do Àrt. 65, Ínciso II, Alinea d, da
Lei 8.666/93, rnedi-ante coirprovaÇáo documêntal e requerlmento expresso do Contratado.
4.4.O pagamento será realizado mediantê processo regular e em obsêrvância às normas e
procêdimentos adotados, da seguj.nte maneira: Para ocorrêr no prazo de trinta dias, contados do
periodo de adimplemento.

Mamanguape PB, 25 de Jânêiro de 2018.

a 4,}o,..
MÀR]A
Chefe

ANY DE OUZÃ PAIVA
de Cabi:rete
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MAMANGUAPE . PB
Íe"ça Íeia,24 de outubro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo

ANO

ESTADO OA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Por.atia no 7012017 Mamanguape/PB, 02 de Outubro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO

DA PARAIBA, no uso dàs atribuiÉês que lhe são confêridas pela constituiçáo Federal, pela

õLnrtitriçao Ê.úOrat e peta Lei Orlanica-do Municipio de Mamanguape e demais leis aplicáveis à

espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a partiÍ desla data, os seÍvidores Cláudio Leite Filho' Maria

José Gomes e Maria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiro' a Comissão

PermanentedeLicitação,tendoosdemaiscomomembros,nostermosdâLeiFederalno.8666/93.

Art. 2" Esta Portariâ entra em vigor a partir da data de sua publicaçáo'

revogadas as disposiçóes em contrário.

Câmara Municipal de Mâmanguape, em 02 de Outubro de 2017'

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

\
É 09
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ATOS

ADMINISTRATIVOS
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MT,NÍCIPÀI DE T'ÍÀMANGUÀPE

REF. : PROCESSO LICITATóRTO
oBJETO: AquisiÇão parcê1ada dê combustiveis mêdiantê rêquisiçâo periódica - gasolina comum e
êtanol -, destinados aos vêículos utilizados nas atlvidadês da Câmara Municipal de Mamanguape.

DECr,ÀRÀÇàO

Conformê solicitado, dêclaramos havêr disponibilidadê orÇamêntária para execuÇão do objeto
relativo à contrataÇão em tela:

Rêcursos Próprlos da Câmara Municipal dê Mamanguapê: 01-010 - Câmara Municipal de Mamanguapê.
01 . 0 31 . 0 0 01 . 2 0 01 - ManutenÇâo das Atividades da Câmara Municipal. 3390.30.99 - Materiaf dê
Consumo

_P deMer,anguape B, 29

UDIO LETTE EIT-HO
Tesoureiro

Janeiro de 2 018

I
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cÂr"íÀRÀ MUNrcÍPÀ! DE MÀMÀNcuÀPE

cÀBrNErE Do pRESTDENTE oe cÂr'ÍAaÀ

ÀLrroRr zÀÇÀo

Àutorizo a Comissáo Permanente de LicitaÇão, a realizar procedimento licitatório, na
modafidadê êxigida pela legislaÇão em vigor, destinada a:

infôrmaÇôes do setor contábil, existe disponibilidadê dê dotaçâo êspeciflca
vigênte para êxêcuçâo do objeto a ser licitado.

no

Mamanguape PB, 29 de Janeir:o dê 2018

Conformê
orÇ amento

JoÃo FERRETB-c
Presidente da

DÀ S]L
cânara

,Ê' 2*

t

AquisiÇão pêrcefada de coÍrbustiveis mediante requisiÇão periódica - gasolina comum ê êtanof -,
destinados aos veícu1os utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

EILHO



ESTÀDO DÀ PÂRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MuNrcrPÀt DE MÀ}{ANGUÀPE

COT,fi SSÀO PERITÍANENTE DE LIcITÀÇÀo

Objeto: AquisiÇão parcelada de coÍüustiveis mêdiante requisiÇão pêrlódlca - gasolina comün ê
etanol -, destinados aos veículos utilizados I]as atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

Observado o disposto na lêgisfaÇão pêrtinente no que concêrne à modatidade dê ficitaÇâo
emprêgada êm relaÇão ao valor pr:êvisto do certame e as caractêrísticas e particularidades da
despesa, bem como o que já foi rêalizado até a prêsênte data com objeto sêmêfhante âo que será
licitado ê ainda o que consta dos êlemêntos dê planêjamento da admlnistraÇão, êm êspêcial o
orÇamento vigente, êsta Comissão protocolou o processo êm tela:

TOMÀDÀ DE PREÇOS 00001/2018 29 / ot /2o].a
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ESTÀDO DÀ PÀXÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MI,NTCTPÀT DE MÀMÀNGUÀPE

COMTSSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀçÀO

TERMO DE ÀUTUÀÇÃO DE PROCESSO LrqrTÀróRro
PROCESSO ADMIN]STR-ATIVO NO 18O129TPOOOO1

Objeto: AquisiÇâo parcêlada de cornbustívêis
etanol -, destinadôs aos veiculos utilizados

mêdiantê requisiÇão periódica - gasoLina comum ê
nas atividades da Câmara Municipaf de Mamanguape,

I - RECEBIME1CIO
Nesta data rêcebemos a dôcumentaÇão inerentê à êxêcuçâo do objeto acima indicado, compostopelos seguintes elemêntos: soficitaÇão para rêa11zaÇão de processo licitalório na modalidadêexigida pela 1êgislaÇão vigente, com justificativa paia a nêcessldade da contrataÇáo, pesquisadê prêÇos correspondênte/ a autorizaÇão devida e declaraÇão de êxistir a respectivadisponibilidade orÇamêntária.

ÍI - PROTOCOI.o
obsêrvado o disposto na legislaÇão pêrtinente no que concernê à modalidadê dê ticitaÇão
emprêgada em rêIaÇào ao valol previstô do cêrtame e as características e particularidadês da
despesa, bem como o que já foi realizado até a presente data com objeto semelhante ao que serállcitado e ainda o que consta dos elementos de planejamênto da administraÇãô, em especial o
orÇamento vigênte, esta Comissão protocolou o procêsso em tela:
roEada dê Preçoa no OOOOL/2OLA - 29/OL/2OIS.

ÍII - ABERTT'Rà DE VOLT]ME
Nêste ato, êm decorrência da documentacão ora recêblcla, abte-se o
plocedimêntô administr.ativo êm epigrafe, que tem como primeira fofha
folhas seguintês numeradas sequênc ialmente, iniciando no n" 01.

1o vofumê dos autos
a capa do processo ê

do
AS

IV - ELEMEIITOS DO PROCESSO
Àpós devidamênte autuado, protocolado ê numerado, contêndo a autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto ê do recurso apropriado para a dêspêsa, nos têrmos do Ar:t. 3g
da Leí 8.666/93 e suas alterações, serão juntados postêriormente o instrumento convocatório ê
sêus elementos constitutivôs, inclusive a correspôndente minuta do conttato, os quais serão
submêtidos à apreciaÇão da Assessoria Juridica,

Prezadcs Senhor.es,

Submetemos à apr:eclaÇão da Assessoria Jurídica, nesta
êutuado para a dêvida análise ê aprcvaÇão, consoante Art
e suas afteraÇÕes posteriores:

data, os êlementos do procêsso ora
38, S único, da Lei Fedêraf 8.666/93

. Minuta

. Min\a
\,

do

do

lnstrjneito convoca-ó:io e seus elenea'acs ccnstitutivos,
conttato ccriespcitdenie.

29 de Janeir:c dê 2úlB.Mamanguape PB,

C UDIO Í,E1TE E]].H
Presidente da Comi s sáo

q"d

V - PROCED IMEI{IO
Remeta sê a Àssessoria Jurídica.

\
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ESTADo DA PABÀ1BÀ
CÂMARA MUN]CIPAL DE MÀI4ANGUAPL

CoMISSÃo PERI4ANENTE DE LICITAÇÃo

)PL-ô

MINUTÀ
ED]TAI, Licit aÇão

PROCESSO ADMINISTFÂTIVO NO 18O129TPOOOO1
r,rcrTAÇÃo Nô. 00001/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇoS
TTPO: MENOR PREEO

UINUTÀorgêo Rea Llzactor do certame:
cÂI4ÀBÀ MUNrcrpAl, DE MÀMÀNGUApll
RUA DUOUE DE CÀXIAS, 123 - CENTRO MAMANGUAPE - PB.
CÊP: 58280-000 - rel: (083) 3292-2'786-

MINÜTÀo órgão Rearizador do certame âclma quafificado, inscrito no cNpJ 12.720,256/oaüfs2, doravante denominadosimplesmente oRC, torna púbfico para conhecinento de quantos possam interessar que fará realÍzar atravésda comissão Permanente dê LicitaÇão, doravante denominada simplesmente comissáo, as ... horas do d.ia...de... dê... no enderêÇo acima indicado, licitâÇão na modalidade Tomada de preÇos n". 00001/2018, tipomenot prêÇo; tudo dê acordo coln este instrumento e em observância a Lei Fealeral n". 0.666, de 21 de I un_hode 1993 e suas afteraçôes posterioÍes e a Lei complemeitar n' 123, de 14 de clezerüro cle 2006, afterada,conforme os critérios e procedlmentos a seguir definidos, objetivândo obter a melhor proposta para:AquisiÇão parcelada de coÍlbustíveis mediante requisiÇão periódica - gasofina comum ê etanof - pronta
enL r e9ê .

l.o.Do oB,lETo !,n r lr u r À

1.1.Constitui objeto da presênte licitaÇão: Aquisição parcetada de conüustiveis mediante requisiÇãoperiódica - gasofina comum e êtanol -, destinados aos veicuLos utilizados nas atividacles cla CâmaraMunicipâf de Mamanguape.
1'2.Às especificaçÔes do objeto ora ficitado, encontram-se clevidamente detafhadas no correspondente Termo
de Referência - Anexo I deste lnstrumento.
1.3.4 contratâçáo êcima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇôes técnicas e informaÇões complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Pefa necessidade da devida efetivação de compra para suprrr denanda especifica - AquislÇâo parcelada de
corüustíveis mediante reguisiÇão periódica - gâsofina comum e etanol - pronta entrega -, considerâda
oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse púb1ico, e ainda, pela necessidade de
desenvo]vimento de aÇôes continúâdas para a p.omoÇão de atividades pertinentes, visanalo à ma]aimÍzaÇáo dos
fecursos em relaçâo aos objetivos programados, observaclas as diretrizês e metas dêfinidas nas ferramentas
de pfânej amento aptovadas.
1.4.Safienta-se que na referida contrataÇâo, não será concedido o tuatarnento diferênciado e simpfificado
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das drsposiÇôes contidas nos Arts. 47 e 48.
da l,ei compfementar i" 723/2006, por estarem presentes, isolêcla ou s imul taneamente, as situaÇões plevistas
nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. Eica, no entanto, êsseçJurado a ME e Epp o
tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seçâo única, da Í.C n".
723/2A06.

MINUTA
2.O.DO LOCAL E DATA E DÀ .MPUGNAq4o Do ED.IA.
2.1.os envefopês contendo a documentaÇão relativa à habilitaÇão e a proposta de preÇos para execüÇáo do
objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até as ... horas do dia... de ... de ..., no
endereÇo constante do preáÍibu1o deste instrumento. Neste mesmo 1ocal, data e horário será realizada a
sessâo pública pâra abertura dos referidos envelopes.
2 .2 . Informaçóes ou esclarecimentos sobre esta licrtaÇão, seráo prestados nos horários normêis de
expediente: das 08:00 as 12;00 horas.
2.3.Quafquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste certame por: irregularidade na
aplicação da Lei 8.666/93 e legislaÇão pertinente, se rnanifestada por escrito e dirrgida a Comissáo7
protocofizando o original até 05 (cinco) diês úteis antes da data fixada pata reâlizaÇão da respectiva
sessâo pública para abertura dos envelopes de habiLitaÇãor nos horários de expediente acima indicado,
êxcfusivamente no seguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB.
2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores respônsáveis pefa elaboraÇão deste ato convocatório e sêus
ane).os, decidir sobre a respectiva impugnaçâo, respondendo âo cidâdão interessaclo no prazo cle até 03
(três) dias útêis, coüsidêrados da data em que foi protocolizada a petiÇão.
2.5.Decairá do direlto de impugnar as falhas ou ir:requLaridades que viciariam o ato convocatório deste
cêrtâIne, o licitantê que não o fizer por escrito e dirigida a Comissão. protocolizando o original até o 2"
(segundo) d.ia útif que antecêder a abertura dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente
acima indicaclo, etclusivamente no seguintê enderêÇo: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB.

MINI'TÀ
3-0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.DoS ELEMENToS PARÀ I,IC]TAÇÃo

.Aos partlcipantes, serão fornecidos os seguintes etementos:

.-.Àr\E).o l TrRMo DE REFERÉNC-A fSpE^rf -AÇOLS;

.2.ANE7O II - MoDE-os DE DECLARAÇÕES;

.].ANE7O I]] - MODELO DO TERI/O DE PEI\ NCIA;

.4.ÀNEXO IV . MINUTA DO CONTFÀTO;

.A obtenÇão do instnmento convocatório podetá ser feita da seguinte forma:

.1. Pela Internet: wwÍr.tce.pb.gov.br; e

.2.Tmpresso: jünto a Comissão gratuitamênte.



MINU T4.0. DO SUPORTE LEGAI
4.1.Esta flcitação rêger-se-á pefa Iei Eederal nô. 8.666 de 21 de junho de 1993,posteriores e a Lei Complementar: no 123, de 14 de dezembro Oe 20C6, alterada e tegistaÇãofican fazendo partes inteqrêntes dêste instrumento, indepê;dente de transcriÇãô.
5.0. Do PRÀZO E DOTÀÇÃO
5.1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto ora ricitado, contorme suas característacas edo O:9, : que admlte prorrogação no" ã""o" prêvistos p.ia r,er A.666/93, está abêixoconsiderado a partir da emissão do pedido de Compral

Entrega: Imediata
5'2'o prazo de viqência do correspondente contlato será detefilinado: até o final clo exercicio financeirode 2018, considerado da data de sua assinatura;
5'3'As crêspesas decorrentes do objeto da presente licitação, correlão por conta da seguinte dotaÇão:Recursos Próprios da câmara. Municipaf de uamanguape: 01.010 , câmara Municlpal de Mamanguape.01 ' 0 3 1 ' 0 0 01 . 2 0 01 - ManutenÇâo das Atividades da câmara Municipal. 3390.30.99 - uateriai de consumo
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indicado e será

6.0.DAS coNDrÇôES DE pARTrcrpÀÇAo MrNUrÀ
6 1'Poderão partic-ipar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no oRC ou que atencterem atodas as condiÇôes para cadastr:anento até o tercêiro dia anterior à data pr:evista para o recebimento daspropostas, cuja reqularidade será observada meciante apresentaÇão do certificado de rnscrição deEornecedores e Prestaclores de serviÇos, ou equivafente na forma da fei, fcrnecido pe.lo oRC. os proponentesdeverão êntregar a comissâo dois envelopes fachados indlcando, re spectivamedte, DoauMENTAÇÀo e pRoposrA DEPREÇos, dêvidanente identificados ros termos definidos neste instrumento convocatórro.6 2 À participaÇão neste certame é aberta a quaisquer interessados, incrusive as Microempresas, Emprêsasde Pequeno Porte e Equiparados, nos têrmos da leqislaÇão viqente.
6'3'Não pÔderão participar os interessados que se encontrem sob o regine faflmentar, empresas estrangeiaasque não funcionem no pàís, nem aqueles que tenham sido decfarados iniclôneos para ticitar ou contratâr coma AdminlstraÇâo Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratarcom o ORC.
6'4'os licitantes que desejarem enviar seus enve-ropes DocunentaÇão e proposta de preÇos via postâf - comAviso de Recebimento AR _, deverão remetê-fos em tempo hábif ao endereço constantê clo preâmbuto desteinstrumento, aos cuidados do Presidente da comissáo - cláudio Leite Filho. Não sendo rigorosamenteobservadas as exigências deste iten, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, por:tanto,
desconsiderado para efeito de participaÇão no certame.
6.5.ouando observada a ocorr-Ância da entr.ega apenas dos envelopes junto a Comrssão, sem a permanência derepresentante crêdenciado na respêctiva sessão pública, é facuftaclo ao licitante, não sendo conalição para
sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇão, da declar:aÇão eliprêssa de rênunciar âo dtreito deintêlpor recurso e ao Prazo correspondente refativo à Ease de HabifitâÇão, concordanclo com oprosseguimento do certame, previsto no Art. 43, rrr, dâ ]-ei 0.666/93, conforme mocieto - Anexo rrr.
6.6.É vedada à participaÇâo em consólcio.

MINUTÀ
7.0.DA REPRESENTAÇÃO E Do CREDENCTÀ|4ENTo
7.1.o llcitante deverá sê apresentar, para credenciamento junto a comissão, quando for o caso, através de
um representante, com os documentos que o credenciam a particlpar deste procedimento licitatório. Cada
llcitante credenciará apenas um representante que será o únicô admitido a intervir nas fases do certame naforma paevista neste lnstrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente

'7.2-Pata a credenciamênto deverãô ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se do representante lêgal: o iostrumento constitutivo da empresa na forma cia 1ei, quanclo
for o caso, dêvidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercêr direitos e âssumir obrlgaçôes em decortência de ta] invêstidura,
7 . 2 . 2 . Tratando-se de procuradol: a procuraÇão por instrumento público ou particufar da quaf constem os
necessários poderes para, fiinrar declaraÇôes, desistir ou apresentar as razôes de recurso e praticar toclos
os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrrmento de constituiÇâo da
empresa, quando for o câso, que comprove os podeaes do mandante para a outorga. Caso a procuraÇão seja
partrcufar, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
7.2.3.o representante fegal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha
foto.
7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em origlnal, por
qualquêr processo de cópia autenticada por cartório competênte ou mer.bro dâ Comissâo.
7.4.4 não apresentaÇão ou ainda a incorreÇâo insanávef de qualquer dos documentos de credenciamento
inpedirá a participâÇâo ativa do representante do licitânte no presente certame. Esta ocorrência não
inabifitará o concorrente, apenas perderá o direlto a manifestar-se nas correspondentes fases do pr:ocesso
licitatórlo. Para tanto, a CPL receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇões e
outros elementos necessários à participaçáo no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.

MINUTÀ
8.0. DA HABTLTTÀÇÁo
8.1.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) v.ia,
dentro de envelope lacrado, contendo as seguinles indicaÇões no ânvêrso:

UINUTÀ
CÂ].ÍARA MUN]CIPAI, DE MÀMANGUAPE
DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N". 00001/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

MINUTÀ
O ENVEIOPE DOCL'MENTAÇÃO devêrá conter os seguintes eLêmênt:os:

MTIIUTÀ
8.2.PESSOA,]URÍD]CA:
8 . 2 . 1 . ComprovaÇão de cadastramento nos termos do item 6.1 deste lnstru$ento.
8.2.2.Regularidade para com a Eazenda EederaL - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
teder-rs . ê Drv'dê AL-vô da Iln_ao.



8.2.3.Certidões negativas das Fazendàs Estadual eforma da Lei
I . 2 . 4 . Comprovaçáo de regufaridacie relativã à Sede ServiÇo EGTS-CRF, apresentando as corresp
Seguro So!:ial e C. \a l.conon i a rêdêtdL, êspê .

I .2.5. Prova Ce inexistência de ctébitos
de Certidão Negativa de Débltos Trabal

8 . 2 . 6 . DeclaraÇão do ticltante: de c

MLrnicipaf da sede do licitante ou outr
guridade Social INSS-CND e do Euncto de ca

ondentes certidões fornecidas pelo Insti t

Trabalho, aprovada pelo Decreto-I_ei nó 5.452r de 1o de maio cle 1943

_.naoinptrdos peran â â ,L. iCa do ,trdba_r o, m-diânLhistas CNDT, nos termos do TÍtulo VII_A da Consoli

umprinento do disposto no Art. 7o,Eederal Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência cle fato iparticipaÇâo na LicitaÇão; e de submeter-se a todas as cláusulas e coconvocatório, conforme modelo Anexo f I.

Inciso XXXIII, da ConstituiÇâo
mpêdi vo no quô di- .espêiro d

ndiÇões do presente instrumento
8 2 7'Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representanEe credenciaaro edesejal renunciar ao direito de rnterpàr recurso e ao prazo respectivo relativ; à Fase de Habiritação,concordando com o prosseguimento do certame frcitatório, conforme modelo - Aner.o rrr.8'2 8'certldão negativa de Falência ou concordata, expedida pefo distribuidor da se.le do ficitante, nomáximo 90 (novênta) dias da dâta prevista para abertura clas propostas.
B ' 2 ' 9 ' comprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, cte atrviatade igual ou assemethada aoobjeto da licitaÇão, feata através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito púbIico ouprivado.

B. 3. DocumentaÇâo especifica :

I . 3 . 1 . ComprovaÇão de que o ficitante se enquadra nos termos do Art. 3. da Lei 123106, se for o caso, sendoconsiderada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado esimpllficando na forma definida pefa IegislaÇão viqente. Tal comprovaÇão poder:á ser feita através daapresentâÇão de quafquer um dos seguintes clocumentos, a critério_ao ricitánte: a) ãe;araÇao expressafornafmente assinada pelo profissionaf da área contábiL, devidamente habifitado; b) certidão simplificadaemitida pela iunta comercial da sede clo licitante ou equlvafente, na forma aa regisralão pertinente. Aausência da refericlâ declaraÇão ou certidão simplrficaria não é suficiente motivo jara; rnabilÍtaçâo dolicitante, apenas perderá, clurante o presente certame, o direito ao tratame.rto difeienciado e simplificadodispensado a ME ou Epp, previstos na Lei 123106.

8.4.os documentos de tlabilitaÇão cleverão ser organizados na ordem descrita neste instrumenlo, precedialospÔr ufl indice corr.e sponalente, podendo ser apresentados em originaf, por qualquea processo de cópiaautenticada por cartório competente, membro da comissão ou publrcaçao em orgao ãa imprensa otrcral, quandofor o câso. Estando perfeitamênte legíveis, sem conter bor.rôes, rasuras, emendas ou ànEr:elinhas, dentro doprazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. por sei apenas umaformalidade que visa facifitar os trabalhos, a ausência do indice de que tratâ este item, não inabi_Iitaráo licitante.
8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias cievidamêntêàJLenri ad.s ou das viês o!iq nais p-ld ô,ltenL:.dÇao pô_a .o-;.s;o oL oa oub.-caÇão en o19ão nê -rprensq
oficial, a apresentaÇão de documentos de habilitaÇão fora do envetopê especifico, tornará o respect.ivolicitante inabilitado. Quando o documento for obtldo via rnternet sua legatidade será comprovada nosendereÇos eletrônicos cor.re spondent e s . Poderão ser utillzados, a critério dâ comissão os documentoscadastrais de fornecedores, constantes dos arqulvos clo oRC, para comprovaÇão da autenticidacle de elenentos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.

MINUTÀ
9.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1.À proposta develá ser apresentada em 01(uma) via, dentro dê envelope tacrado, contendo as seguintes
indicaÇões no anverso:

MINUTÀ
CÀMÀRÀ MUNICIPA], DE MAMANGÜAPE
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇoS N.. 00001/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO Ê CNPJ DO PROPONENTE

MINUTÀ
O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREçOS deverá conter os seguintes elementos:

MI}IUTà
9.2.Proposta elaborada em consonância con as especificaÇões constantes deste instnrmento e seus elementos
- Anexo I _, ên papel timbrado da ernpresa, quando for o caso, clevidamente assrnada por seu representante,
contêndo no correspondente item cotado: discriminaÇão, marca e/ou modefo e outras caracteristicas se
necessário, o quantitativo e os valores unitário e totaf elpressos em afgarismos.
9.3.será cotado um único preÇo, marca, modelo para cada ltem, com a utifizaÇão de duas casas decimais.
Indicaçóes em contrário estão sujeitas a correÇões observando-se os sêquintes critérios:
9.3.1.Ealta de dÍgitos: serão acrescidos zeros;
9.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido,
caso colrtrário havêrá o arredondamento do dígito anterj.or para mais e os demars itens excedentes
suprimidos.
9.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser
inferior a 1008 da estimatava detathacla no correspondente Termo de Referência - Ane).o I. DisposrÇão em
contrário não desclassifica automaticamente a proposta àpenas o respectivo item será desconsiderado.
9.5.À proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em noeda naclonal, elaborada com c.Iareza, sen
alternativas, rasuras, emêndas e/ou entrefinhas. Suãs folhas rubricadas e a úftima datadâ e assinada pelo
responsáve1, com indicaÇão: do valor tolal da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execuÇào,
das condiÇÕes de pagamento, da sua validade que nâo poderá ser inferior a 60 dias, e outtas informaÇóes e
observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.
9.6,Eriistindo discrepância entre o preço unitário e o valor tota.L, resultado da multiplicaÇão do preÇo
unitário pela quantldade, o preÇo unitário prevalecerá.
9.7.Fica estabêLecido que havendo dlvergência de preÇos unitários para um mesmo produto ou serviço,
prevalecerá o de menor valor.
9.8.No caso de aftêr.aÇões necessárias dâ propôsta feitas pela Comissâo, decoirentes exclusivâmente de
incorreçÕes na unidacle cle medida utilizada, observada a devida proporcionalidacle, bem como nâ
muftipficaÇão e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
9.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇões dê pagamento ou de sua
validade, ficará subentendido que o Licitante aceitou integralnentê as disposiÇôes do instrumento



convocatório ê, portanto, serâo consj,deradas as deter:ninações nefe contidas pâra as refe
não sendo suficiente motivo para a desclassificaÇáo da respectiva proposta.
9.10.É facultado ao licitante, apresêntar a proposta no próprio modelo fornecido pelo
estej â devidamênte preenchido.
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9,11.Nas licitaçôes para aquisiÇãô de mercado!ias o participante indicará a orj-gem dos pr
A êventuaf falta da referida iodicaÇão não desclêssificará o licitante.
9,12.Serão de s clas si ficadas as propostas que deixêrem de atender âs dispos.iÇões dêste inst
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10.0. DO CRITÉRIO PARÀ JULGAMENTO
1O.1.Será dêclalado vencedor clêste cêrtame ô licitante que, âtendidas todas âs exigênciâs do presênte
instrümênto, apresentar proposta com menor valor unitário no correspondente item cotado, relacionado no
Anexo I - Telmo de Referência.
10.2.Havendo iquêldade de valo.es entre duas ou maj-s propostas, e após obedecido o disposto nos Arts. 44 e

45 da Lei Complementar 123/A6 e no Art. 3o, §2", da Lei 8.666/93, a classificação se falá através de

10.3.Nã prêsente licitâção será assegrtrada, como critério de desênpate, preferência de contrataÇão pala as

Ílicroempresas e êmprêsas de pequeno porte.
10.4. pa;a êfeito do atisposto nestê instrumento, entende-se por empa!e aquelas situaÇões em que as

propostas apresentadas pe1âs microempresas e êmpresas de pequeno PoItê sejam iguais ou até 108 (dez por
cento) superiores à proposta mais bêm classificada
1O.5,ocor;êndo a situâção de empate conforme acima definida, ploceder-se-á da seguinte foma:
10.5.1.A microemprêsa ou empre;a de pequeno porte mais bem classificada poderá aprêsentar ploposta de

preço inferior: àq,e1a consiáerada venãedora do certame, situâÇão em que será adiudlcado êm seu favor o

obj eto licitado;
10.5.2.Não ocorrêndo a contrâtação da microêmpresa ou empresa de pequeno polte, na forma do item anterior,
sêrão corlvocadas as demals remanescentes que por ventura se enquadtêm na situaÇão dê êmpatê acima

definida, na ordem de classificaÇão, para exercicio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equlvalência de val;t:es apresentaclos pelas microempresas e empresas de pêqueno porte que

se encontrem no inlerva]o estabelecido como situaÇão clê empate, será realizado sorteio entle elas para que

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor Ôfêrta'
1O.6,Na hipótese de não-conttataÇão nos teimos acima previstos, em que foi obselvada a situaÇáo de empate

e assequraào o tratamento cliferenciado a microempresa e ernpresa de pequeno porte, o Ôbjeto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame'
10.?.AsituaÇáodeempate,naformaacimêdefinlda,sonenteseaplicaráquancloanefhorofêrtâiniciâlnão
tivêr sido apresentada por microempresa Ôu empresa de pequeno porte' 

M t l{ U I À

11.0. DA ORDEM DOS TRÀBALIIOS
ll.l.ParaolecebimentoclosenveloPeseiníciodostrabalhosseráobselvadarrmatolerânciade15(guinzê)
miôutos após o horário trxaoo. trrcárrado o prâzo para recebimento dos envelopes, oeDhum outro será acelto.
11.2.Declarada aberta à sessã; pública pelo eresidente' seiá efetuado o devido cre'iênciamento dos

interessados. somente participará ativamente da rêunião um representantê de cada licitante, podendo, no

entanto, ser âssistida por quafquer pessoa que se intêressâr'
11.3.o não comparêcimento oo ieprásentante de qualquêr dos licitantês não imPedirá a efetivaÇão da

reunião, sendo que, a sÍmples p"iii.ip"ça" neste c;rtame implica na total aceitaÇão de todas as condiÇÔes

estabêlecidas neste lnstrumento convocatório e seus aneÍos'
11.4.Ern nenhuma hipótese será concedido prazo pala a apresentaÇão de documentação ê/ou substituiÇão dos

envelopes ou de qualquer eremenio exigido e nâo âpresenta'lo na reuniáo destinâda à habilitaÇáo'
11.5.A Conissão receberá dê cadâ replesentantê os envelôpes Documentação e Proposta de PreÇos, e rubricará
juntamente com os particiPantes os fechos do segundo'

lL.6.posteriormente abtirá o" ãn""lope. DocumenÉaÇão, rublicará o seu conteúdo e solícitar:á .tos licitantes
ouê exaÍLinem a documentaçao *r.s áorrtiau". euaisquer impugnaÇões levantadas deverâo ser comunicadas a

iom-rssào, que as conslgnará na ALa de reuniao'
ll.T.prosseguindo os trâbalhos, a comissao anafisará os docunentos e as inpugnações porventura formuradas

pê}os Iicitantes, dando-Ihes .iár,"i", ". seguida, do resultado da Ease cle ilabifitaÇão. Entretanto, se

assim julgar necessário, poaerJ divutgar o re;ultado mrma nova leunião' registran'io-se na Ata' ou mediante

publicaÇão na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por esclito' observada' nestes casos' a devida

ànteceaãncia nêcessária - não infêrior a 48 (quarenta e oito) horas'
11.8.ocorrendoà.leSisEênciaexpressadoslicitantesaodireitoderecÔIrernaEasedeHabilitaÇão,
conforne previsto no Art. q.j, iit, au Leí a'666/93' na mesnâ sessão poderá haver a abertura dos envelopes

Plopostas, caso cÔntrário se; marcada nova data' com observânci; ao prâzo Íecursal êstabelecldo na

i::à:à"t::Ji*à"31i;.... de preÇos, devidamente rechado e racrado, será devolvido ao licitante

inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação'

11.10.Encerrada a Ease ale n^;;IiJ"rát e observaaos os ditames- áeste instrumento' a Comissão procêderá

entãoàaberturadosenvelopesPropostadePreçosdosproponentêsdecfaradoshabi]itados,rubrica!áoseu
contêúdo e fâcultará o "*..u 

-au- 
ã-o.*êntâção neles c;ntidas a todos os particiPantes, os quais poderào

ãiàtuui i*puq"uções, devidanente consignadas na Ata de leunião' grlando for o caso'

11.11.A comissão exaÍLinará ."'"ie;;;"; 
-"pi."ur'rtuao., 

as observações êventualmente. apontadas' declarando'

em seguida, vencedor o ,r"ra""iJ-O"", 
-"t"i-rãia"" u. exiq-êncj.as e col]siderados os critérios deflnidos neste

instr;ento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORc'

11.12.D4 reunião lavrar-se-á oi] "litonttu"i'iada' 
na qual serão registladas Eodas as ocorlências e que' ao

iitt.f, "".a assinada pela comissão e licitantes presentês'
11.L3.EndecorrênciadaLelcompLementàt123/06'acomprovaÇâoderegrilaridadefiscaletrabalhistadas
microemp!êsas e empresas de pequeno porle sonente sera exiglaa pâra efeito 

'le 
assinatura do contlato'

observanclo-se o seguinte procedinento:
11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta .riciEacão, deverão

aplesenrar roda a cloc.menrâr;;=:;iniàr';:;;;";;-;.à..de requlariãade fiscaf e trabalhista, dentre os

documentos enumerados """a" 
,".ti"*ã"[o ii." "t.ito 

de Habilitaóão e integrantes do envelopê DocumentaÇão'

nesmo que estâ aplesente âlgu]na rêstrição,
11'13.2.HavendoâfgulalestriçãonacomprovaÇâodaÍegularidadefiscaletrabalhiSta,seláasseguradoo
prâzo de 05(cinco) ai.. t:t"i", culo ier:no inicial- corresponderá ao nomento em que ô Licitante for

declaradovencedor,Prorrogáveisporigualperíodo'a;ritériodooRC'paraaregufarizaÇãoda
doclrmentaÇão,pâgarnentoouptrcelamentododéblto'eemissãodaeventuâiscêrtidõêsnegativasoupositivas
com efeito cle certldão negativai



12.O.Do CR]TÉRIo DE ÀCEITABILIDADE DE P
12. 1. Havendo proposta com vafor
Especificaçôes, na coluna códido Art. 48, It, da Le.r I 666/9
automaticamente a proposta,
12 ,2. O valor estimad;
indicado no respectivo

que o ORC se propôe a pagar

REÇOS
para o respectivo ltem relacionado no Anexo r9., superior ào estimado pelo oRC ou manife stamente ine:requivef

ocorrêncla não desctassifica
3,' o mesmo será cle s cons iderado. Estafor o caso, apenas o itern corr:es

elemento deste instrumenti ANEXO I
pelo obj eto ora ficitado Valor de Referência, está

MTNUTÀ

termos do Àrt. 109 da Lêi

13.0. DOS RECURSOS
13.1.Dos atos decorrentes d-Âste procedinettc licitàlório/ caberão recursos nosEêderal n.ô 8.666/93.
13.2.O recur.so será dirlgido à autoridade superior do CRC, por inteÍmedioprotocofizado o originar, nos horários nornais de erpediente das 08:00 as 12:00segurnte endereÇo: Rua Duque cie Caxias, L23, Cent.o : l,luoangr"pu _ 

"o.

da Comissão, devendo
horas, exclus11vamente

14.0. DA HOMOLOGAÇÀO E ADJUD]CAÇÀO
14.1. Cotcluído o julqanlento das
trabalhos desenvolvidos no certamê
.o1sLj Lu.-\os oo processo, ne ,essá

MÍNUTÀ

14.2.A autoridadê superioi] poderá, no
discordar e dêixar de hoflro1ogar, tota]
considerar nula a Licitação, desde que
resguardados os direitos dos licitantes

propostas apresentadas, a CoIILíssão emitir:á relatório conclusivo dos, rêÍnetendo-o a autoridade sirperior dô ORC, juntamente com os êLementosrros ã Homologacão e Adludrcação da respectiva .LicitaÇão, quândo for o

êntanto, tendo em
ou parcialmente, o
apresente a devida

interes ses do ORC,
Comissão, r:evogar ou
.LegislaÇão vigente,

vista sempre a defesa dos
r.esultado apresentado pela
fundanentaÇão exigida pela

]s.O.DO CONTRÂTO MTNUTÀ
15'1 Após a homofogaÇáo pela Autoridade superlor do oRc, o licitante vencedor será notificacto para, dentrodo prazo de 05 (cinco) dias consecutitos da clata de receblmento cla notificaÇão, assinar o respectivocontrato, quando for o caso, êfaborado em conformidade com as modalidades permiiidas pefa r,ei Federaf n.o8.666/93, podendo o mesmo sofrer: alteraÇões na forma ctefinÍcta pela refer:da Lei.15'2 Nâo atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de vafidâde desua proposta, o licitante perderá todos os dir:eitos que porventura tenha obtido como venceclor da

15'3'É permitido ao oRC, no caso do ficitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazoe condiÇôes estâbefecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de clessificaÇao, para fazê-fo
em igual prazo e nas mesmas condiÇões dô licitante vencêdôr, incLusive quanto ao preÇo, ou revogar âpresente licitaÇão.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinaclo pelo licitante vencedor, poderá ser alteraclo.unilaterafmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos prêvlstos no Art. 65 e serárescindido, de pleno direito, conforme o clisposto nos Arts. 1.1 , -tB e 19 da Lei e.666/93,
15.5.o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇÕes contratuais, os acréscimos ou supressÕesque se fizerêm necessários, até 25.ó (vinte e einco por cento) do valor inicial âtuaLizado do contrato.

16.O.DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVÀS 
MIIIUTÀ

16.1.4 recusa iniusta êm deixar de cumprir as obrrgações assumidas e preceitos .legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalldades previstas nos Àrts. 86 e B7 da Lei
8.666/93. a - adveltênciai b - multa de mora de 0,58 (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor
do coiltrato por dia de atraso na entrega/ no inicio ou na execuÇão do obieto ora contratàdo; c - mufta de
10? (dez por cento) sobre o vaLor. contratado peLa inexecução total ou parcial do contr.ato,. cl - suspensão
temporária de participar em licitaÇão e impêdimento cie contratar com a Administrâção, por prazo de até 02(dois) anos; e - decfaraÇáo de inidoneidade par:a ficitar ou contràtar com a AdministraÇão pública enquantoperdurârem os motivos determinantes da puniÇão ou até que sela promovida sua reabilitaÇão perante aprópria autoridade que aplicou a penãLidade, f - s imul laneamente, quêlquer clas penalidades cabiveis
fundamentadas na rei 8. 66 6/93.
16.2.Se o vaLor da multa ou rndenizaÇâo devida Êão for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão ao
Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado viel â
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
i udiciafmente.
16.3.Após a apficaçeo de quaisque. das penalidacies previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penal-idades de âdvertência e multa de mora
quando for o caso, constando o fundamento lega1 da puniÇâo, informando ainda que o fato será rêgistrado no
cadastro correspondente.

MINI'TÀ
I?.O.DO BICEB]MENTO OL 'OI\4PPOVAÇÀO DE EXEC, ÇAO DO OB I IO
11.1.O recebimento ou a comprovaçáo de execuÇão pelo ORC do objeto licltado, observadas suas
caracteristicas, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão especifica
devidamente designados, após a verificaÇão da quantidade, qualÍdade e outros aspectos inerentes nos termos
deste instrumento, das normâs técnicas e lêgislaÇãô pertinentes, e consequênte aceitaÇão.

UINUTÀ
18.0. DO PAGAMENTO
18.1.o pagamento será efetuado mediante processo reqular e em observância às normâs e procedimentos
adotados pefo ORC, da seguintê maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do períoclo de
adimplemento.
18.2.o desenüolso máximo do período, náo será supeiior ao valor do respect.ivo adimpfemento, de acordo com
o cronograma aprovâdo, quando foir o caso, e sempre em conformidade com a disponibifidade de recürsos
financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquani:o pendente de liquidaÇão qualquer obriqação financeira
que thê for imposta, em virtude de penàlidadê ou inadimpfência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qxafguer natureza.

il.i:.3.À nãc regutarizaÇác da dccuirenrãcã.,, no pfa:c acina_preÍist,o, anpiicô.á Cecadêncaá Co drreato àcon:rà:ação, seÍ pretuízc das sãnÇc.s prê!rstas 
". e.:. Si, Ca Ler E.66ajl93, sêrcio racü1tado ao o?cconvocar os lic:tan!es reÍna.,escen:es, na .id.Í d.r .f.".. ii-, -Iici:aÇão. rÇec, pare asslnalura do contrato, o" .Jú!q.. .



19. O. DO RIA.]USTÀMENTO
19.1.Os preÇos dos combus!iveis e tubrificantes poder:ão ser reallnhados confÔrme os
autorizados pelo Governo Eederal ou Seloriais.
19.2.Ocor:r:endo o desequilibrio econômico-financelro do contrato, poclerá sêr restabelecida
partes pacluaram inicialmen!e, nos termos do Ar:. 65, lncisc II, AIÍnea d, da Lei I
comprovaÇão documental e requerimento expr:esso do contratado.

20. O . DÀS DISPOSIÇÕES GEFÂIS

.66

M TÀ

20.1.A presente ficitaÇão somênte poderá vir a ser revogada por razôes de inte(essê púb1ico dêcÔrrente de

fato superveniente alevidamente comprovado, ou anuLada no todo ou em partê, por ilegalidade, de oficio ou
por provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrito e devidâmente fundamentado'
ãO.Z.c."o as datâs previstas para a realização dos eventos da presente licitação sêjam declaradas feriado,
e ôáo haveodo ratificaÇáo ala convocaÇão, fj-cam transferidos automaticamente para o primê1ro dia úti1
subseqúênte, no mesmo loca] e hora anteriormente prêvj'stos.
20.3.ócorrendo a supressâo de serviÇos, sê o Contralado já houver adquirido os materiais e postos no local
de tlabafho, os mestnos cleverão ser paqos pelo ORC, pe-Lo preÇo de aquisiÇão regulalmente comprovado, desde

que sejam de boa qualj-dade e aceitÔs pêla fiscalização'
áO,l.O" pr"ços unitários para â realização de novos serviÇos sulgidos dulante a execuÇáo do contrato.
serão pr;postos pelo Contratado e submetidos à aprêciaÇão do ORC. A execuÇão dos selviÇos nâo previstos
será regulada pelas conalições e cláusufas do contlato original'
20.5.O óRC por convêniênciâ administrâtiva ou técnica, se reserva no direito dê paralisar a qualquer tênpo

a execuÇão dos serviÇos, cientificando devidamente o Contlatado'
2O.6.De;airá do direito de inpuqnar pêrante o ORC nos ternos do presentê instrumento, aqueLe que, tendo-o
aceitado sêm objeção, vênha a áresentar, depois do jufgamento, falhas ou irregularidades quê o viciarâm
hipótese en qr.re tal comunicêdo não têrá efeito de recurso'
20-;-ttos valàres apresentactos pelos licitaütes, já deverão estar j.ncluidos os custos com aquisiÇão de

naterial, mâo-de-oÉla utilizad;, impostos, enca;gos, fretes e outros que venham a incidir sobre os

xespêctivos p!eços.
20.8.Este Ínstrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão dj-sponib i li zados em meio

magnético,podendoserobtidosjuntoaComissão,obselvadososprocêdimentosdefinídos,peIooRC.
2O.g.As dúvidas suÍgidas após á apresentação das propostas ê os casos omissos neste ínstrumento, ficarão
úíica e exclusivameote sujeitos à interpretação da com.issão, sendo facultada a úesma ôu â autoridade

superior do ORC, em quêlquer fase da licitaÇão, a pr:omoÇão de diligêocla destinadâ a escfarecer ou a

complementàr a instrução do processo.
2O.1O.para dirinir controvérsias decorrentes aleste certame, excluído qualquer outro, o foro coúpetente é o

da Comarca de Mamanguâpe, Estado da PaÍaiba'
20. L1.Não seÍá devida aos proponentes pela e1âboraÇão e/ou apresentaÇão cle documentaÇão relativa ao

certame, qualqüer tipo de indenizaÇão'
20,12.Nenhuma pessoa fÍsica, aindá que crectenciada por procuração lêga], poderá represertâr mais de una

Í,i.citante. UÍNUIÀ
Mananguape - PB, ... de ..-"' de 2018' 
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CLÁUDIO LEITE EILHC
Prêsidente da Comissào
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ÊSTADO DÀ PABÀIBÀ
CÂI4ÀRÀ MUNICIPAL DE M?,}4ANGUAPE

CoM ISsÀo PER.I4À\ENTE DL L1 
.T IAÇFO

ÀNEXO I - TOMADA DE PRECOS N' OOOO1/2018

TEFMo DE REEERÊNCIÀ - ESPEC]Ê]CAÇÕES

1.O.DO OBJETO
1.1 . constitui objêto dêsta
gasofina comum e etanol
Mamanguape.

2.O..]UST]E]CATIVA
2.l,Consideraodo as necessidades do oRC,

àdequodaírente, os procedrmentos necessar -os
espêciflcaçõês do objeto ora licitado são:

DI SCRIMINAÇÃO

r'{I}IUTÀ

licitaÇão: ÀquisiÇão parcê1a.la de coÍürusliveis .necliante requisiÇão periódica -
-, destinados aos veiculos uiilizados nas átividades da Câmara l"lllnlcipal de

MINUÍÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

lem
viabi Ii zar

termo a finalidade dê definir, técnica e

ê contrâtaÇão em tela. As caracterÍsticas e

MÍNUTÀ
. uNrrÁRro

4,48
2,95

ToaaL

CODIGO r
UNIDADE
Iitro
1i,t ro

Q'.-lA:'lTrDÀDE ?

2050c
11001

P. TOTÀI
83.640,00

3 .245 , OA.

86.885,!J
MINUTÀ

'etanoL

3.0. oBRrcÀÇÕES Do coNTRÀTÀDo
3.L.Responsabilizar-seportodososônusêobrigâÇõesconcernentesàleqislaçãofiscâI'civi1'tributária
e trabalhista, bem como pol todas as despesas e compÍomlssos assumldos' a qualquer titufo' perânte seus

folnecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado'
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que aprêsentalem alteraÇÕes,

deter.iorâÇôes,j.mperfelçÕeso,rq.,aisquerirrêgularidadesdiscrepantesàsexigênciasdoinstlumentode
ajuste paátuado, árnda que constatados após o lecêbirnênto e/ou pagamento'

3.3.Itáo transferir â outtem, no todo o, em parte, o olieto áa contratação, safvo mediantê prévia e

êxpressa autolização do contratante '
3.4.Manter, clurante a vagencia do contrato oü instrumentos equivalente, em compatibilidade com as

obrigaçÕeSasSumidas,too..""condiÇõesdehabÍ}ilaÇãoequalificaçãoexigidasnolespectivoproceSso
lcitatório, se lor o caso, aprêsentando ao Contratânte os do;umentos necessários, sempre que solicitâdo'
3.5.Emitir Nota Fiscar correspànderrte à sede ou filiar da êmpresa que aprêsentou a doc.mentaÇão na fase de

ii?llilSii!; rodas as obrisaÇões ass.midas com observâncj.a a nerhor récnica visente, enquadrando-se,

rigorosamente, dentro dos p,."àito" leqais, normas e específicaÇões técnlcas corre spondentes - 
M Í N U T À

4.0.Do cRrrÉRro DE ACETTABTLTDADE DE PREÇos

4.1,Eavendo Proposta com \,urot-,t'iiatio süperior ao estimado pelo 9*t :t. l"ii:::::mente inexeqüível nos

termosdoArt.4S,Il,au"uiA'6Ae/gl,omesmoserádesconsiderado'Estaocorrêncianãodesclassifica
automaticanente a Proposta, n;."1; 

-á; 
c caso' aPênas o item corlespondente' reLacionado neste anexo' na

;:à:ât ":i:ttt": armado que o oRc se propôe a pagar pero objero ora ricirado - vafor de ReferêncÍâ -, está

acima indicado. MINUIÀ

5. O.I4ODELO DA PROPOSTA

i.f.t putau integrante deste Termo de Refe!ência o:nodefo de proposta de

Iicitante apresêntar a sua Proposta no própri-o modêlo fornecido' desde

cãntorrne taiuLta o instrumento corvocatório - Anexo 01'

preços correspondente, Podendo o
que sej a devidamente Preenchido,

MIiIUTÀ

cÍ,ÁuDro LErrE FrLHo
Prêsideôte da Comissão
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ÀNEXO 01 AO TER}.ÍO DE REEERÊNCIA

TOMADÀ DE PREÇOS N" AOOAL/2078

CODIGO DI SCRIMINÀÇÃO

Gasolina comum

Et ânol

VALOR TCTAL DÀ PROPOSTA ' R$

CN PJ

ESTÀDO DA PÀF,ÀÍBA
CÂMARA MUNICIPÀL DE MÂ}.{ANGUAPE

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀEÃO

I{ARC.S/MOD§LO UNIDÀDE ôUÀNTÍDAóE P

litro 2 0500
litro 1100

MINUTÀ

MINUTÀ

PROPOSTÀ

REE.: TOMÀDA DE PREÇOS N" OCCO1/2018

oBJETO: AqulsiÇãO parcelada de combustlveis mêdiante IequisiÇão perlôdlca - qasolina comum

destinados aos veiculos utiLizados nas alividades da cámara Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE:

Pre zados senhores,

Nos termos da 1icltaÇão em epígrafe, aplesentamos proposta cÔnfÔrme abaixo:

MI}IÚTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ
e etanol -,

MINUTÀ

MÍNUTÀ

MINUTÀ

MINOTÀ
P. TOTÀL

MINUTÀ

TINUM

PRÀZO - Item 5.0:
PAGÀMENTO _ IIEM 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - ItêM 9.0:
ORIGEM DÀS MERCADOR]AS OEERTADAS rrem 9.0

MINUTÀ
UINUTÀ

/ _de Ce

MINÚTÀ

Responsáve1
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ESTÀDO DÀ PARÀIBÀ
CÂMARA MUNICIPAL DE MÀMANGUAPE

COM-SSÁO PÉrur'ÁNEN-E DE LlC.TAÇÀO

ANEXO 11 TOMADA DÉ PREÇOS N' 00001/2018

MODEI,OS DE DECLARÀÇÕES

MÍNUTÀ

REF.: TCI,IÀDÀ DE PREÇOS N. OOOO1/2018
CÂ.}4ÀRÀ MUNICIPAL DE MAMÀNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIARAÇÃO dE
8.666/93 -

O proponente acima qüalificado, sob
constituiÇão Fedêr41, Lei 9.854, de
funcionários menores de dezoito anos
anos, em qualquer Lrabalho, podendo
IegislaÇão vigênte.

cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da Ctr

MI
27, lnciso V

NUÍÀ
, da Lei

MÍNUTÀ

M1
penas da Lei e em acatamênto ao disposto no Art' 7' inciso
)? de outurro de 1999, declara náo possuir em seu quadro de

em trabalho notr.rrno, insalubre or.r Periqoso ê 11ên menores de

existir menores cle quatorze anos na condiÇâo de âprendiz na

NUTÀ
xxXIII da
pessoal,

forma da

MÍIIUTÀ
2.0 - DECr-ARÃÇÃO de superveniência dê fato impeditivo no que diz respeitÔ a participaÇão "t ta;tTtfi 

t 
^

conforme exigência contida na Lei 8.666/93, LíL. 32, §2", o ptoponênte acima quafificado' decrara não

haver, até a preseote aata, taio impeditivo no que diz-respeito á habilrtaÇâo/partrcipaÇão na plesente

licitação, não se encontrana" ã .ãi..ia"t" ou ""trdo fafimentar. estando ciente cla obrigaEoriedade dê

informar oco!rências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrenclo penâlidadê de dectaraÇão de

idoneidade no êrnbito da administração Fêderar, Estaduar, Municipal ou do Dj-strito Eederar, arcandÔ civil e

crininalmente pel'a presente afirnaÇáo '

O ProPonente acima qualificado declara
instrumento convocatório e submeter_se as

Loca] e Data.

3.0 _ DECLARÀÇÀO

convocatório.

NOME /ÀS SINÀTURA/CÀRGÔ
Representante lêqal do proponente '

OBSERVAçÀO:
AS Df,CLARÀÇÕES

ter conhecimento e aceitar todas
condiÇões nele estipuladas.

UINOTÀ
as cfáusulas do respectivo

MINUTÀ

MÍNUTÀ

MINUTÀ

desubmeter-seatoclasascfáusü]'aSecondiçôesdocor!espondente

DEVERÂo sER ELÀBoRÃDÀS EM PÀPEL TTMBRÀDo Do LrcrrANTE' QUÀNDo EoR o cAso

"o)

}!INUTÀ

MINUTÀ

MIIIUTÀ
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ESTÀDO DA PÀRÀÍBA

CÂMÀRÀ MUNICIPA]. DE }4A}4ÀNGUAPE
COMI SSÀO PERUANENTE DE LTC1TAÇÃO

ÀNEXO rrI - TOMADA DE PREÇOS NÔ 00001/2018
MINUTÀ

MINUTA

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MINUTÀ

MODE1OS DO TERMO DE RENÚNC]A

REr'.: TOI4ADA DE PREÇOS N" 00001/2018
CÂ}1ÀRA MUNICIPÀL DE MÀMÀNGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

MIIIUIIA
1.0 - TERfTO DE RENÚNCIA ao rêcurso conforme previsto lro Art' 43' Inciso ÍII' da Ler 8'666/93' 

M I lI U I À

o proponente acima qualificaclo, cleclara, na formê do disposto no À!t 43' III' da Lei B'666/93' aceitar o

resultado divul"gado pela comissão, quê ànalisou a documentaÇão pretiminar do procêsso em epigrafe'

efetuâda nos termos clo ,".p".Jiro i.nsirumento convocatório, aiesistindo, assj-m, expressamente de qualquer

interposiÇâo de recurso pa",riaio n" Iegislação vigente'. bem com ao prazo colrêspondente e concordando'

portanto, com o ptosseguimeoa; do certame. pecl-Àra ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer

igualdade dê vaf,olês 
"rra." 

,r. -p.JJo.iã-.-. o.. demais licitâoies e após observado o dfsposto no Art' 3o,

§ 2., dâ l,ea a.666/g3t rica autàrizado a lealizaÇão do sorteio para definiÇão da rêspêctiva classifj-caÇão,

não sendo necessário a sua convocação para o corlespondente at; púbfico, conforme Previsto no Art' 44' §

2o, do rêferido diPloma legal.
MINUgÀ

LocaL e Data.

NOME/ÀSS I NATUBÀ/CARGO
Representante legal do proponente '

OBSERVÀÇÃO:
à-r"noro'oe RENúNCIÀ DEVERÀ sER ELABoRADo EM PAPEL TTMBRADo Do l'rcrrANTE' QUANDO EOR O CÀSO-
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ESTADO DÀ PÀFÀÍBA
CÀMARÀ MUN.C I PAL DE MÂI4ANGUAPE

COMI SSÀO PERMÀNENIE Dú LICTTAÇÀO

ÀNEXO IV - TOMÀDA DE PREÇOS NO OOOO1/2018

MINUTÀ DO CONTRÀTO

CONTRÀTO No:,.../2018-CPL

MINUTÀ
pelo plesenle instrumento particular de contrato, de um ]aclo câmara Municipal de Mamanguape - Ruâ Duque dê

caxlas, 123 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n' 12.',|20.256/OOA1_52, neste ato lep.êsentâda pelo Presidente
da Câmara ,loão Eerreira da Siúa Filho, Brasifeiro, Divorciàdo, Comerciante, residênte ê .lomiciliado na

Rua Sevelino victor, 45. Pfanalto - MaÍanguâpe - PB, cPF no 031'463.444-40, Carteira de Idenlidade no

2.288-g44 SSP-PB, doravante simplêsmentê CONTRÀTANTE, e do outro lado ""
' ..., CNPJ "" ....: ..., neste ato representado por " ' residente e domiciliado nâ ""'

., CPE n" Carteirâ de rdentidadê no ""'
doravante simplesmente CoNTBÃTADO, decidiram as paltes contlatantes assinar o presentê contlato, o qual se

: ..:':,

regerá pelas cláusulas e condiçôes sêguintes

CLÁUSÚIÂ SEGÚNDÀ _ DO OBJETO

O presente contrato tem Por
gasofina comum e etanol -,
MananguaPe .

CI,ÁUSU!À TERCEIRA . DO VAI,OR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do

DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÂM
. . .. PARA FORNECIMENTO CONFOR}4E

ABÀÍXO:

lírl{u1À
À CÂMÀRÀ }fi]NICÍPÀL DE MÂMÀNGUÀ.PE E

DISCRIMINÀDO NESTE lNSTRUMENTO NA

CLÁUSULÀ PRIMEIRÀ - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da IicitaÇão modalidade Tomada de Preços

Eedêràl no 8.666/93 e suas âfEeraÇões e a Lei complementar n"

MINU

no OOO01/2018, processada nos termos da
123, de 14 de dezeíüro de 2006, alterada

MINU

TÀ

TÀ
DO CONTBÀTO:
ôbieto: Àoulsicào parcefada dê coÍibustiveis mediante r:equisição periódica -
í.'.i]""a.i. 

"..'veiculos 
uEilizados nas ativi'dades da câmara Municipal de

O fornecimento cleverá obedecer rigorosarnente
aprêsentada, Tomada de Preços no 00001/2018 e

fàzendo pârtes j-ntegrantes do prêsentê contrato'

MÍNÜTÀ
expressas neste instrumento/ proposta

Contlatante, documentos esses que fican
transcrição ' }, INUTÀ

às condÍçõês
instrúÇões do

indêpendenle de

preÇo proposto, ê de R§

C],ÁUSUIÀ QÜARTÀ - DO REÀ.,USTÀMENTO:

õ;' ;r;Ç.; dos combu§tíveis e lubrificântes poderão ser rêalinhados conformê os

auto;izados pelo Governo Eederal' ou Setor:iais'
ocorrenalo o desequilibrio econÔmico_financeiro do contlato, podelá ser restabelecida^
partes pactuarôm inicialmente, nos termos do Art' 65' Inciso 1I' ALlnea d/ dê Lei I

àoapro,raçao documental ê lequerimento expresso do Contratâdo'

MIIIUEÀ

índices ofíciais

a relâÇão que as
.666l93, mediante

MINUTA
CLÁUSULA QUINTA _ DA DOTAÇÀO:

À" a""p""u" corlerão por conta da seguintê dotaÇáo' constante do orÇamento vigente:

Recursos Próprios da Cãmala Muni;ipal 'le 
Mamanguapê:. 01'O1O - CâmaÍa Municipal

01,031.0001.2001 - Manutenção a,"- ali-'ioua"" da câmarã úunicipat ' 3390'30'99 - Material de
de Mâmanguape.
Cons umo

MINUTÀ

CúUSULÀ SEXTA . DO PÀGÀMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouralia do Contratantê'
p"iu-o.ort., no prazo de triota dias, coitados do período

mediante Processo legular,
de adimplemento.

da seguinte rnaneira:

MINUÍÀ

CIÁUSULÀ SÉTIMÀ - DOS PRAZOS:

oprazomáximopalaaexecuçãodoobjetoolaConlratado,-conformesuascaracteristicas,equeadmíte
prorrogaÇão nos casos pr"t,"tJi p;"-;; 8'666/93' esiá abalxo indicadc e será considerado a partir da

emissào Co Pedj-do de ComPra:

o or"::"'o'"r"";n*'.T"t? or"""nau contralo será dêterminado: aré o finar do exercício finânceiro de 2018,

consideraCo da data de sua assinatura' M I N U T À

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTBÀTÀNTE:

a _ Efetuar o paganento .eraiirrà ao fotnecimento efetivanente realizado, de acordo com as respectÍvas

.l.usu:dS oo PrêsenEe _)nI rdto;
b - Proporcionar ao Contlatãdo todos os neios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c _ Notificar o con!ratado .ot.. quurqr", Írregularldadê encontia.la quanto à qualrdade dos produtos,

exercendo a mais anpla e cornpleta ii"(:ufi'"çao' o que não exime o contralado de suas responsabilidades

contratuais e legais MINUIÀ

CÍ,ÁUSÚLA NONA - DAS OBRIGAÇÔES DO CONTFÀTADO:

â - Executar devidàmente o fo,nêcimento descrito na

àos melhores parâmetros de quafidadê estabeleci'dos
contratual, co; observância aos prazos estipulados;

CIáusufa
para o

correspondente do presente contrato'
ramo de atividade relacionada ao obj eto



zar-se por todos os ônus e obrigaqôes concernentes à fee trabalhista, bem como por todas as despesas e

Responsabiti

fornecedores ou
Manter pr

cuL

1'ESTElIUNHÀS

ANEA I
t r ibutá rigislaÇão fiscat, ci

omlssos assurnidos, a quafquer títutterceiros em razáo da erecuÇão do
eposto capacitado e idôneo,

ob,r el- o aonlratado,
aceito pelo Con:.atante, quando cla execuÇâo .io

devêndo prestar os informes e e

atanie ou a terceiros, decorren

de

í)
representê integralmente em toclos os seus
d Pêrmitir e facifitar a fiscatização do Contratanteitados;

Será responsável pelos danos causados dit:etanente ao Contrpa ou dofo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzirro acompanhamento pefo órgão interessàdoi
f - Não ceder, transferir ou sub contratar, no rodo ou ern parte, o objeto deste instrumento, sem oconhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante,.g --.Manter, dulante a vigência_ do contrato, êm compatibilidade com as obrigaÇões assumictas? todas ascondiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigrdas n; respectivo processo licitatório, apresênEando aoContratante os docurnentos necessarios, a"^p.u qu" solrcitaao.

CLÁUSULA DÉCTMA _ DA ÀLTERÀÇÃO E RESCISÀO DO CONTFÀTO: 
MÍ NU TÀ

Este contrato poderá ser aLterado, uni.Lateralmente pefa contratante ou por acordo entre as partes, noscasos previstos no Artigô 65 ê será r.escindido, de pf;no direito, conforme o disposto nos Artlgos ?1, 78 e79 da Lei 8.666/93.
o contratado fica obriqado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos olr supressões que sefizerem necessários, até 25? (vinte e cinco por cento) cto vator inicial atualizado do contrato.
CLÁUSUÍ,A DÉCIMA PRIMEIFÀ DÂS PENALIDADES: 

MI NU TÀ
A recusa iniusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes asslrmidas e preceitos legais, sujeitará o contratado,garantida a prévra defesa, às seguintes penalidacles previstas nos Arts. 86 e B? da Lea 8,666/93: aadvertência; b - multa de nora de 0,59 (zero vírguLa irnco por cento) aplicada sobre o valor do contr.atopoi dia de atraso na entreqa, no iníclo ou na exeiuçao do objetô ora .o.,irat.do,. c - mufta de 10à (dez porcento) sobre o valor contratado. pefa inexecuÇão total ou pârcia1 do contrato; d - suspensão temporária departiclpar em licitaÇâo e inpeclimento cle contratar com a Administração, por prazo ae aie oz (dois) anos, e- decfaiaÇão de inicloneidade para ficitar ou contratar com a Administraiao i,:oli.. enqllanto perdurarem osmotlvos determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua r:eabi.litaçâo p...r,tu u propraa autoridadeque aplicou a penalidade; f - s imuf t aneamente, quafquer das penaridades carívers tunàamentadas na Lêi
a .666 /93 .

do essà re spon sabi l idade a fiscalizacão ou

MINUTÀ

contrato, as partes efegem o Eoro da Comarca de Mamànguape,

MINUTÀ
o presente contrato em 02(duas) vias, o quaf vai assinado

. CPL. o

INÚTÀ

MINUTÀ

c].Áusur,A DÉcrMA SEGUNDA - Do EoRo:
Pêra dirimir as questôes decorrentes deste
Estado da ParaÍba.

E, por estarem de pfeno acordo, foi lavrado
pêIas partes e por duas testemunhas.

Mamanguape - PB,

PE],O CONTBÀTANTE

IIIUEÀ
. de 2018.
INUTÀ

M

M

M

JOÀo EERRETRÀ DA sILvA E]LHo
Presidente da Câmara
031.463.444-40

PÉJJ.C 
"}]TRATADO
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂMÀR,À MUNICIPÀ], DE MÀ},'ÀNGUÀPE

ÀSSESSORIÀ JURÍDICÀ

OrigeB: TOI4ADA DE PREÇOS N.' 00001,/2018
CJ:.4 T SSÀO PEFMANENTE DE LTCITAÇÃO

Àsaunto: Aqui s iÇão parcelada dê collüustívêis mêdiante requisiÇãÔ
periódica - gasolina comum e etanol -, destinados aos
vêícu1os utilizados nas atividadês da Câmara Municipal de

MamanguaPe
Ànero: rnstrumento Convocatório correspondentê e sêus êlementos,

inclusive a minuta do respectivo cÔntrato.

PÀRECER

Analisade a natéria, nos termos da Lei Eêderal n" 8.666/93 ê suas alteraÇôes, e considerando o

teor dos documêntos e infotmações apresêntadas, esta Assessoria Juridica considêra rêgufar o

respêctivo insttumento convocatório e sêus elênentos cÔnstitutivos rêferente ao processÔ êm

tetà, os quais estão em consonância com a lêgislaÇão pertinênte'

Ma]l1angüepe PB, 30 de Janêiro dê 2018

BÀRRETO

ridi cAS S

OAB-PB 11.6

t)!V
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ESTÀDO DÀ PÀA,AIBÀ

cÀ,íÀRÀ MrrNrcrPÀt DE MÀMÀNGUÀPE

courssÀo pE R!.íÀNENTE or r.rcrreç.ão

EDITAI Licitação
pRocEsso ÀD!ÍrNr srRÀr rvo N" 180129ÍP00001
r,rcrraqÂo No. ooooU2o18
MODALIDADE: TOMÀDA DE PREÇOS

TI PO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do certame:
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MÀMANGUAPE

RUA DUQUE DE CAXIÀS, 123 - CENTRO - MAMANGUÀPE

CEP: 58280-000 - TêI: (083) 3292-2?86.
PB

O órgão Realizador do Certamê acima qualificado, inscrito no CNPJ 72-'720.256/AAAF52,
doravantê denominâdo sinpfesmênte ORC, tornâ púb1ico para conhêcimento de quantos possam

interêssar que fa!á realizar atlavés da Comissão Permanente de LicitaÇâo, doxavantê dênÔminada

simplesmente comis§âo, as 09:00 hol:as do dia 19 de Fevereiro de 2018 no êndereço acima

indicado, licitação na modalidâdê Tomada de Prêços no. OOOO1,i2018, tipo menor preÇo; tudo de

acotdo con este iostrumento e em observância a Lei Eêdêral n". 8.666, de 21 dê iunho de 1993 ê
suas al-terações posterioles ê a Lei Complêmeotar no 123, dê 14 de dêzer'bro de 2006' alterâdê'
conformê os critérios ê procedimêntos a seguir definidos, objêtivando obter a melhor propostâ
para: ÀquisiÇão parcelada de coÍlbustivêis mediante requisiçâo periódj-ca - gasolina comum e

êtanol - Pronta entrega.

1. O.DO OBJEEO

l.l.Constituiobjetodaprêsentelicitação:Aquisiçãoparceladadêconbustlveismediante
requisi.çâo perióáica - gasolina comum e êtanol -, destinados aos veicrllos utilizados nas

atividadês da câmara Municipal dê Mamanguapê'
1.2.ÀSespêcificaÇÕesdoobjêtooralicitado,êncoútra]n-sêdevidalentedetalhadasno
corrêspondente Termo de Referência _ Ànexo I dêste Instllmento '
1.3.4 contratação acilna descrita, que será processada nos termos destê instrumento

convocatório,êspecificaÇõestécnicaselnfoImaÇõêscomp]ementaresqueoacompanham,quando
for ô caso, justifica-se: Pela necêssidadê da devida efetivêÇâo de conpra para supr:ir demanda

especifica - AquisiÇáo paxcelada de coÍÚcustiveis mediante requisiÇâo periódica - gasol'ina

comrrmeetanol-prontaentrega.,considêradaoportunaeimplêscindivel,bemcomorêlêvantê
medidadeinteressepúblico;e"ainda,pelanecêssidadededesenvolvimentodeaÇõescontinuadas
faru a pto.oçao de átivj-dades pertlnentes, visando à maximizaçào dos rêcur§os em relaÇão aos

àlj.tirá" piogramados, obser,ràdas as dirêtrizes ê mêtas dêfinidas nas ferramentas de

planejamento aProvâdas.
1.4.Saliênta-sêquenarêferidacontrataÇão,náoseráconcêdidootratamentodifêrênciâdoe
simplificaAo purá ." Microempresas ê Emplesas de P-êqueno Porte' nos têrmos das disposiçôês

contidas nos Art§. 4.7 e 48, dà lei cOmpleme'.tat o" !23/2AA6, por êstatem presentes, i§oladâ ou

s imultanêaBentê, as situaÇÔês previstás nos incisos Ir e rrI' do Art' 49' do mesmo diploma

1ega1, Fica, no entanto. assegurado a MÊ e EPP o tratamento diferênciado ê sinplificado
prá.ri"to nos dêmai§ Artigos do Capitulo V, seÇão única' da LC ^"' 

723/2006'

2.O.DO LOCÀI E DÀlÀ E DÀ TMPUCNÀÇâO DO EDrEÀl

2.1.os envelopes contendo a documentaÇào rêfativa à habilitaÇào e a proposta de preÇos para

execuÇão do objêto desta licitaÇão, dêvêrâo ser entregues à Comissão até as 09:00 horas do dia

rg à.' r.ru.eiio dê 2018, ,'ro 
".td.t"ço 

constantê do prêârüu1o deste instn'mento ' Neste me§mo

làca1, data e horário será realizada a sessâo púbfica para abertura dos refe!idos envelopes.

2.2.Iíformâçôês ou esc.j-atêcimentos sobrê esta licltaçáo. sêrâo prestados nos horários norrnais

dê êxpedientê: das 08:00 as 12:00 horas'
2.3.Qua1quer cidadão é parte 1êgitima para impugnar Ô ato coDvocatôrio dêste certame por

ir."!,rr.iiaua. na aplicação da 
-LeL 8'à66/93 ê IegisLaÇâo pêrtinênte' se manifestada por

escrito ê dirigida . Cornis"ao, protocolizando o originaf até O5 (cinco) dias úteis antês da

data fixada para rêa1j-2aÇão da respectiva sessão pública para abêltura dos envelopes dê

habiLitaÇão. nos horários 
-àe 

e*peai"nte acina indicado, êxclusivamentê no seguinte êndelêÇo:

Rua Duque de Caxias. 123 - Centro - Mamanquape - PB'

2.4.cabêtá à comissão, auxiliâda pê1os setores rêsponsávêis pela elaboraÇão dêste ato

convocatórlo ê seus anêxos, decidir sobrê a respectiva impugnaÇão, rêspondendo ao cidâdão

intêrêssado no prazo ae ate o: (três) dias úteis' (:o'''"ia"iudo" da dâta emí que foi
I

protocol izada a PetiÇào. 
I

\^
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2 .5. Decairá do dirê-ito de impugnar as falhas ou irregularidades que VLCLA
convocatório dêste certame, o licitante que não o fizet por esc!ito ê diriqida
protocolizando o original até o 2' (sêgundo) dia

s' I
o at o

útil que anteceder a abêrtura
acima indicado, exc lusivamente

ã§3:
o
ocom as propostas, nos horários de

ênderêÇo: Rua Duque de Caxias, 123 -
expediente

Centro - Mamanquapê - PB.
il:

3.o.Dos Eral.lENros pÀnÀ r,rcrreç.[o
3.1.Àos participêntes, seráo fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.ANExo r - TERMo DE REEERÊNCrA - EspECrErcAÇÕEs;
3.1.2.ANExo rr - MoDELos DE DECLÀRÂÇôES;
3.1.3.ANEXO .tÍ1 - MODELO DO TERI.{O DE PENUNCTA;
3.1.4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO;
3.2,À obtenÇâo do instrlmênto convocatório poder.á sêr fêita da seguinte forma:
3.2.1. Pê1a Iôtêrnet: www.tce.pb.gov-br; ê
3.2.2.Ímprêsso: junto a Comissão gratuitamente.

4. O.DO SI'PORTE I,EGÀI
4.1.Esta lic.itaÇáo reger-sê-á pela Lei Fedêra1 no' 8.666 dê 21 de junho dê 1993, suas
a1têrações posterioiês ê a Lei complêmêntar n' 123, de 14 de dezembro dê 2006, alterada e

lêgislaÇão pertinênte, que ficam fazêndo partes intêgrantes deste instrumento, indepêndênte de
transcriÇào.

s. o.Do PRÀzo e oornçÃo
5.1.O prazo máximo para a êxecuÇão do objeto ora licitado, conforme suas calactêrísticâs ê âs
necessj-dadês do ORC, e que admlte prorrogâÇão nos casos plevistos pê1a Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e se!á considerado a partir da emissão do Pedido dê Compra:

Entrega: Imediata
5.2.O prazo de vigêncla do corrêspondentê contrato sêrá dêterminâdo: até ô final do êxêlcicio
financeiro dê 2018, considerado da data de sua assinatura;
5.3.As despesas decortentes do objeto da presêntê licitação, correrão por conta da sêguintê

Rêcursos próprios da Cânara Municipal dê Mamaoguapê: 01.010 - Câmâra Municipal de Mamanguape.

01.031.0001.2001 - Manutênçâo das Àtividades da Câmara Municipal. 3390'30.99 - Matêlial dê
Consumo

6. o.DAs corDÍÇõEs DE pÀRTÍcrpÀÇÀo

6-1.poderão partlcipar destê cettame, os licitantes devidamentê cadastrados no ORC ou que

atêndêrem a todas as condiÇõês para cadastramento até o telceiro dia antêrior à data prevista
para o recêbimênto das propostas, cuja regularldade será observada mediantê apresentaÇão do

ôertificado de lnscriçâo de Eolnecedores ê Prestadôrês de SeraviÇos, ou êquiva.Lentê na formâ dâ

lei, fornecido pelo oRc. os proponentes deverão entregar a comissáo dois envelopes fechados
indicando, respectivâmente, DOCUMEN?AÇÃo ê PRoPosTA DE PREÇos, devidamente idêntificados nos
têrmos definidos nestê instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a qualsquer .intêrêssados, inclusive as

Microempresas, Enpre§as de Pequêno Portê e Equiparados, nos termÔs da legislação vigênte'
6.3.Nâo poderão participar os interêssados que se êncontren sob o reglme falimêntar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nêm aqueles que tênham sido declarados inidôneos para
Iicita! ou contratar com a AdministraÇão Púb1ica ou que êstejam cumprindo a sanÇão de

suspensâo do direito de licitar e contratar com o oRC.
6.4.O" liait"rrtês que dêsêjarem ênviar seus envelopes DocumêntaÇâo e Proposta de PreÇos via
postal - com Avlso de Recêbimento AR -, deverão rêmetê-1os em têmpo hábil ao êndereÇo

tonstante do preânüulo dêste instru.'nento, aos cuídados do Presldente dâ Comissão - C1áudio

Lêite EiIho. Nâo sendo rigorosamênte observadas as exigência§ deste item, os rêspêctivos
ênvelopês não serão aceitos e o licitantê. poltanto, desconsiderado para efêito de

parc i cipação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da êntrega apenas dos envêfopes iunto a comissão. sem a

permanência dê represêntante credenciado na respectiva sessào púbIica, é facultado ao

iicitante, não senÀo condiçâo para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇâo' da

dêcIaraÇão exptessa de renunciar ao direito dê lnterpol reculso e ao plazo coIIêspondentê
relativo à pa§e de HabititaÇão, concordando com o prosseguinênto do certamê, prêvisto no Àrt.
43, IÍI. dâ Lei 8.666/93, conformê modelo - Arêxo 111'
6.6,É vedada à participaÇão ero consórcio'

7.0.DÀ REPRESENTAÇÀo E Do cREDEllcrÀMENTo
1.1,O licitaote dêverá sê apresênta!, pala crêdenciamento junto a Comissão' quando for o caso'
através dê r.]m reprêsentante, com os documentos que o crêdenciam a participar dêste
procedimento licitatório. Cada licitante crêdênclará apenas um representante que será o único
âarnitiao a intervir nas fases do cêrtame na forroa prevista nêste instrumênto, podendo ser
substituido posteriormênte por outro devidamentê credenciado'
7
'7

I
s
'7

c
I

.2.PaÍa o credênciamento dêverâo ser apresentados os seguintes dÔcumentos:

.2. 1. Tratando-se do reprêsêntante 1egàI: o instrumento constitutivo da emplesa nâ forna da

ei, quando for o caso, devidamênte rêgistlado no órgáo competentê, nÔ qual êstêiam expressos
a,r" pod"ra" pata êxêrcer direitos e assumi! obrigaÇões êm decorrência de ta1 investidura,
.2.2.Tratando-sedeproculador:aproculaÇãoporlnstlumentopúbLicooupalticulâldaqual
onstem os oecessárj-os podêres pârâ, firmar dêcIaraÇões, desistj-r ou apresentar as lazôes dê

ecurso e praticar toclos os dernãis atos pertinentês ao certame; aao*purrhudu do corrfPondente
I
\
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instrumento dê constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os podere
para a outorga. Caso a procuração sêja pêt:ticu.Lar, deverá ter firma reconhêcida
compêtênte.
7,2.3,O representante leqa.I ê
que contenha foto.
7 ,3, Estes documenlos deverào

o proculador deverão identificar-sê êxíbindo doc

ser aplesêôtados - antes do inicio da sessão
original, por qualquer processo de cópia autêntlcada por cartório competêntê ou
conissáo.
7.4.4 não aplesentaÇão ou ainda a incorreÇão insanávêI de qualquer dos documentos de
crêdênciamento irnpedirá a participação ativa do rêpresentantê do licitantê no prêsênte
cêrtamê. Esta ocorrência não i-nabilitará o concorrente, apenas pelderá o direito a nanifestar-
sê nas correspondêntês fases dô processo licitatório- Para tântô, a CPL rêcêbêrá rêguIârmênte
do referido concorrente sêus ênvel-opes, declaraÇões ê outros elementos nêcessários à
participaÇão no cêrtamê, desde quê âprêsentados na fonnê dêfinida Êestê iostrumento.

8. O.DÀ BÀBrLITAçÃO
8.1.Os documentos nêcêssários à habilitaÇão dos licitantes, devêrão ser apresentados em 01
(u]na) via, dentro de envelope laclado, contêndo as sêguintes indicações no anvêrso:

CÂMABA MUNICIPÀL DE MAMÃNGUAPE

DOCUMENTÀÇÃ.O - TOMÀDA DE PREÇOS N"
NOMF, PRÔPÔNENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00001/2018

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO dêvêrá conter os sêguintes elementôs:

8.2. PESSOÀ JURÍDÍCA:
I .2 . 1 . Comprovação de cadastramêoto nos termos do item 6.1 deste instrumento.
8.2.2.Rêgul-aridade para com a Fazênda Fedelal - certidão conjunta negativa dê débitos
relativos a Tributos Federais ê à Divida Àtiva da Uniào-
8.2.3.Certldões negativas das fazendas Estadual e Municipal da sêde do licitânte ou ôutro
equivalente na forma da Lei.
8.2.4 . Conprovação de regularidadê relativa à Sêguridadê Socia1 INSS-CND e do Eundô dê Garantia
por Tempo de Sêrviço F'GTS-CRF, apresêntando as correspondentes cêrtidôe§ fornecida§ pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica EederaI, re spêct ivalnente .

B.2.5.prova dê inexistência dê débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mêdiante â

apresentaçâo de Certidão Nêqativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da

con§o1idaÇáo das Lêis do Tlaba1ho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1'de maio de 1943.
8.2.6.Dec1araÇáo do ticitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inci§o xxxIII. da

consti"tuiÇão Federal - AÍL. 21 , Inciso v, da Lei 8.666/93; dê superveniência dê fato
impeditivo no que diz respeito à participaçâo na licitaÇãoi e dê submeter-se a todas as

clár1su1as e condiçôês do prêsêntê instrumênto convocêtório, conforme modêIo - Ànexo IL
8.2.?.Termo de Renúncia, caso o participantê ênvie apênas seus envelopes, sem representante
credenciado e desejar renunciar ao dirêito de intêrpor lecurso e ao prazo !espectivo lêIâtj.vo
à Easê de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certamê licltatórj-o, conforme
modêIo - Ànêxo 11I .
g.2.B.Certidâo nêgativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor dâ sedê do

Iicitante. no máximo 90 (noventa) dias dâ data prevista pâlâ abeltura das plopostas.
g . 2 . 9 , CoÍnpr:ovação de capacidade de desêmpenho anteri.ol satisfatório, de atividadê igual ou

assemelhaàa ao objeto da licitaÇão, feita atlavés de atêstado fornecido por pe§§oa jurídica de

dj.reito púb1ico ou Privado.

8. 3.DocumentaÇáo específica:
8 . 3. 1 . Comprovação de que o licitante sê enquadra nos temos do Art- 3' da Let 123/A6, se fol o

"a"o, "ando considerada nicroêmpresa ou emplesa de pequeno portê e xecebendo, portanto,
tratamênto dlferenciado ê simpliflcando na fôrma definida pela legislaçáo vigente. Tal
comprovaÇão poderá ser fêita através da apresentaÇão de qualquêr r''m dos seguintes documêntos'
u 

"iité.io 
do ficitante: a) declaraÇão êxpressa formalmente assinada pelo profissionâI da área

contábil-r devidamente habilitado; b) cêrtidâo sj-nplificada emitida pela junta cÔmêIcial da

sede do licitante ou êquivalêntê, nâ forma da IêgislaÇáo pertinênte. A ausência da rêfêrida
dêc1araÇão ou cêrti-dão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação dÔ Iicitante,
apenas perdêrá, durante o presentê celtame, o direito ao tratamênto difêrenciado e

slmplificado dispensado a ME ou EPP, previstos ia Leí 123/A6'

B.4.Os docr.rmentos de Habilitação devêrão ser organizados na oldeln desclita nêste instrumênto.
plecedidos por um indicê cortespondentê, podendo sel apresentados êm original, por qualquêr

ito..""o dê cópia autenticada por cartório compêtêote, mê$bro da Comissão ou publicação ern

àrgão aa imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfêitamente legivêis, sem conter
boirôes, aaia,ta", emendas ou entrê1inhas, dentlo do prazo dê vatidade, ê êncêrrados em

envelope devidamente lacrado e indevassáveI. Por ser apenas uma formâlidade que visa facilitar
os tratalhos, a ausência do indice de que ttata estê iteÍo. não inabilitará o licitânte.
8'5.Àfaltadêqualquerdocrlêntoexigido,osêuvencimento,aausênciadascópiasdêvidamênte
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇào pela Comissão ou da publicaÇão êm órgão
na j-mprênsa oficial, a apres;ntaÇão de docu.'nentos dê habilltação fora do ênvelopê êspecífico,
torna;á o rêspectivo licitantê inabilitado. Quando o documênto for obtido via Tntêrnet sua

legalidade se;á comprovada nos êndereÇos eletrônicos correspondêntes. Pode!ão ser utFlizados,
I
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a critéri,o da Comissão os documentos cadasr-rais de fornêcedorês,
ORC, para comprovaÇâo da autenticidade de elementos apresentados
o caso.

constaotes do
pelos lic itant

9.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
9.1.4 proposta deverá ser apresentada
seguintes ind.icaçÔes no anverso:

em 01(uma) via. dêntro de envelopê lacrado,

CÂMÀRA MUNICIPAL DE MAMANGÚAPE
pRoposrA DE pREÇos - ToMÀDA DE PREÇOS N'. 00001/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS dêvêrá cooter os seguintes elementos

9.2.Pxoposta elaborada em consonância com as especificaÇões constântês deste instrumento e
seus elementos - Ànêxo Í -, em papel timbiado da êmpresa, quando for o caso, dêvidamente
assinada por sêu reprêsentante, contendo no corrêspondente item cotado: discriminação, marca
e/ou modêto e outras caracteristicas se nêcêssá!io, o quantitativo e os valores unitárlo e

total expressos êm algarismos.
9.3.Será cotado um único preÇo, marca, modelo pala cada itêm, com a utilização de duas casas
decimais. IndicaÇões em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintês
critéri.os:
9.3.1.Fêlta de dlgitos: sêráo acrescidos zeros;
9.3.2.8xcêsso de digitos: sendo o primeiro dígito excedeote menor quê 5, todo o excêsso será
suprimido, caso contrário havêrá o arrêdondanento do dlgito anterior para mais e os dêmais
itêns excedenLes s,rprimidos .

9.4.No caso dê aquis.iÇão de bens, a quaotidade minima de unidades a ser cotada/ por item, nào
develá sêr inferior a 100* da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência -
Anexo L DisposiÇáo em contrá!io nâo desclassifica automaticamêntê a proposta apenas o

respêctivo item será dêscons iderado.
9.5.À proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, êlabôlada com

clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. suas folhas rublicadas e ê

úItima datada e assinada pelo responsáve1. com lndicaÇão: do valor total da proposta êm

algaxisrnos, dos prazos de êntreqê ou êxecuÇão, das condiÇôes de paqamênto, da sua validade que

não poderá ser inferior a 60 dias, e outras infoimaÇões e obselvações pêrtinentes que o

.Licltantê julgar necêssárias.
9.6.Existi;do discrepância entrê o prêÇo unitário ê o valor tota1, rêsuftado da multiplicaçâo
do preÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prêvâIecerá.
g.?.Flca êstabelecido que havendo divergência de prêÇos unitáIios pala um mêsmo produto ou

serviÇo, prevalecetá o de menol valor.
9 , I . No caso de altelaçÔes necessárias da proposta fêitas pela comissâo, dêcorrentês
exclusivamente de incorreÇõês na unidade de nedida utilizada, observada a devida
propoxcional idade, bem cono na nultiplicaÇão e/ou soma de valores, prêvafêcêrá o valor
cor!igido.
9.9.A náo indicação na proposta dos prazos de entlega ou execuÇão, das condiÇões de pagalento
ou de sua validadê, ficará subêntendido que o licitante aceitou integralmênte as disposiÇões
do instrumento convocatório e, portanto, serão considêradas as determinaÇões nelê contidas
para as r:efêridas exigências náo sêndo suficiente motivo para a desclassificâÇão da rêspectiva

ô.tô.É tacuttado ao lj"citante, apresentar a proposta no pióprio modêLo fornêcido pêIo ORC,

desdê que estêja devidamênte preenchido.
9.1L.Nas licitaÇões para aquisiÇão de mêrcadorias o participânte indicará a origem dos

produtos ofertados. A eventual falta da rêferida indicaÇão oão desclasslficará o licitânte.
ô, 12 . Serao dêsclassificadas as propostas quê deixarem de atender as disposiÇôes deste
instrumento.

10 . O . DO CRTúRIO PÀ8,À .'T'IJGN{ET|.TO

10.1.Será dêclarado vêncêdor destê certame o licitante quê, atêndidas todas as exigências do

presente insttumento, apresentar proposta cÔm menol valor unitário no correspondênte item
cotado, relacionado no Anexo I - TêrmÔ de Refêrência'
1O,2.Havêndo igualdade de valorês entrê duas ou mais propostas, ê após obedecido o disposto
nos Àrts. 44 e 45 da r,ei compleroentar 123l06 e no Art' 3', §2', da Lei 8'666/93' a

classificaÇáo se fará atravé§ dê sorteio.
1O,3.Na pÍesentê licitaçâo será assegurada, como critério de desêmpatê' prefêrência de

contrataÇão para as microemplêsas e êmpresas dê pêquêno portê'
10.4.parâ êfeito do disposto nestê instrumênto, êntende-se por êmpate aquelas situaÇõês ên quê

as propostas aprêsentadas pelas microêmpresas e emprêsas dê pequeno porte sejam iguais ou até
10t (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada'
1O.5.ocor;endo a situaçáo de empate confofiLê acima definidâ, procedêr-se-á da sêguinte forma:
L0.5.1.A microempresa ou êmpresa de pêquêno porte mais bem ctassificada poderá apresentar
proposta ae preio inferior àquêrâ conside!ada venceaiota do cêrtame, situação em quê sêrá
adjudicado êm seu favor o obieto licitadô;
10.5.2.Não ocolrendo a contrataÇão dà microempresa ou enpresa de pêqueno porte,
item anterior, selão convocadas as dêmais rêmanescêntes quê por vêntura sê e

situaÇão de êmpate acimâ dêfinida, na ordêm de classificaÇão, para êxercício do mes
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10.5.3.No caso dê equivalência dê valores apresentados pêfas microempresas
pequeno portê que sê encontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de
real,izado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro pod
melhor: ofelta.
10.6.Na hipótese de náo-contratação nos termos acima previstos, em quê foi
situaÇão de empate e assegurado o tratanento diferenciado a microemprêsa e êmpres
porte, o objêto licitado será adjudlcado êm favor da proposta originalmente ve
certane.
10.7.4 situaÇâo dê empate. na forma acima dêfinida, somente se aplicará quando a melhor ofêrta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou emprêsâ dê pequeno porte.

11.0.DÀ ORDET.{ DOg TRàBÀIÀOS
11.1.Para o recebimeoto dos envel,opes ê -inicío dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horár.io fixado. Encerrado o prazo para recebinento dos ênvelopes,
nênhr.m outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessáo púb1ica pelo Presidêntê, será êfetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somêntê participará ativamentê da rêunlão um representantê de cada
licitante, podendo. no entanto, sêr assistida por quafquêr pessoa que sê interêssar'
11 , 3. O nâo comparêcimênto do representantê dê qualquer dos licitantes não irnpedirá a

êfêtivaÇão da leuniáo, seodo que, a simples participaÇâo nêste certanne implica na total
acêitação de todas as condiçóês estabêfêcidas neste lnstrumênto Convocatório e sêus anêxos.
11.4.Em nenhrma hipótêse será concedido prazo para a apresêntaÇâo de documentaÇão ê/ou
substituição dos envelopes ou dê qualquer elemento exigido e não apresêntado na reuniáo
destinada à habilitação.
l-1.5.4 Comissão receberá de cada rêprêsentante os ênvelopês DocumentaÇão e Proposta de PreÇos,
e rubricará juntanente com os participantes o§ fechos do segundo-
11.6.Poster:iormentê abrirá os envelopes DocumentaÇão, rubricârá o seu conteúdo e solicitará
dos licitantês quê examinem a documêntaÇão nêIês contidas. Quaisquêr impugnaÇóes levantadas
deverão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata dê rêunião'
ll,T,Prosseguindo os trabalhos, a Comlssâo anafisará os documêntos e as impugnâçõês porventula
foünuladas pê1os licitantes, dando-Ihes ciênciâ. em sêguida, do rêsultado da Ease dê
Eabil-itaÇâo. Entretanto, se a§sim julga! necêssárior poderá divulgar o resultado numa nova
ieunião, rêqistrando-se na Àta, ou mediânte publ-icaÇáo na imprensa oficial ou ainda enitindo
aviso por escr:ito, obsêrvada, nestes casos, a devida antêcêdência necessária - náo inferior a

4B (quarenta ê oito) horas.
11.8.Ocorrendo à desistência exprêssa dos licitantes ao direito de recorrêr na Ease de
Habil.itaÇão, conforme previsto no Art. 43, rII, da T,e-i 8.666/93, na mesma sêssão podêrá haver
a abertura dos envelopês Propostas, caso contrário sêrá marcada nova data, com observância ao
prazo recursal estabelecido na legisfaÇáo pertinênte.
11.9.O envelope Proposta de Preços, devidamentê fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inabilitado, desdê quê não tenha havido leculso ou após §ua dênegaçâo-
11.10.Encerlada a Fase de HabilitaÇão e observados os ditames deste instrumeoto, a CoÍnissão
pr:ocêdêrá entáo à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proporlentês declalados
habilitados, rubricará o seu conteúdo ê facultará o exame da documêntaÇão nêIês contidas a
todos os pârticipantes, os quais podêrão êfetuar impugnaÇôes, dêvidamente consignadas na Ata
de rêuniâo, quando for o caso.
1L.11.A Comi-ssão examinará os êlementos apresentados, as observaÇões eventuafmente apontadas,
declarando, êm seguida, vêncedor o ficit'ante quê, atendidas as êxigências e cônsidêrados os

crj.térios definldos nêste instrumênto, aptesentar pr.opostâ maj.s vantajosa pala o ORC,

11,12. Da reuniáo lavrar-se-á Àta ci rcunstanciada, na qual sêrão registradas todas as

ocorrências e quê, ao fina1, será assinada pêIa Comissão e licitântes plêsêntes,
l-1. 13. En decorrência da Lei Cornplemêntar 123l06, a comprovaÇão dê regularidade fiscal e

trabalhista das microempresas ê emprêsês de pêquêno porte somente será exig-ida para efêito de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.Às microemprêsas ê êmprêsas dê pêqueno porte, pôI ocasião da participaÇão nêsta
licitaÇão, deverâo apresêntar toda a documentação exigidâ para comprovaçâo de regularidadê
fiscal e trabalhista, dentre os docr..mentos enumerados neste instrumênto para efej'to de

EabilitaÇáo ê intêgrantes do envelope Documêntação, mêsmo que êsta apresente alguma restiiÇáo;
11.13.2.Havendo alguma rêstriçáo na conplovaÇão da rêqulalidade fiscal e trabafhista, será
assêgurado o prazo dê 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corrêspondêlá ao monento em quê

o licitantê for declarado vencêdor, prorrogáveis po! igual período, a critério do ORCi para a

regula!izaÇão da documentaÇáo, pagalnento ou pârcelanento do débÍto, e êmissãÔ da êventuaj.s
certidões nêgativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.13.3.A náô- rêqularizaÇão da dôcumentaÇão, no prazo acirna prêvisto, imPlicará dêcadência do

dileito à contrataçâo, sem prêjuizo das sanÇôes previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666193, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantês remanêscentes, na ôldêm de classificaÇão, pâra
asslnaturâ do contlâto, ou lêvogar a licitaÇão.

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS

12.1.Hâvendo proposta com va.Ior para o rêspêctivo item relacionado no
Referência ' EspecificâÇóes, na col-una código, supêrior ao estimado pelo
inêxêquíve1 nos terlnos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93; o mesmo será
ocorrêôcia nào desclassifica automaticamente a proposta, quãndo for o

Anêxo 1- TêImo de
ORC ou mani fêstalnente
dêsconsidêrado. Esta
caso? apenas o item

corrêspondente.
L2.2.a vaLat estimado quê o ORC se propõê a pagar pê1o objeto o!a licitado
Rêferência, está indicado no rêspêctivo elemento dêste instrumento - ÀNEXO I'

oc
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13.0.DOS RECTTRSOS

13.1.Dos atos dêcorrêntês deste procedimento
109 da Lei Fêdêra1 n,o 8,666/93.
13.2.O recuxso será dirigido à autoridadê sup
ser protocolizado o original-, nos horários

Licitatório, caberão rêcursos nos

êrior do oRC, por intermédio dâ Com
normais dê êxpêdiêntê das 08:00 as

Centro Mamaogua

FL: 9trt.í
o

d

exclusivâmentê no seguinte endereÇo: Rua Duque de Caxias, 123

1r1.0.DÀ soÀtOLOGÀÇÀO E ÀD,rIrDICÀçÀO
14.1.Conclu1do o julgamênto das propostas apresenladas, a Comissâo emitirá relatórj-ô
conclusivo dos Crabalhos dêsênvolvidos no certaroe, remetendo-o a autoridade superior do ORC,
juntamêntê com os elementos constitutivos do procêsso, nêcêssários à HomologaÇâo e AdjudicaÇão
da rêspectiva licitaÇâo, quando for o caso.
14.2,4 autoridade superior poderá, no entanto, têndo êm vista sêmpre a defesa dôs interêsses
do ORC, discordar e deixar de homologar, totaf ou parcialmente, ô rêsultado apresêntado pela
Cor0issâo, revogar ou considêrar nula a Licitação, desdê que apresente a devj-da fundanentaçâo
exigida pêIa ]êgis-IaÇão vigentê, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONIRÀIO
15.1-Àpôs â homologaÇão pela Autorldadê Superior do oRC, o licitantê vencedor será notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recêbimênto da notificaÇão,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as ftodalidadês
pernitidas peIâ Lêi Fêderal n." 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteraÇóes na forma definida
pê1a refêrida Lei.
15,2.Não atendendo à convocaçáo pala assinar o contrato, ê ocorrêndo esta dentro do prazo dê
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os dileitos que polventura tênha obtido
cotno vencedor da licitação.
15.3.É permitido âo ORC, no caso do licltante vencedor não compârêcêr para assinatura do
contrato no prazo e condiçÕes estabelecidos, convoca! os ticitantes remanescentes, na ordem de
cl-assificaÇáo, para fazê-lo em igual prazo e nas mêsmas condiÇões do licitantê vencedor,
incLusive quanto ao prêço, ou revogar a presentê licitaÇào-
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pêlo licitante vêncedor, podet:á ser
altelado, uDilateralmênte pêIo Contratante ou por acordo entre as partês, nos casos prêvistos
no Art. 65 ê sêrá rescindido. de pleno dirêito, conforme o disposto nos Arts. 77,'78 e'79 da
Lei 8.666,/93.
15,5.O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇÕes contratuais, os acréscimos ou
suplessões quê se fizerem necessá!ios, até 25E (vinte ê cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16. O.DÀS SÀNçô83 ÀDrdÍNÍSÍRAÍrvÀS
16.1-À recusa injusta en deixar de curnprir as obriqaÇões assumldas ê preceitos legais,
sujêitará o Contratado, garantidâ a prévia defêsar às seguintes pênalj"dades plêvistas nos
Àrts. 86 e 8? da Lei 8.666/93t a - adveltência; b - multa dê mora de 0,5t (zero virgula cinco
por cento) aplicadâ sobrê o valor dô contrato por dla dê atraso na entrêga, no início ou na
êxêcuçáo do objeto ora contratado; c - mufta de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado
pê1a inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspeosão têmporária dê participar em

ficitaÇão e impedimênto dê contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaraÇão de inidoneidâdê para llcitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto
pêrdurarem os motivos determinantes da puoiÇão ou até que sêja promovida sua reabifitação
pêrante a própria auto!idade quê aplicou a pênalidade; f - simultanêamente, qualquer das
pênalidades cabivêis fundamentadas na Lei 8.666/93.
16.2.Se o valor da nulta ou indenlzaÇão devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a

comunicaÇão ao Contratado. sê!á automaticamente dêscontado da primêira parcêla do pagamento a

que o contratâdo vier a fazêr jus, acrescido de julos moratórios de 1g (um por cento) ao mês,

ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte.
16.3.Após a aplicaÇão de quaisquêr das penalidadês previstas, rêalizar-se-á comunicaÇão
escri-ta ao contratâdo, e publicado na lmprensa oficial, excluidas as penalidades de
advertência e multa de mota quando for o caso, COnStando o fundamento leqal da puniÇão,
lnformando ainda que o fato sêrá registrado no cadastro correspondênte.

17.O.DO RECEBTI!íENTO Ou COMPRO.\ZÀçÃO DE EXECUçÂO DO OB.rErO

1?.L.O rêcêbimento ou a comprovaÇão dê êxecuÇão pelo ORC do objeto licitado, obsêrvâdas §uas
catactêrísticas, sê fârá nediantê rêcibo ôu êquivalentê êmitido por fr]ncionário ou comissão
especifica devidamente desiqnados, após a verificâÇâo da quantldade, qualidade ê outros
aspectos inerentes nos termos dêste instrumento, das normas técnicas e legislaÇão pêrtineotes,
e consêquênte aceitaÇão.

18.O.DO PÀGÀI.{EÚAO

18.1.O pagâmento será êfêtuado mediante processo regular ê em observância às normas e

procedimêntos adotados pelo ORC, dâ seguintê maneira: Para ocolrêr no prazo de trinta dias,
conEados do pêriodo de adLmplemento.
18.2.O dêsêÍüo1so máximo do periodo, não se!á supêrior ao vâIor do r:espêctivo adlmplêmento, de
âcordo com o cronograma aprovado, quândo for o caso, e sempre en conformidadê com a

dlsponibilidade dê recursos financêiros -

18.3.Nênhum valor sêrá pago ao Contratado enquânto pêndentê de liguidação qualqu
financeira que lhê for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qua
compênsada com o pagamento pendêntê, sem gue isso gelê direito a acréscimo
naturêza.

.êr obrigaçâo
I podêrá ser:
de fqualguêr

I

$
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19. O.Do REÀ,rIrsTÀtríENTo f"a@\
19.1.os preÇos dos com.bustivêis e lubrificantês poderão sêr real.inhados confoyftà os !naice$\
oficiais autorizados pelo Governo FederôI ou setoriais, li ft 33 tÃ

19,2.Ocorrendo o desequi'llbrio económico-fjnancei ro do contrato, poderê se.r rH$tabe-ÍEftfá- à'-.
ielaÇão que as partes pactuaram iniciatmentê, nos termos do Art, 65, Ínciso IIYâIinea d, AVLei 8.666/93, mediante cor[plovaÇão docu&entat e requêrimênto exprêsso ao Contrata\3!y'/

20.o.DÀs DtsPosrçõEs cERArg
20.1.A' presente licitaçào somentê poderá vir a ser revogada por razões de interessê púb1ico
dêcorrente de fato supêrveniente devidamentê comprovado, ou anulada no todo ou en paite, por
ilegalidadê, dê ofÍcio ou por provocaçâo de têrceiros, mêdj.ante parecei escrito ê dêvidamentê
fundamentado.
2A.2.Caso as datas previstas para a realizaÇâo dos êvêntos da presente licitaÇáo sejam
declaradas feliado, e não havendo ratificaÇâo dâ convocaÇão, ficam transferidos
automaticamênte para o primeiro diâ útil subsequênte, no mesmo 1ocaI e hora aoteriormente
plêvistos.
20.3,Ocorrendo a supressão de serviÇos, se o Contratado já houvêr adquirido os nateriais ê
postos no focal dê trâbâIho, os mêsmos dêvêrão ser pagos pelo ORC, pelo prêÇo dê aquisiÇão
legularmêntê comprovado, desde que sêjam de boa quafidadê e aceitos pel-a fiscalizaÇáo.
20.4.Os preÇos unitários para a reafizaÇáo de novos sêrviços surgidos durante a execuÇão do
contrato, serão propostos pêIo Contratado e submetidos à apieciaÇâo do ORC, A exêcuÇão dos
sêrviços não previstos será r:egulada pelas condiçôês ê cláusulas do contrato original.
20.5.0 ôRC por conveniência administrativa ou técnica, se resêrvâ no direito dê paralisat a
qualquer tempo a exêcuÇão dos serviços, cientificando devidamênte o Contratado,
20.6.Decairá do direlto dê impugnar pêrante o ORC nos termos do presênte instr:umento, aquêfe
que. tendo-o aceitado sem objêÇão, venha a aplesentar, dêpois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipôtesê em que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos vâforês aprêsentados pelos licitantes, já deverão esta! incluldos os custos com
aguisição de mate.1a1. mão-de-obra utilizada, impostos, encêrgos. frêtes e outros que venham a
incidir sobie os respectivos prêços.
20 . I . Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão
disponibitizados êm meio magnétlco, podendo sêr obtidos junto a Comissão, observados os
plocedimêntos definj-dos pelo oRC.
20. 9.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos nestê
instnmênto, ficarão única e êxclusivamente sujêitos a interpretaÇáo da Comissão, sêndo
facultada a mesrÀa ou a autoridade supetior do ORC, em qualquer fasê da licitaÇão, a promoÇão
dê diliqência dêstinada a esclarecet ôu a complementar a instruÇão do Plocesso'
20.10.Para dirimir controvérsias dêco!rentês dêste certame. excluido qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca dê Mamanguape, Estado da Paraiba.
20.11.Não será devida aos proponêntes pela elaboraÇão e/ou aprêsentaÇão de documenlaÇão
relativa ao cêrtamê, qualquer tipo de indenizaÇão.
2O.12.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuraÇão 1egal, podêrá represeotal
mai.s de uma Licitante.

Í\,
Mamanguape - p{\:o de/Janeiro de 2018.
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gsrÀDo oa pÀRÀiBÀ
CÂt.{ÀRÀ MUNIcIPÀI DE MÀMÀNGUÀPE

coMrssÃo pERr"íANENTE on r,rcrreçÃo

1.0.DO OBiTETO
1.1.constitui objeto desta licj-taÇáo: AquisiÇão parcelada de combustivêis mêdiante requisiçâo
periódi.ca - gasolina comum ê êtanol -, destinados aos vêiculos utj.lizados nas aLividâdes da
Câmara Municipaf de Mamanguape.

2 .0 . JúSÍÍFrCÀrr\rÀ
2.l.Considerando as nêcessidades do ORC, tem o prêsênte termo a finalidadê de definii, técnica
e adequadamente, os procedimentos nêcessá!ios para viabifizar a conttataÇão êm te1a. Às
caracterlsticas e especificaÇões do objeto ora ficitado são:

CODIGO
solina comu]n

Etanol

5. O.MODELO DÀ PROPOSTÀ

5,1.É parte integrante
cortêspond
desdê que

tê, P doo
a devr nte

DIO LEITE EILHO

UNIDÀDE P- TOTàI.'âí. 
oao, oo

,3.245.,00
86.885,00

DÍ SCRIMINÀÇÀO QUÀNIIDÀDE P.
2050

11ô0

rrNrriÁRro

2,9a

3.0
3.1
tri
rit
3.2

. osnrcÀÇõrs Do coNrRÀTàDo

.Responsabilizar-sê por todos os ônus ê obrigaÇões concernentes à 1êgislaÇão fiscal, civil,
butária ê trabafhista, bem como por todas as despêsas e conpromissos assumidos, a qualqúer
ulo, pêrantê seus fornêcedores ou têrcelros em razão da execuÇão do objêto contratado.
.Substituir, arcando com as despêsas decorrêntês, os materiais ou serviÇos quê aplesentârem

alteraÇões, deterioraÇõês. impêrfeiÇões ou quaisquer irregularidades disciepantes às

exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que coístâtados após o recêbimênto e/orl
pagamento.
3.1.Uão transfêri! a outrem, no todo ou em parte, o objetô da contlâtaÇão, salvo mediantê
prévia e expressa autorização do Contratantê.
3.q.uanter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade con
as obrigaÇões assmidas. todas as condiÇóes de habilitaÇão ê quatificação exigidas no

respectivo plocesso licitatório. se for o caso, apresentando ao contlatante Ôs documêntos

necessários, sêmpre quê solicitado.
3. 5. Emitj-r Nota Fiscal correspondente à sêdê ou filial da emplesa que apresentou a

documentaÇào na fasê de habilitaçào.
3,6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhol técnica vigênte,
enquadrando-sê, riqorosamente, dentro dos pleceitos Legais, nomas e especificaÇões técnica§
correspondêntes .

{.O.DO CRÍgÉRIO DE àCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário suPerior ao estimado pefo oRc ou manifêstamêntê
inexeqüivê1 oos têrmos do Àrt. 48, 1I, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta
ocorráncia náo desclassifica automaticâmeote a propôsta, quando for o caso, apenas o itêm
correspondente, relacionado nestê anexô, na coluna código.
4.2.O valor êsti^mado que o ORC se propõe a pagar pelo objêto ora licitado - VaLor dê

Refêrência -, está êcina indicado.

.lêstê Têrmo dê Refêrência o modefo de proposta
licitante ap!êsentar a suê proposta no p!óprio modêlo
preenchido. confomê faculta o instrumento convocatório

de prêÇos
fornecido,
Anexo 01.

Prêsidentê da Comissâo

íêrfAN%

ÀNEXO r - TO!ÍÀDÀ DE PREÇOS No 00001/2018

TEFMo DE REçERÊNCTA - ESPEcTTTCAÇÔFS

1

2

r\)\



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂuana uuqrcrpal DE MÀMÀNcuÀpE

coMrssÀo pERMÀtrENTE nr r,rcrreçÃo

PROPOSTÀ

REF.: TOIIADÀ DE PREÇOS No 00001/2018

oBJETo: Aquisição parcêfada de combustívêis mediantê requisiÇâo pêriódica - gasolina comum eetanol -, dêstinados aos vêículos utifizados nas atividadês da Câmara l,lunicipaí dê Mamanguapê.

PROPONENTE:

Pr:ezados Sêohores,

Nos temos da licitaÇão êm epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ÀllExo 01 Ào EERMo DE RxFERÊNcrÀ _ pRoposrÀ

TOMADA DE PREÇOS Nô AAAAT/2C)78

VAIOP 1OTAL DA PPOOOSTA - P5

PRÀZO - ltem 5-0:
PAGAMEN?O - Itêm 18-0:
VALIDADE DA PROPOSTÃ - Itêm 9.0:
ORIGEM DAS MERCÀDORIAS OEERTADAS - Irem 9.0:

CN PJ

de de

Responsáve1

.) FL: á2

t:v

CODIGO

1 Gasolina comrrm

2 Etânôl

I4ARCÀ/MODELO I'NIDADE QUITNTIDÀDE P.I'NITÁRIO P. TOTÀI
lilro
11tro 11C 0

205C0

t
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂuena uuxrcrpÀ,. DE MÀt{ÀNcuÀPE

coMrssÃo PERMANENTE DE LrcrrÀÇÀo

ÀlrExo rr - ToürlDA DE PREÇOS N" 00001/2018

MODELOS DE DECLAFÀÇÕES

REE.: TOI4ADA DE PREÇOS N' 00001/2018
CÂMÀRA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECLARÀÇÃO dê cumprimento do disposto no Àrt. 7o, lnciso XXXIÍÍ. da CF - Art' 2?, Inciso
v, da Lei 8.666/ 93.

O proponente ac-ima qualificado, sob peoas da Lêi ê em acatamênto ao disposto no Àrt. 7o lnciso
xxxIlI da constituiÇâo Eedêral, Lei 9.854, de 2? dê outubro de 1999, declara nâo possuir êm

seu quadro de pessoal. funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem nenoles de dezesseis anos, en qualquer trabalho; podendo existil mênorês de
quatorze anos na condiÇâo de aprendiz na forma da legislaÇáo vigêntê.

2.0 - DECLÀRAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a palticlpaÇão na

licitaÇâo.

Conformê êxigência contj.da na LeL A-666/93, Art. 32, 52o, o pioponêntê âcima qualj'ficado.
declara não havêr, até a presênte data, fato impeditivo no quê diz rêspeito à

habi.IitaÇão/participaçâo na presente licitaÇáo, não se êncontrando êm concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar soflendo penalidadê de dêclaraÇâo de idoneidade no ânüito da adni-nistraÇáo
Eedêral-, Estadual, Munj-cipal ou do Di§trito Eederal, êrcando civil e criminafmênte pê1â

presente afi rnaÇáo.

3.0 - DECLARAÇÃo dê subnêtêr-se a todas as cláusulas e

convocatório.
condlções do correspondêntê inst rumênto

O proponente acima qualificado declara têr conhecimento e

respectivo instrumênto convocatório e submêter-sê as condiÇões
acêitar todas as cláusulas do
nele estipuladas '

Local e Data.

NOME/ASS INATURÀ/CARGO
Represêntantê legal do proponênte.

oBSERVÀÇÂO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO

t
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÀ{ÀRÀ MUNTCTPÀ! DB },íÀMÀNGUÀPE

COMTSSÀO PERMÀNENTE DE LICTTÀÇÀO

ÀNEXO rrr - TOIRDÀ DB PREÇOS NÔ 00001,/2018

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA

REF.: TOMÀDA DE PREÇOS N" 00001/2018
cÂMÀRÃ MUNICTPÀL DE MAMÀNGUAPE

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - TERMO DE RENÚNCÍÀ ao rêculso confornê previsto no Àrt. 43, Inciso III, da Lêi 8.666/93.

o proponente acima quafificado, declara, na forma do disposto no Art' 43, rrr' da Lêi
g.àeeigZ, aceitar o resultado divulgâdo peta Comissâo, quê analisou a documentação prelimlnar
do processo en epigrafe, efetuaáa nos ternos do respectivo instrumento convocatório,
desistindo, assj"m, expressamente de qualque! interposição dê recurso previsto na legisfaÇão
vigenterbêmco(Iaoplazocoarespondeúteeconcordando,portanto,comopto§§êguimentodo
ce;tame. Declara ainda que, em havêndo a ocorrênciâ de qualquer igualdadê de vaforês êntre sua

proposta e a dos demais ticitantes ê após obsêrvado o disposto no Àrt' 30' § 2" da lei
'g.eiAtgl, fica autorizado a rêa1izaÇão do sorteio para definiÇão da respectiva classificacâo,
não sendo nêcêssátio a súa convocaÇão para o corrêspondentê ato público, conforme previsto no

Art. 44, S 2', do referido diploma 1ê9a1.

Local e Data

NOME,/ASSINATURÀ/CARGO
Rêpresêntantê 1egal do ploponêntê.

OBSERVAÇÃO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVEBÁ SER ELABORADO EM PAPE], TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUANDO FOR O CÀSO'

§
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNrcrPÀL DE MÀI,ÍANGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO rv - TOi4DÀ DE PREÇOS N" 00001/2018

MINUTA DO CONTRÀTO

co}(lRÀTo No: ..../2018-cPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE

MAMÀNGUAPE E ........., PÀRÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMÉNTO NÀ EORMÀ ASAIXO:

pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Câmara Municipal dê Mamanguape -
Rua Duque de caxias, 123 - centro - Mamanguape - PB, CNPJ n' 72.720.256/ 0001-52, neste ato
reprêsêntada pelo Plesj.dente da Câmara João Eerrêira da Silva Fi]ho, Brasileir:o, Divorciado,
comêrciante, residente e domiciliado na Rua severlno victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,

CpF n. 031,463.444-40, Carteira dê ldentidadê ^" 2.288.944 SSP-PB, doravante simplesmente
CONTRÀTÀNTE, e do outro fado

neste ato rêPrêsêntado Por lesidentê ê dorniciliado na
..., CPE n" .....,,.., Carteira de Identidade n"

. . ., CNPJ n"

índicês

doravante simplesmentê CoNTRÀTÀDO, decidiram ês partes contlatântês assinar o presentê
contrato, o qual sê rêgerá pê1as cIáusulas e condiÇõês sêguintês:

cúUguÍÂ PRIUEIRÀ - DOS FUIIDÀIIIENEOS DO COTTTB,ÀTO:

Estê contrato decorre da licitaÇão nodalidade Tomada de PrêÇos no 00001/2018,
telmos da Lêi Fedeial fi. 8.666/93 e suas alteraÇÕês e a Lei complêmêntar no

dêzenibro de 2AA6, afterada.

procês sada
1,23, de L4

nos
de

cúusul,À SEGUNDÀ - Do oB.lEÍo Do coNrnÀro:
O presente conttato ten por objeto: AquisiÇão parcelada de coÍicustíveís mediante requisiÇão
pe;iódlca - gasolina comum e eianot -. destlnados aos veículos utilizados nas atividades da

câmara Municlpal de MâmanguaPe.

o fornecinênto deverá obedecer rigorosâmente às condições êxpressas neste .instrumento,
proposta apreseotâdâ, Tomada de PreÇos n" oo0o1/2018 ê instruções do contrâtante, docunentos

à""à" qr" iicarn fazendo partes intêgrantês do presentê contrato, independêrltê dê tlanscriÇão.

CIÁUSuIÂ TERCEIRÀ - DO \TÀTOR E PREçOS:

O valor total deste contrato, a base dc preÇo proposto, é dê R$

CIÁUSUI,À QUÀRTÀ - DO RE.A,'I'STÀI'E$TO:
Os preços dos coÍüustivêis e fubrificantes podêrão sêr realinhados conforme Ôs

oficiais autorizados pelo Govelno !'edêra1 ou Setoriais'
Ocorrendo o desêquitibrio econômico- finance i ro do contrato, poderá ser rêstabelecida a

gue as partes páctuararn inicialmênte, nos termos do Àrt' 65. Inciso ÍI' À1inea d'
A,eAe/Sl, mêdiantê comprovação documental e rêquêlimento êxplesso do Contratado'

clÁUsuÍÂ QI,ÍNÍÀ - DÀ DOTÀÇÀO:

As dêspêsas correrão por conta da seguintê dotaÇão, constante do orÇamênto vigentêi
necursôs Próprios da câmara Municipal de Mamanguapê: 01'010 - Cârnara Municipal de

O1.031.0OOL.2OO1 - Manutenção das Atividades da CârÔar:a Municipal' 3390'30'99 -
Consumo

cr,ÁusuI.À sEl§À - Do PÀGÀuENro:
o paganiento sêrá efetuado na Tesouraria
manêira: Para ocorrer no prazo de trinta

do Cont ratante,
dias, contados

cüiusgÍ,À sÉTna - Dos P8,Àzos:
o prazo máximo para a exêcução do obieto ora contratado, conformê suas características'
admitê prorrogaÇâo nos caios previstos pela Lei 8'666/93, está abaixo indicado e

e quê
será

considerado a partix da emissão do Pedido de Conpr:a:
Entrega: fmediata

Oprazodevigênciaalopresêntecontratoserádeterminado:atéofialdoexerciciÔfinancêiro
de 2018, considerado da data dê sua assinatura.

cüíusul,À orrÀvÀ - DÀs oBRTGAÇõES Do cor+TRATÀNrE I

a - Efetuâr o pagamento relativo ac fornecirnento efêtivamêote
rêspectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Côntratadô todos os meios necessários para o f

§

rel ação
da Lei

Mamanguapê.
Material de

mediante processo rêgular, da seguinte
do pêllodo dê adimPlêmento.

rêaIizado, dê acordo com as

fieL fôrnecimênto co atado;
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lidadêc - Notificar o Cont.atado sobre
plodutos, exelcendo a mais ampfa e

qualquer irrêguLar:idadê
complêta fiscalizaçào, o

encontrada quanto à
que náo exime o Con {

o

taCo a:iê. su1
re spons ab i lidades contratuals e legais.

cUiUsÚLÀ NoIIÀ - DÀs oBRIGÀÇõES Do CoNTRÀTÀDo

TESTEMUNHÀS

Da - Executar devi-damente o fornecimento desciito na C1áusu1a cor!êspondênte
contrato, dentr:o dos mêlhorês parànetros de qualidade estâbelêcidos para o ralnô
lelacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus ê obriqaÇões concêrnêntes à leqislaÇão fiscal, civi-1,
tributária ê trabalhista, bem como pôr todas as despesas e compromissos assumidos, â qual-quer
t1tulo, pêrante sêus fornecedores ou têrcêiros êm razão da exêcuÇâo do objeto contratado;
c - Manter preposto capaci-tado ê idôneo, acelto pêIo Contratante, quando da execuÇâo do
coDtrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e

esclarêcimentos solicitados ;
e - Sexá responsáve1 pelos danos causados dirêtamente ao Contratante ou a têrceiros,
decorrêntes de sua culpa ou dolo na exêcução do contrato, nâo êxcluindo ou reduzindo êssa
responsabilidadê a fisca.lizaÇáo ou o acompanhamênto pê1o órqão intêrêssado;
f - Não cêder, transfêrir ou sub-contlatar, no todo ou êm pârte, o objêto dêste instlumento.
sem o conhecimento ê a devida autoiizâção expressa do Contratantê;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em compatibilidade côm as obrigaÇõês assumidas,
todas as condiÇÕes dê habilitaçáô ê qualificaÇão êxigidas no respectivo plocêsso licitatôrio,
aprêsêntando ao Contratante os documentos necessários, senpre que solicitado.

cúusrI!À DÉcrMÀ - DÀ ArIERÀçÃo E REscrsÀo Do coNTB,Àfo:
Este contrato poderá ser al-telado. uni Iateral-mentê pela Contratante ou por acordo entlê as
partes, nos casos prêvistos no Aitigo 65 e §êr.á resciodido, de pleno dirêitÔ. conforme o

disposto nos Àrtigos 17, '78 e 79 da Lel 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a acêitar nas mêsmas condições coôtratuais, os acréscimos ou

supressôês que se fizerem necessários, até 259 (vinte e cj-nco por cento) do valor inicial
âtuâ1izadô dô cont rato.

cúusuÍ,À DÉcudÀ pRnGrRÀ - DÀs PENAT,TDÀDES r

À recusa injusta êm dêixar dê clrmprir as obrj-gâÇôes assumidas e precêitos lêgais, sujeita!á o

Contr:atado, gaiantida a piévia defesa, às seguintes penâlidades previstas nos Aris- 86 e 87 da

\,êi 8.666/931 a - advêrtêocia; b - mu1ta de mora de 0,59 (zêro virgula cinco Por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na execução do

obl.to o.u contlatado; c - multa de 10* (dêz por cento) soble o valor contlatado pê1a

ináxecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão têmporária dê par:ticipar êm licitaÇâo ê

i-mpedimento de contratar con a AdmiúistraÇáo, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Púb1-ica ênquanto peldurarem os

notivos determinantes da puniÇáo ou até que seia promovida sua r:êâbilitaÇão perante a própría
autoridadê que aplicou a penafldadê; f - s imultaneamêote, qualquer das penalj-dades cabiveis
fundamêntadas na Lêi 8. 666,/93.

cúusurÀ DÉcÍta sE@rDà - Do FoRo:
Para dir:imir as questóes dêcorrentes deste contrato, as partes el-egem o Eoro da cÔmarca de

Mamanguapê, Estado da Paraiba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presêntê contrato êm 02(duas) vias' o qual vai
assinado pelas partes e por duâs testêmunhas.

s
de

Mamanguape - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de dê 2 018

PELO CONTRÀTÀDO

JOÃO EERREIRA DA SILVA FILHO
Presidêntê da Câmara
031.463.444-40

§
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AVI§O DE LTCITAÇÃO
TOMADÀDf PRIçO§ N. 0000t 

'0r8Tonâ públi.§ que fàrá Êalizar âf.vés dâ Conüsào Permânente de Licibçào, sediÀda m Rua Duque

d. cdiÀ. l2l - Cenlto - MMsurpe - PB. À 09:00 homs dodià 19 d. Fcv.ftirô d.l0l3.li.iEçàô
úodalidalc Tordâ d. Pr.to! do tipo ndoÍ pÍiç.. rd! Áquisiçào peelda dc coúbúlrivcn m.dià!.
Í.rru,siqào ,eriódica - gâsliÍâ comunr . d.nol - lnlnü mtÊ8n. RcclMs: pE\i§tos úo oÍçanrsto ü-
gcnrú. Fu,tlanr.nto l.gal: Lci F.tLrul n' 8.666/93 . s@ rltttr{õc§ po§ttiots. Ihíomàçô§: io lodÍio
.lÀ rrE:00 § l::00 h.ü {trs dis últü. ío oddcço $ú!ràcit&la. Tulcfotu: (08i).1291'2rSó Editd:

Mam.nguF - PB,30 dc Jancúo d. 2018

cúlDto Lf,lrE ruEo
Hddrêdr Coôisao

câmaÍa Municipa!
de Maman8luape

PÍefoltuÍa ilunicipal
de I{oYa Floresta

cÂ\Í,,r.RÂ tÍfrnIcIpÂr DE MÀ]t^\cúÂPtl

cÂMARA ruNtclpÁL Du MAlrtA\c!Âpu

Avt§o DE LlÇlrÂcÂo
IOMADA DE PREçOS N' OOOO'/20'8

Toos públi(o qú f,ri rculiu! uituvas d! C.risno PcIr1mcnlc üc Licit!çno, sdiaü o, Ru Duqur

dG (sris.l:l - Cenlrc- Músgúpe l'8,àsl0:00lDBsdodin19d.FcleeircdclÚlE.liciuçeo
modalidsd. Tónad2 dc PrÊços. do til'o m6d lreço. IáÉ: Áquftiçio PaE.lanâ d! mat.riâú de limÍ%
( h,sNor. LoD$,l.*el\üs. .gu ruwl.,clrig(@lt. tÚt. ,\u(d ( hitdrr"s Jit.ôú: R(6u'.
p.crlsrs no oça,nen'o 

' 
igc.< fJndÀmen@ l<8al' I <' l.dêi âl n" d 6t§ei e qa' áll.Í4G" polteroÍ6.

iílom4õaí: m hoúno dar 08:oo Às I2:m h@§ dos dils úreis, D ardeHp suPditaóo. T.lefor: (o8l)

1292-2?E6. Edilt wure.pb.Sov htl
Mlhúguâp. - PB,30 de J.hêirc d.l01E

cLÁuDto LEtrf, ílLtlo
PÊltl.lte d. Coôislo

cÀM^ll ltuNlctPÂ! oE MÀllÀtGUÁ?E

AYlso DE LtclrÂÇ^o
TOMÁDÀ DE PREÇOS N' 0000!/2018

Toôa p{úlico qu.ltá Éalizar arravÂ dÀ CoÔissio lte.me.ntc de Liciráçáo- sdiadâ ú Ruá Duque

dt cdis l:l - cdúo - lGlÚs@pe _ PB, ú 1l o0lrcE dó di, 19 d. Fcvdúo d. :013. licEçà
modslid.de ToDadá de PEsoí, dô nPo marr PÍeçô, P@: &uisiçào PÀ{€Ld! de mí*iais de qP'diorê

diveMs. ReuR6: prvnlos no orçústo vigàl.. rutrd.mmlo le8al Lei Federâl n'8 666/91 e slas

.heE€ês ÍDsterior6. l!tl)mçôó: n horúrio <tas oli:00 a( l? 00 LôIas dc dias trú. no nd.reçÔ

$p@iàdo Tclefooe: (081) 3:92'27ii6. Edil,l: u$§.rc..Pb gov bÍ
Mâm.nFDpe - P8,30 d. Jâneiredc ?0lE

CI"íIDIO LEIIE rtLEO
PEúddtc d. Cod|i!úao

PRE[I]IIU&\MUNICIP\I, DE NO\. FIORISTA

coNvoc^ÇÂo PARÀ os LÂ\cEs vERBAts
A logocid Oôcial no u$ dÀ sús aribúçôci pJÍâ @.vocatú os PsrlicipúI§ do Píc8ào Prc*oc[l tr'

0m4io I E. I'a6 â LocaaÀo dc I íum),\uÀô,óvel zqo KmCimnrhon.ECâbnrcDupladt Pcssa Fisl'ô

ou ,úidio nm fiú a tlt.rdrç3o 
'lú 

c,hnet
DoTACÀo':PlóDnc do V@'rflodc l'iovs Flor§@ FPI\( tcMS _ 3leolelJ| 3leu160l

Cont*a as Fmp,*as po sc apdcnu' no d'D Ol 0l 20lE i§ 14.00 h pao ú6 LJn(cs Vrt» ''
ropesas: Csi e.n'riuton . $rúçü Ltdi - EPP, Robcrto c.ÍlG crrrlc'rl' - Mf, ' 

o §i P§
tú..ldo d. Uí S.n6.
T.lefone: (083) 99914973 I .

Emitr fi !ücú(ahovlnoBla.pb.so,.br / u$N.ao!!0d6ta Pb.lovLr
Ednài: r wwloraüÍÍtsrÀ pb'sov br ôu w* le Pb eoYbÍNow 

Flô6i! - pa. 29 de Fev€.eim d. l0 r ri

RosEM MÁI{ DIAS srLvÀ
Pí.geií o6<iel.

PRf,FETTIJ&À !T1'IqCIPAI- DE NOVÀ FLORESIÀ

REsuLTADo FASE {ÀBlLlraçÀo
TOMÂDA Df pmçOS \. l'U»r2olE

OB.TETO: Contrâç!-o d. EÍnpr6. d. Co$truçào civil pM Ex.cuçào Pâviee açio en Pml'l'pipe_

dos dâ Ruâ Menésio Ddn§§. Rua João Nilo Dant s. Rua Demélrio LiheirÀ Rua Josc Cregório e R!â

s.r dÊ Sellobrc m Múcdc d. Nov! Florêr3 _ PB. Cmtore roo@rÔ dê RePá'* n" 1010:8r o:r

MCID/PT"ANE I'IIBÀNO. PÀVINtL\TÀÇÀO, LICITI\ TE IIABIITTADO, PATITO Dt SÀLI<
N A SCI M ÊNTO J UNIOR - ÊI'n Dos âtos dêç\rÍf,t s do p@cdiBetto licitalonÔ ob.ôo r{u§os nG

rclmr do Âí. 109. ds t i Fcdúrl ú". 8 66ó93 c sua alrcBçõ€. cooúíi*$ qüc. cD trào hâvcndo

ú!.rp@içôô d. 6§6, ! 6sio públi6 p.ÍÀ àb.nm d§ cDv.lopcs ?rotúÚ dc P.'ç!s erà Ellü'dr

no d,â 2q/0 i /:01ií, às I l:0O hoús. m m-mo loca, da J'nm.iÉ Éuniro. lilâioEs irfoma{Ô6 pod.rÀo

serohl'dasjEtoaCmissào Pm.nmre de Licit,çâô, Rla Plel Bm.dno MsFnho. 293 - Cálh _ Nova
Florcrrs - PB. ío honüu ür 07rj0h $ I l:loh d!5 ll:ln 3 16130 horu dor.liss úlcir. TclítôDc: i08lr)
9qi)l49rl L F,-mail: 6Mncas(4:mvaflore$.pb.gov bÍ / ww* DràfloÍ.srr.ph.gor,br

Nova Fl.Esla - P8.29 ê Jan.irc de 2018
JosÉ DE ÀNcHErÁ E cosra

PnCdot. dt Contsto

PRr:I.'FTTI :RÂ [íTIIiI( IPÂI, DE NO!Á FI-ORXSÍ.I

RESTILTADO ÍA,§É PROPOSTA
mMAD^ Df PRI-çOS N' 0lxl02/20r8

OBJE lO: Cônl.nçÀo de EmpÊsr de Cônsttuçio Civil paü Erectçi. Plvin)ent&ào.m Parnlelepiptdos

dr Ruí Veíé\ú Deás. RDa.loão Nil,, D&6r. Ruâ Dmétrio Liúein, R!4 J,r< cEgóno. Ru. S.t. d.
Sctcmbro no Múrcípiodc NôyaFlorcsb PB Codfôúlc Cotrlrdo üc Rcp6s !' 101058+sl MCID
PLÀNH URaÀNo- IA\.IÀ1ENTÀCÀo., LICITANTE DECLARADO VENCÉDOF c E§pcclivo vl|oT
or.l dn conrrârl+ão: PAtrl'Ô DE SÁLES NAS('lMENÍO.rUNtOR - EPP- \',alor R$ 240')36-5R Dos

atoi tL.órrcnlcs do pcldioNíro l,clIaório. obsrão rsú6ús tur !Úm6 d. Àn lÚi). dâ txi lcdsal
n'.8.6ó6,,91c !u al!.rçõd. VaioEi intorôaçõG pod.Íâo *roblidatiüill!a Comissi. Pcmdcnlc
de Licn4àd, Ru Prcll Bcíé.tito Mannhd,29l- CdüD_Nôvâ FloErtá_ PB, no h6ánodr§07:lí)h !§
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00lll 201-_ - lE.l l.lt - A.únio Gonrd EiEli - EPP

ob renvô' M rpa o rr l.n llôbdl rnt.'àl t onhu.to. con.rlond.ndo .o á.ÍÁcciho dê l 
'.9 

)'" rdR
ru.lu m rún*Dru ú LS o 71ú,11 & \alo bEl Jo cootdtú. p.$udo a §t oô v:!d J. RS 51 88'l 04

Fu..lJmr nlt, l.!Jl. Àn.ô5. § l'drL.'ral._Jln h.666e1.
Drr-! dr Ài{i,átur.r ?3 dc .I..Eitu d. 2í)l R

C!búülÕ. 29 ü( ,!nci!o d. 20li
WÍLLINCT(}T VIANA f RAIIçA
PRETf,IIO

PÍefêituÍa Municipal
de Boa Vista
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAIVITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

rt 42 õl

Jv1:'v

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/0212018 às 11:39:50 foi protocolizado o documento
sob o N" 07969/18 do Aviso da Licitaçáo n' 00001/2018 referente ao exercício de , exercicio 2018, reÍerente a(o)
Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o recebimento de iníormações/arquivos eletrônicos encaminhados
por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2018
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 86.885,00
Objeto: AquisiÉo parcelada de combustíveis mediante requisição periódica - gasolina comum e etanol - pronta

entrega.
Data do Ato: 3110112018
Data e Hora do Certame: 19/0212018 09:00
Local do Certame: Sede da Câmara Municipal de Mamanguape

INFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento lnformado? lnutenticação

[PDF] Edital da Licitação Sim lsu":oo t ooz t 
"zorzf 

c09Bdo3e4o52Í90

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
c@íôm LC 1&93. dlêr.dá pel. LC 912009 o

p€!, RegiÉnlo l.b'no alteradô p.lâ
RÂÍC 13r@9

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 07969/18. lnserido por Tramita (gerado automaticamente) em 03/02201I 11:39
lmpresso por cfilho2 em 03i02/2018 1 1:40. Vaiidação: CD15.284F.9569.78EF.F1A7 C82C.A435.D51'1.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍcaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo c€dastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1610212018 às 20:15:03 (data e hora de Brasília). Página: 1/'l

http://www. receita. fazenda. gov.br/PessoaJui di"r25í@§
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Núi,ERo DE rNScRrÇÂo

25.278.489/000'1.99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçAO E DE SITUAçAO
CADASTRAL

DATA DE AAERÍURA

25tO7 t2016

NOr,€ Elr,fRESnnrer
ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LÍDA

TiTULo Do ESÍaaELEc[ÉNÍo (Nott/E oE FÁNÍ sra)

ACS AUÍO POSTO

cóotco E oEscRrÇÁo DAATMDADE Ecoa.lôtvlcA pRtNclpÁ!

47.3íS40 - Co[É.cio va]êiista dê combusüvêis para vêlculos automotoí€s

cóorcoE DEscRçÁo DÁs ÂmrD.aoEs EcoiiónrcÁs sEcuNDÁRAs
i17326{0 - CoÍÍÉrcio vareiista de lubriÍicantes

cóotco E oEscRçÀo oa NATUREZ JúRiorc^
206-2 - Sociêdadê Empresária Limitada

LOGRADOURO

R PEDRO PAULO OE SOUZA
NÚi,ERo
,t3

COI1PLEÀ/E NÍO

CEP

58.280{00
aÀRROOiSÍRITO

CENTRO
lv'.lNlClPlO

[IAMANGUAPE PB

ENDÉREÇoELEÍRôNrco TELEFONE

(83) 88s84137

Eti'IE FEoERA'Ilvo RESpoNsÁvEL (EFR)

srÍu,ÂçÁo cÂDÂ.9TRAL

ATIVA
oAÍAo srÍuAçÁocADÂsrRÁL
2 0712016

túoÍtvo DE

ldel

O Copyright Receita Federal do Brasil - 16/0212018

sn
,»

l6/02/2018 20 l5
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Pelo oresente lnstrúmento particular de contrato social e na

melhor fo;ma de direito os sócios a seguiÍ identificados

ADJAMIR CAXIAS DA SILVA, brasileiro, natural de

MAMANGUAPE/PB, Casado, Sob o Regime de Separação Total de

â"nr, rrnpr.ia.ió, nc. rtto 2.273.783 2a Via ssP PB, cPF no'

õZZ.gtl.l'zq'lo,;esidente e domÍcillado na Rua Renato Fonseca

Éiíhr; 
-ã4, 

cidaàe Nova, Mamanguape, Estado da Paraíba' cÉP:

58280-000; e

i
)

1

JOSE ROGERIO MONTEIRO, brasileiro, nascido em

ZstóÃi gtS, natural do Mamanguape/PB, Solteiro. sob,.RG' ?L37O70

isC pe, cPi No, 914.827.984'68, residente.ê domlcillado na Ruõ

ÉãsraeÁte João Pessoa, SN, centro, Jacaraú, Estado da ,Paraiba'
êep'-iszza-ooo; e (art' gg7, I , cct2ooz), únicos sócios da

éócieOaOe Limitada de nome empresarlal "ACs COHEncIo DE

õôMsúÉTrÚers LTDA", com sede e domicilio na RUA PEDRo

ãÀúió-ór-souzA, No. 43, cENrRo, I'IAMANGUAPE, 
-EsrADo 

DA

pÀnaigÀ, cÉp: seáso-ooo, com contrato de constituição arquivado

n" :un1u'Comercial do Estado da Paraíba Sob NIRE 25 2oo79s75o 
'

"ãr- 
- aÃúno de o5/o4l2oL7, inscrita no CNPJ sob n0'

ii.zza.+eglooo 1-99, resolvem ALTERAR o referido contrato'

mediante as segulntes cláusulas:

FicaadmitidonaSociedade:KÂRoLLYNEDEJEsusMoNTEtRoDEALENCA&brasileiro,
Solteira, nascido en zqFUtàíi;-".t;;tl à" NgunNcunpE - PB' empresária' portador do

documento de identidade au'ii 'l.igi.t1s expedido peta ssDs/PB e inscrita no cPF de no'

101.675.034-05, residente e ooÃiciiiadu a iua Renato Fonseca Fllho' 44' Cidade Nova'

,Yril;;;;p";É;taoã Ji pa ra iba, cEP : s8280-000, (a rt' ee7' l'cC/ 2002) ;

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-s€ da Sociedade o sócio: JOSE NOGERTO MONTEIRO, J á devldamente qua lificado perante

a Junta Comercial do Estado da Pô ra iba, que cede e transferi suas q úotas de capitôl social em sua

totalidade Para os sócios ADJAM IR CAXIA S DA SILVA e KAROLLYN E DE JESUS MONTEIRO DE

ALENCAR, anteriormente q ua lificado;

"4
R[ cERllrIcO O REGISTRO eú 16/O5/20a7 11:09 SoB Nó 201701a5090

pBolocot o: r7o1a6o90 DE :.0/05/2011 . côDrco og vElRrPrcrçao:
11r01r72368. NIRE: 25200r95750-
Àcs cota!&cro D? cotíEo6lrvEr§ ,.lDÀ

lí!!i. d. FáLi,,!. veotur. v.nlnclo
SECREIÀRIÀ.çDRÀ.I,

JOÀ9 PESSOÀ, L6 / 05 /2017
ÍrB . !ed.. iB . pb . sov . br

§l
J TJC EP

R IC DoMEDA AE SC COI DED SOA CT TURARA oA oC NI AL ET Ç
DT AIE LSMBo STIVUC

À y.lid.de d..t€ docuriento. êe nrpÍêsso. ric! rujerto à codrplowâçto dê ru. .út Etlcldrt!ã no. r..P.ctieo! Pottâi3
lnfornando .€uB Eespc.tlyôá cód19o! dê wêriflc.çâo
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CLÂUSULA TERCEIRA

o sócio JosE ROGERIO MONTEIRO, que se retira da Sociedade declara haver recebldo

individuâtmente neste ato, ô quantia ae á$ ig.SOO,OO (setenta e seis mil e oitocentos reais), sendo

p"ta ,ãnAa de suas quotas para o sócio ADIAMIR. CAXIAS DA sILvA' corÍespondente a

iãiuo(quarenta e oito por centá1, Ao capital dô sociedade, assim também, declara haver recebldo

individualmente neste a quantia de R$ j.2OO,O0( três mil e duzentos reals), sendo pela do restante

ã.i qrot", a sócia recenremente admigda l11àoLLyNE DÉ JESUS MONTEIRS oE aLENCAR,

iorreàponaente à 2olo(dots por c;nto) do capltal dô.sociedade), declarando haver recebidos todos

os seus direitos e hâveres peraÀie a sociedáde, naaa mais teÁdo a reclamar, seia a que título for

""Ã 
Jo õ"t.i".ario e nem àa Sociecaoe, dando lhe plena, geral, rasa e lrÍevogável quitação'

CLÁUSULA QUARTA

) o cap ital social continua no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), totalmente

e9ra li2ado neste ato em moeda corrente do país, div idido em 160.OOO (cento e sessenta mil)

q u otas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada umô, distribuido da seguinte forma entre os

soct0s:\\

§)
Ê

{
q
qí
d:L

parágrafo Únlco: a responsâbilld ade de cada sócio é restrita ao valor de Suâs quotas, mas todos

;;r;;;;;; ioiiaJtiur"nie peta iniágÀli'ução do capital social' (art' 10s2' ccl2002)'

As ouotas são indlvlsiveis e não poderão ser cedidas ou transferldas a terceiros sem o

ã#ffi:"i;i"'irirã ,0.,"i, i" s", pro.rruoor le'at, a quem fica assegurad.o, em isualdade

de condições e preço dlreito d;;*ê;ã;á;ira a suaãqulslçâo se postas à venda' formalizando'

se reatizada a cessão 0.r.., u iúrãção cãnti"t"at pertinente. ia.t. t,ose, aÉ. 1.057, Ccl20oz)

CLÁUSULA QUINTA

CLÁUSULA SEXTA

cLÁUSUtA SÉTIMA

presentada por ADJA
ar a empresa ativa

11101772368. NrRE: 25200r95750.
ÀCS COIIERqIO OE COMEOSTIVEI§ I,TDÀ

§r-
^\ !:.

s.§§:
-'-)É 9<;

AresponsabilidadedecadasócioérestrltaaovalordesuasqUotascomlucrosediVidendos,mas
§odos respondem solidariamenÜpãta 

'r'te!r,atizaçao 
do caPital social' (art' lo52' ccl2ooz}

A administraçã o da socledade será re MfR CAXIAS DA SILVA que recebe

poderes e atri buições de represent epassiva respondendo i udicial e

extrâjud icialmente, em juízo ou fora dele, que assinará isoladamente, P od end o movimentar contas

bancariôs e Pratlcar todos os atos comp Íeendidos no objeto social, sempre no interesse da

sociedade, Íicando vedado o uso da denomlnação social em negocios estranhos aos fins sociais,

bem como onerar bens lmôve is da sociedade, sem autorização do outro soc]0.

q&&tIrIcO O REGISaÀ9 EM L6/05/2017 11r09 §oB N' 20170146090.
prorocoto, 1701{6090 DE \0/05/2017. cóDrco DE vERrstCÀÇÃO: [.,4/

JIJCEP
xàúi. d. !átur. V.nlus. vÊui.cio

sEcrrtÁÀrÀ-cEnÀr
.,oro rEaaoÀ, \6/ g5/zor1
rúr. r.d.si$. Pb - gov.br

À CSDE EAD ADA ICN TTRA U L SOCo oI ÀLTERA Ç
TDL AIE SC BM TIVUSo

valor R5oParticiuota sSócio
156.800 0098 o/o156.8005A T ADIAM CAXIASRlAO 3.200 00?o/o3,200LY RCANARI Do LEEONPl ETUSN DE lERKA OL 160.000 001000/o160.000Total

À yrlidld. d.rt do€lD.nto, !. 1!pr.sro, fleá ,üJ.ito i coprov.çâo d,. rs .utútacid.d. íot ...IEctivo. lbrt it
Intolr.rô 

'.!, 
t qr.ctl?oa códlgo, da vclillcaclo

COMERCIO DE
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l" ÀLTBRAÇ O CONTRATUAL SOCIEDADE ACS COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

CLÂUSULA OITAVA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crjminô1, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a penô que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime fôlimentar, de prevaricação, pelta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economla
popular, contra o sistemô financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé publlca, ou a proprledade.

CLÁUSUtA I{ONA

Todas As demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Constltuição lá arquivado e
que não foram expressamente modificadas pelo presente instrumento Pêrmanecem em plenô

vigor.

Ftca eleito o Foro da Comarca de MAMANGUAPE para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigaçôes resultantes deste contrato.
E asstm por estarem justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) viâ, para validôde e

ser registredo e arquivado na JUCEP PB.

MAMANGUAPE/PB, em 10 de ABRIL de 2017-e§

a "'&i
Or,r-l [,0x^,en a. S§*

ADJAMIR CAXIAS DA SILVA

.\.Y- do t.larTrrx-o de (o.^-

KÂROLL NE DE JE US MONTEIRO DE ALE NCAR

J ROGERIO MONTEIRO

ra.llr d. ÍlülB v.ntu!. v.aancio
saq8táaIÀ-cERÀr.

,roÀo PEssoÀ, t6 /o5 /2017
rn . r6d.r ir! . pb . gov . br

Ll:09 §OE !J" 20170146090
cóDl6o DE lBRrrrcÀçio:crÊttFtco o REGrsrRo Et! l6/o5/2a11

PRorocoLo: 170L16090 oE aO/O5/24r1
!170177236E. NIRE: ?5200r95750.
Àc§ cot,EFcro DE Ço.lBqsÍrvEts ltoÀ

JTJCEP

À v.ttd.d6 .Estê docreGnro, .. rry!.ito, fic. .uj.i!o á colpÍov3çao d. .u. .ut íticici.dc no. r.tP.clivot Part it
Intorudo r.ü. Elgectivos códiEo. de v'tificàçào
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ràr. ÊÉ r PE ..t, CetEsryrF+8-

Rlonlt (ir,:roí lom.lhmça, s(Dl í'ÍÍtu(s) d!:
ÂÀAItllR OÀXIAS 0À SIwÂ o
l(^Rour?lE 0E JEqJs MoI{IEIRO 0E Al-Ei€áA
Ocr] É. - i205n01,
E§rgrDnb: av\uJo oÀvAlc$Ín

Sdo
ÀÉ o Bih

cÁfióiro Brr'ÍffFt:: moo.ot lloras.E tloÍtsÍo
nr,. PÍ!1 ,. P.írô., a7. Ccrtúo, làd.f.9êPi

R.(oíhêçq po. $tttlrE4a, .(5) fiÍtÍÉ (r) dü

IOSE âOGEÂIO MOI{TEIRO
Doit íé. M.n,|.nt{.ta/Pê - ,úla'l?ÍJ,,

E

tmol
Seiô

Âaêtia o tirà.iúrbt

\

i,f!.

CEÀtIFICO O RECIg!ÂO EU \6/05/2071 11:09 SOB lí' 2O1701a6090.
pBcrlocor.o: 1701{6090 DE ro/05/2011. CóDÍCO Dt VERrrrCÀçIO:
117017?2368. NIRE: 25200r95750-
Àcs co{Eacro DE corqaus?rvrrs r,rol

J(JCEP
!,à!ir d. EátiE V.rtu!à verüncto

sEcilTÁRrÀ-cEn !
JoÀo PE§soÀ, 16/05/201?
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JOSE ROGERIO MONTEIRO, kasileiÍo, nasçido em 251M11975, natural do Mamanguape/PB,

§olteiro, sob, RG. 2137070 SSP PB, CPF Il". 914.827.984-68, residente e doniciliado na Rua

Presidente João Pessoa, SN, Centro, Jacaraú, Estado da Paraíba, CEP: 5827&000, Empresário, com

sedê na Rua fedio farío de S-ouza, 43, Õenfio, Mamanguapg Estado da ?uaÍÚ4 CÊP: 5fr80-000,
inscriüo na lunta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE: 25101323485, com despacho ern

25/0'7/2016 e no CNPJ sob n'. 25.278.489/0001-99, sob o nmte Empresarial de JOSE ROGERIO
MONTEIRO fazeado tso do que perrnite o § 3'do aú 968 da Loi rr" 10.406/2002, com a redação

alterada pelo aí. Í0 da Lei Complementar n" 128/08, ora transforma seu registro de

EIPB&§i§trO.çra §OCIEDÁ,DE EIPBtr§ÁBJÀ LIMH'ADA,.u.ma ve.q{e'.admiti*"o.srkio(a)
ADJÂMIR CAXIAS DA SILVÀ, brasileirg nahral de MÁMANGUAPE/PB, Casadq Sob o

Regime de Separação Toal de Bens, Empresrírio, RG. N". 2.273.783 2" via SSP PB, CPF n".

032.913.724-76, residente e domicíliado !.a Rua Renato Forseca Filho, 44, Cidade Nova,

Mamanguape, Estado da Pararb4 CEP: 58280-000, passando a cotrstituir o tipo jurídico

SOCIEDADE LIMIADA' a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao

qua{ se obrigam muhram€nte todbs os s6ci'os:

PRIMEIRÂ - A sociedade gtará sob o nome empresÍrial de AC§ COMERCIO DE

COMBUSTT§DI§ LTDA e tÊÍá sedÊ e domicílio na RUÂ PEDRO PAULÕ DE SOUZA, N" 43,

CENTRO, MAMANGUAPE, ESTADO DAPARAIBA" CEP: 58280-000.

SEGUNDA - O objeto da sociedade ser.á o de Comércio a varejista de combustiveis para veículos

automotores; Cornocio varejista de lubrificantes.\

&
TERCEIRÀ - O capital soeial será de R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL R.EAIS),

diüdidos sm 160.000 (CENTO E SESSENTA MIL) quotas, no valor nominal de R$ 1,00(um real),

,"Ju ,-r, totalmentê ütagr"tirudur neste ato, em moeda corrente, distribuindo-se êtrtrÊ os sócios

tla seguinte forma:

cBRTrÊrCO O REGTATRO En4 OS/04/2O1',7
PRoTocoLo: 17011113 c DE 24103/2017
1.1,7 012 903 80. IRE:25200795750'
ÀC5 COI{EÊCIO DÊ COTGSSTIVEIÉ LÍDÀ

13:56 soE N" 25200795750
c6Drgo DE !'EtrPrcÀçÃo:

JI.JCEP
Uãrié d. Aáti!à vdtutê VcEâldio

SECRETÁRIÀ.GERÀI,
JoÃo PBssoÀ, 05/04/201"1
u*!r. têêêslE 'Pb' gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DÊ CONTRÁTO SOChL POR TRÁNSFORMÀÇÀO DE
EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LMITADA

á€S.€.OMEreIO DE .EOMBII§TIYEIS' },TDA.

Partici ootasSócio
5OYo80.000AD]AMIR. CAXIAS DA SILVA

80.000,0050o/o80.000]OSE ROGERIO MONTEIRO

160.000 001O0o/"
Tota I

À warialaaê aleÉtê itoéueDlo, 6ê irpEêlso? fiõá sulêiro à Édprôv.çro áÊ Éua âutêDtlcidtàde Dô6 r.áPectiwo6 PârEai6'
iíi"ã"ia' leuÉ ;é3Pêcttvos códiso' c' wuificÀção
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QUARTA - Que a resp«rsabilidade de cada socio é restritâ ao valor de suas quotâs, mas todos
respondem solidariamente pela integalizaSo do capital social, conforme art . 1.A52 Cü2AO2.

QUINTA - A administraçâo da sociedade caberá a ADJAMIR CAXIAS DA SILVA e JO§E
ROGERIO MONTEIRO, ambos recelem poderes e atribuições de represeÍrtar a empresa ativa e

pa.ssiva respondeodo judioial e or,trajudicialmeots, Êm juízo ou fon dola, un conjunto ou
isoladamente, podendo movimenta,ÍerÍr contas bancarias e pÍaticaÍem todôs os atos compreendidos

a9 obielê sscid, ssmprs Ào lster.6sse.dêseçisdad9, fçando. vdads -o tase.da.dcnon&isag.{o sasial -em
negócios esfanhos aos fins sociais, bem cüno onerar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçào
do ouho sócio.

SEXTÀ - A Sociedade iniciou-se suas atividades sn 25107D016 e seu prazo de duração da
sociedade será po tempo indeterminado.

§ETIMÀ - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou traosferidas no todo ffr em parte

a terceiros, sem expresso colseltimento do outro sócio, a quem fica asseggradq em iguaftlade de

coúdições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, fonnalizando, §E rÊalizada a cessâo

delas, a alteração contratual pertinênte.

§

s
(}

§, nâ

§-em
n§v-"=q
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oITAVA - Que a empresa podená a qualçer tempo, abrir cnr fechar filiais, ern quatquer parte do

país, se assim, em ccmjunto, decidirern os sócios em conjuntq mediante alteraçâo contratual

assiÍEda poÍ todos os sócios-

NONA - Que o orercicio social coincidirá com o ano civil. Ao termino de cada er<ercício, o

administadà prestará contas justificadas de sua administraçãq procedendo à elaboação das

demonstrações §nanceims, cúendo aos sócios, na proporção de suas quota§, os luctgs ou perdas

apurados.

DÉCIVIA - Em caso de mcrte de um dos sócios, a sociedade não seni dissolvida e continuará sendo

genda pclo sócio remanescente ou Pelos herdeiros. Não sendo posível ou inexistindo interesse

destes àu do sócio remanescentg os valores de seus haveres serâo apurados e liquidados com base

siaração patrimonial da empresa" O mesmo procedimento será adotado ern qualquer dos casos

que a sociedâdê se reso{va em re1âção a um dbs sdcros.

CERÍIFICo o REGIBTRo Ér. OS/01/201'7 Lf:56 SOB N' 25200795750'
prãiãiàro, 1?01111!o nE 24/o1/2017. cóDréo DE vERrFrcÀçÀo:
117 012903 80. NIRE:25200795750.
Àcs coüERcro DE COúElrsTt1/Er6 ltDÀ

úã1iá itê Eátibá vEEturr vÉEâD'io
SECRETÁRIÀ.GEBÀI,

,roío PE6§oÀ, o5/04/2ot1
qa,n. EêaIêslD-Pb. gow. br

JTJCEP
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INSTRUMENTO PART]CULAR DE CONTRATO SOCIÀL POR TRANSFORMAÇÂO DE
EMPRESÀRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMTIADA

À(S,COMf, EGIOD§ €.OIIIBI]STIYEI§,I,}EA.

Àwá11dBilêtlêétêitocueEto,á.ilpreéÉo,r].câ6uje1loàcoEPEovaçãÔ.leÉuásutatlcidâde!Ô6reéPêctlYospo'tai!-tii"*'ia" a"ua i"rp"tivos éód1soé dê wêrificãçio
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DÉCIMA PRTMEIRA - Pode o sócio ssr excluido, quando a maioria dos sócios, representativa de
mais da metade do capitat social, urtender que um ol.r mais sócios estão poado em risco a
continuidade da unpres4 em virtude de atos graves e que configurem justa causa segrmdo aÍigo
1.085 do CC12002.

DÉctrIíÂ §EGIINDA - Que os arrminisg'1dsrÊs declararn, sob as penx da le1 que não estão
incwsos em quaisquer crimes previstos em lei ou restriçôes legais, que possarn rmpedi-los de
exacer aüvidade empresarial conforme artigo 1.01 1, 1, do CCIZODZ.

/1
('/*

.4.-úsCtírlr
v0GlD8 -

DÉCIMA TERCEIRÁ - As partes elegem o fom de MAMÀNGUApE/pB, para dirimir quaisquer
dúvidas decorrente do presenüe inskumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste conúato, sendo que os administradorcs renunciam a
qgalquer oufo; por.rnais privilegido quc .posseser. E, por ostacrn. jus.as e aonká.&s, csinama o.
presente instrumento paÍiculaÍ em três üas de igual teor e forma.

MAMANGUAPE/?B EM 15 DE MARÇO DE 2017.

Hlailrí cDxÀ.6 a. S!r",u
@l,u,m.caxle§DÀ§nÍÀ

osE GERIO M

A
lnlsioA

l0
oAtlpa Lt .i6t

U

CERTITICo o RECI§TRo Eú 05/04/20L1 13:56 soE N" 25200795750'
pnàiãcór,o, 1?0111130 DE 2a/03/2or7. cóDrco DE vE§rrrcÀçÁo,
il? 0129 0380. NIRE:252007957S0.
ÀCS COI'ERCIO DE COUBSSTIVEIS I,ÍDÂ

JIJCEP
xariã dé Fáti!ã VeEEutã Vc$âÀcio

sECRETÁÊrÀ-cErÀL
,JoÃo PlsEoÀ, 05/91/2ar'l
$w, r.deôiE-pb, gow. br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÂO DE
EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIVíITADA

,{€sc.oMERe[oDD .€.ol{8&rs[IyEt§LIDÂ

À walialsd. dêáLe atoc@ebro, éê i5p!êééo, fica sujciEo à coprowação aIê é@ aut@ticidadê Eoé reÉPêêlivoé Portãié'
rirromaao EêuÉ !êspêérlwos êódaEÔ6 dê vêriÍicàção
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CEEÍIFICO o REcÍgARo EX 05/04/201'7 13:56 60Ê
pRoÍocolror 17O111OrlO DE 24/O3/20t1. C6DAéA D

11.701290398. NIRE: 2520079s?50.
iTOSE ROGERIO MONTETRO

E vERÍÊrcÀçÂo,
'201701110,{0.

lrariã de aát'iÀa v4lú!a vêíâlcio
sEciETíRrÀ-éERÀL

üoÂo PtsÉ6oÀ, os/a1/zga1
ww. !êdêê1b. pb. Sov.br

251013234E5 xxx

JOSE ROCERTO MONTE,IRO

BRÂSILEÍRA SoLTURqA)

MâscrJiro

FRANCISCO MONIIIRO CAM}OS MARIA DE LOURDE§ SOARES

25/M 975 2137070 ssr 9 t4.E27 98448

RUA }RESIDENTE JOAO PESSOÀ
SN

x)L\ CENTRO

PS

sob d! Diopeml lei, dedo itivldrdiEpedi oío€rDp loÉ!l reghao nprecÁrto
JUNTÂ COMERCIÀL DO ESTÀDO DA ]UNTA DO XXX

DO ATOE

OO2 . ALTERÂÇÀO
DO ATOE

xxx
E

046 (l) TRANSFORMÂCAO
DO EVENTOE

xx{

JOSE ROCERIO MONTEIRO

RUA PEDRO PÂULO DE SOUZÂ 43

xxx CENTRO 58r8G000 0049&.

Mfl,rÍnsuape }B RF:ÂSII, j. Íoseriomonteuo@8mâil.com

E0 000.00

4711800

4712ffi

ComéÍcio vârajisl, & çombqrdvris pr.a v€isldos âurodororEs CoEtrcio vuejista de lubÍiÍlcántês

25t07/2016
OUTRÂ UF NIRT A§TTR'Oi

lsn3n0t7

tflfit]ilil[ilflfl itfl[iltfl ffi ilfl fifl [tffi fifl ffi ilrirfi ifl

DET'ERIDO, PT'BUQUE§E E ARQUIV,PSS ÀrIIE].rycAçÂo

PBt 110p00142215
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ESTÀDO DÀ PÀRàÍÀA
cfu.rArÀ MUNrcrpÀ! DE MÀMANcuÀpE

COMISSÃo PERMÀNENÍE DE LIcITÀÇÃo

CERTITTC.ADO DE TNSCRTçÃO DE FORNECEDORES E PRESTÀDORES DE SERVIçOS

NúMERo DE rNscRrÇÀo
25278489000199 ÀCS COMERCIO DE COMBUSTTVEIS I,TDÀ

LOGRÂDOURO

RUA PEDRO PAULO DE SOUZA
NÚMERO

043

CEP

58.280000
EAIRRO

CENTRO
MUNLCiPIO

MAMANGUAPE PB

TNSCRTÇÁO ESTADUALCOMPLEMENTO

OBJET]VO

COMBUSTIVEIS

ElolssÁo
150220'18

VALIDADE

60 dias

C DIO LEITE F1Lt10
Presidênte dâ Comis são
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Comprovânte de Inscrição e de Situação Cadastral _ knpressão http ://www. receita.fazenda. gov br,?essoaJuri dica/C@àE

5b
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastrat

confira os dados de ldentiÍicaÉo da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divêrgêncra, providencie junto àRFB a sua alualizaÉo câdastral.

Aprovado pêla lnstruçáo Normativa RFB no 1.634, dê 06 de maio de 2016

Emitido no diâ 16na2ua às 20:15:03 (data ê hora de Brasília). Página: 1/1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOiE EIiFRESARIÁL

ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DO ESÍÁEELEC,ÀiENÍO (NO{!E DE FâNÍÁS|A
ACS AUIO POSTO

COOIGO E DESCR OA ATIVIDÁDE EC

47.3í-8{0 - Comercio varêjista dê combustíveis para vêiculos automotorês

coDlGoE DESCRTÇ DÂS AÍIMDADES SECUNOÁRIAS

47.32.6.00 - Comércio varejista de lubriÍicantes

cóotco e oescaçÃo oi rrtaruneze
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NUÍ\'ERO COIIFLEMENTO
R PEDRO PAULO DE SOUZA

BÀRROôISiRITO

CENTRO
r,UNIcíPlo

MAMANGUAPE PB

ENDEREÇo ELETRÔNIco TELEFOIIE

(83) 8838-6137

EN.IE FEOERATivo RESPoN§ÁIEL (EFR)

SITUÊÇAO CADP"S]RÁL

ATIVA
DAÍA oA slTuÁçÃo CÁD,.§TRA
26tO? t201A

Àro r'o oE slrurcÁo caDÀsrRAL

siTUAçÁo ESPEctAL OATA DA Slr\.J ESPECLAI

NúÀ/ERooE lNscRtÇÁo
25.278.4S9/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÀO
CADASTRAL

DAÍÁ DE AAERTIJRA

25t07 t2016

ldel

O Copyright Receita Federal do Brasil - 1610212018

t6102120t8 20.15

Contribuinte,
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CERAIFICO o EBclêÍRo Ét1 05/Ol/20a7 1l:56 60Ê À1" ?01701110'{0
pRoaocor,o: 170111040 DE 24/03/2Or.7. C6DreO DE yERrFrCÀçÃO,
1.1701290398. NIRE: 25200795750.
.TO6E ROGERIO I|IOIITETÊO

Mariã de Fátila veLurs venâacio
sEcRETÁRrÀ-GERÀr"

,toÃo PBssoÀ. os/a1/2oa'l
'nfl - rclcéir.pb. gov.br

25t0ll2t4E5 xxx

BRASILETRA
SOLTEIRO(A)

FRANCISCO MONTEIÀO CÂMPOS MÂRIA DE LOURDE§ §OARES

25Mi1915 213707u ssP PB 9 t4.827.984{8

xtx

RUÀ }RESIDEI{IE JOAO PESSOÀ
SN

xxx CENTÀO

PB

§obd!Íltr!, de !âot.L dedopenN rthidrdiDpedl oãocmlnslrla, F§üi rê8lstro
JUI'ITA COMERCTÂL DO ÂDO DÂ JLNTA COMERCL{L DO XXX

ATO
oo2 - ALTERÁçÃo

o DO ATO
xxx

046 0) ÍlÁNSFORlvl^CAo
DÔ

)L'ILY

JOSE ROCEzuO MONTEIRO

RUÁ PEDRO PÀULO DE SOUZA 43

xxx CENTRO 5E280-000 0049&.

M{m"rgüspê PB BRÂSIL j. ro8eriollrontÊiro@gmriLcom

80.000,00 oilenta mil írâis

41326N

473 tE00

25/07n016 2?8.489/000 r -99 $l
NÁOtr

t3/o3a0t1

ilfiil üliilxffi ilflitfl rilflufitilfl iltffi ffi ffi Ilffi ifl
PBt t7cÉ00142275

DETERIDO RQUÍv,PsE

À vãltAEdc alêBte .!oclrE.àro, é. i.I!prcé6o. tica éujêito à cohlr.ov.ção il. árâ atldcii€idádê EóÉ réépcctiwoé lbrtâi6-
IÀfoEútto dêu rêrpêêliwo. cóilj.so. atê tGrjlfnc.ção

PA-R.A USO E)(CLU§ÍVO DA .,!NTÁ COMERCLAL

tí)

úW

JOSE ROCERTO MO}ITEIRO

58278400

ComéÍcio vsreJirb de coarbusiiveir pam wícuios aüoBotorÊs Cooércio vúejiíls dê lubÍiÍic.Ílt s
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crmoú drEront' ?oEDE XO?t' E IROIE ô
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JOSE ROGRP ÀONIENO ' '
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ERrVÀlo ARAUIOC,av&crct$
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CERUEICo O REGTSTRO Êt 0s/04/2Ar'1
PÀoToCoLo: 1? 01110a 0 DE 24/07/2Aa7
1170x29 019 8. NIRE:25200?95?50.
iIOÉE ROGE&IO MOIÍTEIRO

13.56 ÉoB No 201?0111040.
cóDroo DE vEÊrFrcÀçÃo:

xàrlã dê Fátiaa v6Dtura vênâ.clo
SEciETÁRrÀ-cERÀÍ.

,roÃo FEssoÀ, osl04/201'1
tw. rêdé!iE.Iü. gov.br

JUCEP

t.,

7 orÍc o á,!U Fone: 329! 29t1 r,(83)

I

§

I

I

I

I



JOSE ROGERIO MONTEIRO, brasileiro, nascido em 251M11975, natural do Mamanguape/PB,
Solteiro, sob, RG. 2137070 SSP PB, CPF lf. 914.827.984-68, residente e dorniciliado na Rua
Presidente João Pessoa, SN, Centrq Jacarai, Estado da Paraíba, CEp: 5827&000, Empresário, com
sede na Rua fedio farío db S-orua, 43, Õentro, Mamanguapq Éstado da p-araflí4 CEP: 5&JS0-000,
inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba sú NIRE: 25101323485, com despacho an
25107/2016 e no CNPJ sob n'. 25.278.489/0001-99, sob o ncnne Ernpresarial de JOSE ROGERIO
MONTEIRO fazendo uso do que pemrite o § 3' do at 968 da Lçi n" 10.406/2002, com a redação
altoada pelo art. 10 da Lei Complementar n" 128/08, oÍa EansfoÍma seu registro de
EI,FB&§II§IO .çe §.OGIEDáDE ELenE&lne{ I,IM}TÁDÀ u@ê. yez qrr€.Âdoriíiu. À.rooio(a)
ADJAMIR CAXIAS DA SILVA, brasileiro, natural de MAMANGUAPE/PB, Casadq Sob o
Regime de Separação Toal de Bens, Empresiírio, RG. N". 2.273.783 2" üa SSP PB, CPF n".
032-913.724-76, residente e doniciliado tra Rua Renato Fonseca Filhq 44, Cidade Nova,
Mamanguape, Estado da Paraíb4 CEP: 58280-000, passando a constituir o tipo jurídíco
SOCÍEDÂDE LMITADÀ a qual se ÍegeÍá5 doÍavantÊ, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao
qual se ohrigam muhramente rod'rx os sdci.os:

PRIMEIRA - A sociedade girará só o nome empresaÍial de AC§ COMERCIO DE
COMBUSTWEIS LTDA e terá sede e domicílio na RUA PEDRO PÀULÕ DE SOUZA, N". 43,
CENTRO, MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAIBA CEP: 58280-000-

SEGUNIIA - O objêto da sociedade seú o d€ Comércio a vaÍejista de cmrbustíveis para veículos
autoÍnotores; Cornércio varejish de tflbrificantes.

TERCEIRA - O capital social será de R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS),
dindidos ern 160.000 (CENTO E SESSENTA MIL) quotas, no valor nominal de R$ 1,00(um real),

cada um4 totalmente integralizadas neste ato, em moeda coÍrente, distribuirdo-se ente os sócios

da seguinte fonna:

CERÍÍFICo O REClIgtÊo 8,. 05/01/2OLl 13:56 SoÊ N' 25200795750
pporocoLo: l7OrlrllO DÊ 24/O3/2017. CóDTCO DE UERTFTCÀçÂÔt
11701299380. i{IRE: 25200?95750.
ÀCS COI'ERCIO DI COMÊUsÍIVEIS T,TDÀ

\

JTJCEP
xaria dé rá!i&. veÀturã vêhâ!éio

SECBETÁRIÀ.GERÀI,
.roão PEssoÀ, 05/94/2,or1
sw- rede61h.pb. gãv -br
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMÀÇÂO DE
EMPRESÀRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LMITADA

á€§ €.OMEBCIOEE,CONíBS.§TIYEI§, LTDÀ

Sócio Quotas Participação VâloÍ (R+)
ADJA}4IR CAXIAS DA SiLVA 80.o00 5QVo 80.000,00
]OSE ROGERIO MONTEiRO 80.000 5 0o/o 80.000,00

Tota I 160.000 100o/o 160.000,00

Â vá]1dâdê d*re Aoc@êDto, 6e 1!!p!êêáô, fica 6uleilo à cdprovação ae éu âutotlélilBd. uô. rêBPêctlvo6 pottssi!-
IlfolEando Éêu. r..Pcétiwoá códigot dê wúifiêàçãó
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QUINTA - A administração da sociedade caberá a aDJAMTR cAxrAs DÁ §ILVA e JO§E
RoGERro MONTEIRO, ambos recebem poderes e atribuições de representar a empresa aüva e
parsiva raspondendo judicial e o<kajudicialneote, em juíao og fora dela, ern conjunto ou
isoladarnente, podendo movimentarem cqrtas bancarias e fraticarem todos os atos compreendidos
no o.\iets rosid, .ssmBr-s no iqtsr.§ssçêsecicda{g ficaado v-dndo.-s .t+sp.da.dcnonilaaç,ào soolal sm.
negôcios estranhos aos fios sociais, bem corno onerar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçào
do outro sócio.

QUARTA - Que a responsúrlidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social, conforme ,'r.. 1.ü52 cclzoo2.

Jg/
CERAIFICo O REGIBERO EY 05/01/2017 13:56 soE No 25200795750
PROTOCOLO: 170111130 tlE 24/03/2017. CóDrGO DE 1IEPIFICÀçÂô:
1170129 018 0. IIEE:25200795750.
ÀCS CO!{ERCIO DE COIdBI'ÉTIVEIS Í,TDÀ

ldátia dê Fáti5a v.ntula vêBâbêi,e
6EcREÍÁRÍÀ-GERÀI,

JoÂo PE6§oÀ, 05/04/2or7
uw- rêalêriE-pb- gów -bE

a Sf,XTA - A Sociedade iniciou-se suas ariúdades em 25/0712016 e seu pr:lzo de duação da
sociedade será po Íempo indeterminado.

SETIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transfêridâs no todo or em paÍe
a terceiros, sem expresso consentimento do outso sócio, a quern fica assegurado, em igualdade de
coudições e preçq direito de preferência para a sua aquisiçâq formalizando, se realizada a cessão
de1as, a alteração contratual pstineute.

OITAVA - Que a ernpresa podení a qualça tempo, abú or fechar fili&is, ern qualqua parte do
país, se assim, ern conjuntq decidirem os sócios em conjunto, mediaute alteraçào codratual
assinada por todos os sócios.

NONA - Que o orercicio social coincidirá com o ano civil. Ao temrino de carla exercício, o
admrnistrada prestará coatas justificadas de sua administraçãq procedendo à elaboação das
demonslrações firunceiras, cabendo aoo sócios, na proporção de ouas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

§

$
(}

R
n§\a=s\):g§
.cÉeà
(J -É o

N-
JTJCEP

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÂO DE
EMPRESÀRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁFJA LN\4ITADA

Â€s.€.oMEMtoDE ,C.OÀrBU§.TII4ELS LTEA

À valldade dê6tê ilo.uêEto, se isprêÉéo, ftca dnjêito à cohp-ovêção iIê Eúa ãBt.st!éldadê Àoé rê6pect1vo! polEais-
lDloBudo ..u rêsp..livos códigos dé yÉ:itnc.§ão

I

I

l

)i

DÉCI1VIa - Em caso de mortê de uÍn dos sócios, a sociedade não seri dissolvida e contintará sendo
gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possivel ou inoristindo interesse
destes ou do sócio runanescente, os valores de seus haveres serão apurados e Iiquidados com base
na situação patimonial da empresa O mesmo procedimento será adotado ern qualquer dos casos

em que a sociedàdê se resolÍa em relaçÉo a um dbs s6cios.
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DÉCIMA PRIMEIRA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócim, Íepresentativa de

mais ala meade do capital social, enteoder que um ou mais sócios estão pondo em risco a

continuidade da anprx4 ern ürtude de atos graves e que configurem justa causa segundo aÍtigo

1.085 do CCl2002.

DÉCINÍÂ SEGI]NDA - Que os administradores decla,rarn, sob as penas da lei, que yo. "ttã:
incuÍsos em çaisquer crimes pÍ€vistos em lei ou restrições legais, çe possarn impedi-los de

exercer aüvidade empresalial conforme artigo 1 .01 1, I " do CC/2002'

DÉCIMA TERCEIRA - As partes elegem o foro de MAMANGUAPEiPB, para dirimir quaisquer

dúvidas decorrente do presente insruoiento contraüal, bem como pÚa o exercício e cumpÍimento

àos direitos e obrigaçôes rcsultantes deste contÍato, sendo que os administradores renunciam a

q"aq*i-rt"t, p".--uk privilegido que possa ser' E, por-estaern iusto§ € €oDffiâdos' ssiaam o'

jrxente instrumento paÍticular em três üas de igual teor e fotma'

5U EMAPE/PB MARÇOED

Slr"uCDY^,U)

DE 2017.

OSE

CAXL{S DA SILVA

ERIOM o

w
lt "Yg

:i:Iã:á::, ",iãÍiil \z ii 21""i""ii1 .':à;i":"8".;"ii?l:Êii:'
11, o129Ol80. NIRB: 25200795750 '
Àc6 couERCrO DE COXESSTMIE !"lDÀ

x.EtÂ ilE Fátü. Vatul' V'nâõ'io
SECRETÁRIÀ-GERÀT,

JoÍo PE6soÀ, 09/ol/2gL?
ttw- rcdêtts Pb-9Ôw br

§

JIJCEP

INSTRLIVGNTO PARTICULAR DE CONTRÂTO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÀO DE

EMPRESÀRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LN,ÍITADA
Á.cseoMERCtO DT .CO}'üUSTIYf,T§ LTDÀ

À variaad. .,cérê .ôc@oro, .. 'I:::#1":'::.:"1::;:"i.:H,:;:iE:: â: :ff'JIli'i.'dê 
Ào' tc.PecliaoÉ r'itaiê'
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kfr.A, por ãndlry, qs),inm(s)
lBntllR Cl/Yl§ DA§|LV B

JO§E ROG€EO TíOMEIRO

Solo

Ácsâsa o sb .lipàjuse
t-

JT.JCEP

§

cERTTFTCO O RÊcrgÍRO ÊÁ 05/01/20a1
PRGTocoto: 1? 0i1113 0 DE 24/03/20i.7
117012903Ê0. NIRE: 29200799?SO-
ÀCS COUEFCIO DE COIdBÍISTI\IEIS ITDÀ

13:5 6 soÊ N" 25200795?50-
cóDrco DE vERrFrcÀÇão,

üEria de FátiEa vedEura venâncio
sEcRETÁRrÀ-GERÀ!

JoÃo pEs6oÀ. 09/04/20t1
r*. redêÉi!.pb -gov,br

À vàlidàde déÉtê doc@ênto, 6ê 1Dp!ê6so, fic. aurêlto i c@provação dê êui .utêdttêial.dc ào6 r!Épccti.voé poEtal6
Irforhândo 6eu6 E.ápcctj.voá cód1Eo6 dê vcEttlc.ção
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Pelo oresente tnstrum€nto pãrticulaÍ de contrato soclal e na

melhor foima de direito os sócios a seguir identiÍicados

ADJAMIR CAXTAS DA SILVA, brasll€iro' natural de

um'iÀrlêünÉElpB, casado, sob o Regim,e- de se-ParaÇão Totôl de

;;;;;- E;pãá.ó, nc. Ho. 2..273.?ti3 2a vra ssP PB' cPF n0'

óil'.gtzJi.q'i ç, iesidente e domiciliado na Rua Renato. Fonseca

iíü-ã+,-àaáâe 
-Nova, 

Mamansuape' Estado da Paraíba' cEP:

58280-000; e

JosE ROGERTO It',toNTEIRO, brasileiro, . njt:cido em

ZSrcíítÁtS, natural do Mamanguape/PB' Solteiro' sob' R-G- 

^2r37o70::;;;- cor ru0. 9t4.827.984:6s; residente e domlcillado na Rua

i,'Jr,ãí1""j"áà pA;;; sú:'ceniro, rac"a'i, Estôdo da- Paraiba'

cEp1:ó);õrdõo;; i";t. çisi, t , ccl2002),,únicos-sócios da

Sociedade Limitada de nomá 
'em p'esa rlal "ACs COtitERcIo DE

éór,r:iülrüàl; urDA", com seóe e domicilio nê RUA PEDRo

;;üió-õà-iõÚzA, No. 43, itnino' NTAMANGUAPE' -EsrADo 
DA

ãiüid,"cãã,- iaàeo-ooo, cin contiato de constituição arquivado

;:;;;'à;;r;úi oo estàoo da Paraíba sob NIRE^2s 2007es750'

;""1""t;;; 
- 

àe- osto+hílt' inscnta no cNP'r sob no'

!i.zte.iãõioõot-gs, resotuãm ALÍERAR o referido contrato'

meJiante as segulntes cláusulas:

.]-\§J'
d
9 CLÁUSULA PRIMEIRA
osJ {cAR' brasileiro'

Fica admitido na Socledade: KAROLLYNE DE JESUS HONTETRO DE ALEI

solteira, nascido "#'iiió!rôü'-^*'t']-at 
N-rúãrlcÚÀpE - PB' empresárla' portador do

documento a" 'a"ntiluã 
i'J "q 

'l iào z:s t-ptâ-iã' 
'1ü 

tlosf pã e iàscrita no cPF de no'

yÍ 101.67s.034'os, '"'lfJ^iJi"ooÃitiiiua-u-^u^i'i' 
lü;;; iãnúca^Erno' 44' cidade Nova'

&-F- Mamancuape, estaao'à]'à'air.uiuu' éÊp' sazeo-000' (art' e97' l'cc/2002);

§{ET

\
$
.§

.\ 
,r

J
t

<9É
É:à
'ê

CLÁUSULA SEGUNDA

Ret ira-se da Socied ade o sócio: losE R

a lunta Comercial do Estado da Paraiba,

tota lidade Para os sócios ADJAMIR CAX

ALENCAR, anteriorm ente qua lificado;

JUCEP

OGERTO MONTEIRO, Já devldamente quallficãdo. perante

,lt' #;'t* :ru ii'ii:'r.o,.,:'il'"'ià"-'fl fS t Ê

dg
::âH:ã:3 ",iãil:lã3 3I l3i3;i13il.'il31"ã"8"';ílil3#Í3:'
T 17017?2354. NIF! ', 25200795í50.
i& corcncro DE cotrBosrrvlr§ LtDÀ

úrliã d. ráut Vtnturr Vcnlnclo
gEcBErÁRrÀ_§aRÀJ,

JoÀo PESSOÀ. L6/ 05 /2011
ffi.t.d.sia Pb.gôv'bt

COMBUSTIVEIS LTDA
RCIO DECTPOIOB ACS COMELDASOI"ALTERAÇ TTRA Uo NoC

À e.rid.de de.ts doc!,,ênro, * T;:ffi;;.=,:"*;|:.i,tr:üi;:: â: #.ãEI-ó'd' 
no! !'!P'ctiwo' Pott'i!

\,

I
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CLÁUSULA ÍERCEIRA

osócioJosERoGERIoMoNTEIR'o,queseretiradasociedadedeclarahaverrecebido
individualmente neste ato, a quintia ae á$ i6'SOO,OO (setenta e seis mil e oitocentos reais)' sendo

peta venda de suas quotas êra- o-tÀiio aó:Âurir clxrls DA srlvA' corÍespondente a

4gyo(quarentô e oito por a"naJi'Jo.apiur au sociedade, assim também, declara haver rêcebido

individualmente n"rt" . qrun.iã'âe àC izoo,oot tj9: lil-ejuzentos reals)' sendo pela do restante

das quoras a sócta recentemi"ürà-iúã 
'xaàouvtts oE JESUS T4ONTEIRO DE ÂLEÍ{CAR,

correspondente à 2olo(dols p.;';;t") ;;;á-nál àa socieaaae), declarando haver recebidos todos

os seus direitos e haveres p"i.nià ã"oii"àáde, nada mâis teádo a reclaÍnar, seia a que-título for

nem do cessionário e nem ou õoiúJtá", àando the plena' geral' rasa e irrevogável quitação'

CLÁUSULA QUARTA

CLÁUSULA QUINTA

CLÁUSULA SEXTA

n.ia d. !áti{. V.ntur. VeniDc'o
sEcRa!íx rÀ- GERÀ!

,roÁo ?E§soÀ, 16/05/2011
Ír, !€dê3in.Pb.gov b!

cERlrrrco o REGTSTRO Et L6/A3/2011
piorocolo rrott6ogo DE r0l05/2017
r r ?or? r2.!68, NrRE 25200?95150
Àcs colrtERclo 0É col'tBusfrvErs LTDÀ

1I: 09 SOB N" 201?0146090
cóDlco DE vERrEtcÀçÀo:

I

o éapi
e9rà

q u otas
soclos:

tal social continua no valor de R$ 160'000,00 (cento e sessenta mil reais)' totalmente

ltzado neste ato em moeda .;;r.;-t.-;; ;;,;, dividido em 160'000 (cento e- sessenta mil)

no vator nominat de R$ 1,00"i;;';e;rl ãaoã u*a, distribuído da seguinte forma entre os

\\

Parágrafo únlco: I responsabllid ade de cada sÓcio é f^tÚf:'ao valor de suas quotas' mas to

respondem soridariamenre p.,.";ilü;J;õãiã càpii"r soclal. (art. tosz, cc/2002)
dos

ô
l.
I
q
qí
d

As quotas são indlvisiveis e não poderão ser cedidas- oÚ transÍeridas a terceiros sêm 0

consentimento do outro ,oa,o'or'ã-. J"u ãa*r.oor res.a],..a 
-ouemnca 

assegurado, em igualdade

de condições e preço dlrerto o" pàitiãntit para a sua aq'riiJao tt útas ivenda' formalizando'

se reatizada a cessão o.rur, . ít['rãçã"'iããti"úfp.,tin.àt" iatt.-r"os6, art' 1'057, Ccl2002)

N. S e resDonsabilldade de cada sócio é.restÍlta 1o--'-:]:'de 
suas quotas com lucros- e divldendos' mas

,.'§\§3 §ooos respondem sorioa,.]am"nie pela integralização ao táp'tir i*iur' (art' lo52' ccl2ooz)'

..§:Éi 
cLÁusurA sÉrrMA

; )ã:ã
§Ê'=^ administração da sociedade será representadô 

_po 
r ADJAI4TR cAxlÀs o-A^STLVA que recebe

\\.-pederes e atriuu,çoã 
-oã-i.fr"r.ntu' u 

"'p-'"1à 
;ú; ; passiva respondendo ludicial e

extrajud icialment"' tii:''iio oiifora dele' q" t"''ni"|.á iJu-ottdnit' podendo movimentar contas

bancariôs e prarrcar'iffi?;;'à'iàr-loÁ0r"".'qia".'i"-àul.to 
social, sempre. no interesse da

sociedade, rittnoo u"o'ããã-o-"o Já oenominaçãolioti; ;;';;g;ti"t e'stranhos aos flns sociais'

bem como on"'ut utnl'ià'oveisãa socieoaae' sem autorização do outro socro'

JUCEP

COMBUSTIVEIS LTDA c
DE ACS COMERCIOSOCIEDADAUTTRANCo oRA1 ALTE Ç

valoráoPerticiuota sSócio 156.800 00980/o156.800I AAD SlAsR CAXAMlAD 3.200 002o/o3,200
LY

RCANAE LERI DooM TN ESUESDE JELo NRKA 160.000 001000/o160,000
Total

à w.lidrd. d.,r. do6n.nro, ,. '!il:::;o:';1,:"::H"ttr:ü§:: f ;§.il*** 
no' r"P'ctiÍo' Portri'

\
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MAI'4ANGUAPE/PB, em 10 de ABRIT de 2017-e+
5§w0^ú Lox^,en dq

ADJAMIR CAXIA§ OA SILVA

\>\-t*
^§9à\_/ü9

#eI,
Í'(. do do- (o-

KAROLL NEDEJ US MONTEIRO OE ALENCAR

JO ROGERIO MONTE IRO

J

JIJCEP

SOCIEDADE ACS COMERCIO DEl'ALTERAÇ O CONTRATUAL D
COMBUSTIVEI§ LTDA

À vàIid.do d6st. dóctl@ntso, !. i+!"3o ficâ !ul'!l'o ' 
corylov'Ç'o

InÍorn'ndo "u5 
!"9'ct!vo6 códrgo'

rut íticldàdê no. E tFctivot Po!!.it

I

crÁusuta orÍavA

O administrador declara, sob as penôs da lei, de que não está impedido de exercer a administração
dô Sociedader por lei especiô|, 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 públicosi ou por

Crime falimentar, de prevaricaçâo, Peltô ou SUborno, ConcUSSão, peculato, ou contra a economia
populaÍ, contra o sjstema financeiro nacional, contra normas de defesa dô concorrência, contra as

relações de consumo, fé publlca, ou a proprledade.

cuÁusutl lonn

Todas As demais Ctáusulas e condições estabelecidas no Contrato de Con§tltuição Já arquivâdo e

que não foram expressamente modificadas pelo presente instrumento permanecem em plena

vig or.

Ftca eleito o Foro da comârci de MAMANGUAPE pôra o exercíclo e O cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato.
E asltm por estarem Justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) via, para validade e

ser registrado e ârquivado na JUCEP PB.

&

§
w

cERtrtlco o REG:SIBO E!, :.5/05/20:.1 Lr:09 SOB tl" 20170146090-
irfficôõ, -rioiiáõió iz lo'tos/zou ' côDrÉo DE vERrttcÀçio:
t!7Ol?r2360. Nrt{E: ?s200?t5?50'
Àcs c!!íEBcro DE COíBIrSÍlvlrg ,.lDÀ

}..!1. d. Ellir. v.n!u!. vÚ'Àcio
sEgLEtÀÀ!À_GEB,À!

,roÀo PEssoà, L6 /051201'1

'ri. . r.d.t ir! . Pb . gov . b!
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Roni.*, poí âôírstt4tç!, â{s) ftÍÍu(s)dt:
ADúÂI,IIR CÂXÀS DA §ILVA 6

IqROIYNE OE J€§JS MOÍTENO OE ÂTE CÁÂ

oqJ É, .1AW2n1l
E§ErDnh: M/\Uin OIVÂLCAIíII

Sdo
AEs o 8it

c^móaroBt Ímtfr: oa@.oe ,loías E ?t"Í6Ío
Rr. iíEí J. Pêíre, ar, CttÚo- taÚu8'Pê?u

Reonnêço, po. lltD.lli.trP. 5) fiÍt'É {t) d"
1O5E NOGERIO MOHÍt IRO

L*,

\

? OFÍCto âI Foner (83)3292:229t tà

i'"ii i{

cERtIfICO o REGlstÀO Er{ 16/05/?A11 11:09 SoB l{c 201701'6090
ã;iôãôõ, -l;õii;Gõ íi ió7os7zorr. cóDrco D! \'tnrrrcÀJÇÁo:
rt?01772368 . NrRE. 25200?95750.
Àcs collERcro DE col,lBusrrvEls ITDÀ

t{Àsiâ d. fátutâ V6ntü.à v6nâhclo
stca!1ÁÀtÀ_cERÀ!

JOÃO PESSOÀ, 16/05/20r'7
tú. r.dê t i!. Pb . goY . b'JTJCEP

Àv.ual.aled.!tdoetEnto,r.tnp!..ro,trc.rsj.itoàcorytorà9ilod.!u..ottáEicid.àDo!r'lP€ctivorPort'lit-r"iãt""áo" c""r itpcct'voe cooigos dÊ wê!ift--q'-
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?O OFICIO DE NOTAS E PROTÊSTO
HUe Pres.J Pessoe 4/. Centro Memanoueoe - pB

I que me foi
AUIEXnC CAO

Certifico que a prBsente côpia é rêpÍoduÉo fiêl do oÍigina
exibido. Dou Íé. (An.36tttt do CpC).
Mamanguap€r'PB - 1 í020't 8
Selo Dbital:AGM38'l O3$p5T
Consulte a aut€nticidad€ em httss://setodigitat.lpbjus-bÍ
Emol R$2,3ô FaÍpen R$0,28 MP RS0,O4 Flpj R$0,48
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2 oFtcto DE
Rua Pres.J

Certifico que a pÍesente cópia
exibilo. Dou fê. (Art.36$lll do
Mamanguepê/PB - 11/0120í8
Sdo Dqibl:AGH970í g6V3U

ômsultê a auteoticidadê €in
Emd RP,36 FâÍp€n R$0,28 i,P RS,01Fq,

E PROTE
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuÍadoriaGeral da Fazenda Nacional
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA

DA UNÁO

Nome: ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 25.278.489/0001 -99

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

ià"pon.ruiria"a" do su,eito pr".irãã"ir* identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que

não constam pendências ", ""í .toÃ", iãfativai a creO]tos tributários administrados pela Secretâria

da Receita Federat do er"$r iàãii)-ã ? ini"úo"r em Dívida Ativa da união (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)'

Estacertidãoéválidaparaoestabelecimentomatrizesuasfiliaise'nocasodeenteÍederativo'para
todos os órgáos e fundos puuri"áJãããiÃi"istraÉo direta a.ele ünculados. Refere-se à situaçáo do

sujeiro passivo no âmbiro d" RFÉi;;;ÉôÊú'" ãÉiange inctrsive as contribuições sociais previstas

nâs alíneas 'a' a 'd' do prrrg,,'o íni"o do ã't' 't t d" Lei'n' 8'212' de 24 de julho de 1991 '

A aceitaçáo desta ceÍtidão está condicionada à veíficaçáo de sua autenticidade na lntemet' nos

enãàreços .nttp:lrfb.gov.bP ou <hüp://www'pgín'gov'bÊ'

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Corrjunta RFB/PGFN n' 1 751 ' de 2h012014'

#ilü ;;ã;;í g-ii7i" Átoztzol I <hora e data de Brasília>

Válida ate 1310812018.

óãàin'" a" 
"ã",iàÊ 

dá certidão: 2o28'5sGE'ABFD'3cBF

õiãiür"r. ,áirt, ou emenda invalidará este documento'

1/'l
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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CPL.o

CERTIDAO

Certifico, observadas as disposiçõe.s da.legislaçáo vigente e de acordo com Qs

assentamentos existenres n§;"jgã;,'q;'o ôàntriOuinú-s'çra iãentiÍicado está em situaÇáo

REGULAR perante " F;;;;; ÉbÜilc' e-srtaual' com relação a débitos fiscais

"lãiitti"tii'ás 
e inscritos em Dívida Ativa'

ApresenteCertidãonãocompreendedébitoscuiaexigibilidadeesteiasuspenSa.nem
exclui o direito de . r","ij"'i'úütléa Estaouar' ' 

quãq'ái tempo' cobiar valores a ela

;;;;rir;; ;;"iàÁs peto referido contribuinte'

válida por 60 (sessenta) dias a partir da da-ta d9- sua emissão'

a sua autenticidade atraves-dãi"*Iço validar ceftidão de Débito na

ov.br.

CODIGO: 9393.0968.8A6C'1 DAB

Nome Empresarial:

ACS COMERCTO OE COIíBUSTIVEIS LTOA

Endereço:

PEORO PAULO DE SOUZA

Baino: MunicíPio:

CENTRO MAMANGUAPE

lnscr. Estadual: Situação Cadastral

16.284.719-1 ATÍVO

Número:
,|i}

CNPJiCPF:
25.278.489/0001-99

Emitida no dia1210212018 às 1'l:29:38

Complemento:

CEP;
58280{00

Esta certidão é

devendo ser confirmada
página www.receita.Pb g

(

Gertidão de Débito emitida via 'lnternet"

§
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CNPJ; 08.E98.124l0O01-48
RUA DO IMPERADoR, 78 CENTRO MAMANGUApE-pB CEp:SB28G,0oo

FONE: (83) 3292-2778
SECRETARIA DE FINANçAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNTCIPAIS

NÚMERo DA CERTIDÃo DATA DE EMISSÂO VALIDADE rNscRrçÀo mUNlcTPAL

00'1268 28t12t2017 180 DIAS 34.17 50

OAOOS DO REQUERENTE
CPF/CNPJ
25.278.489/0001-99

Nome/Razão Sociel
ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço:

PEDRO PAULO DE SOUZA

Numêro

43

Compiêmento Bairro:

CENTRO

DADOS DA CERTIDÂO

Certifico, para os devidos Íins, que de conformidade com as informaçóes prestadas pelos órgãos comp€{entes
desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS ÍefeÍente a Tributos Municipais, inscritos ou náo em Dívida Ativa,
alé a presente dala, para o requeÍente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal dB cobrar_ quaisqueriébitos gue vênham a 
-seJ

posteÍiormênte. apuÍados. Do que constar, passamos a presentê cêrtidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E

OUAISQUER ORGAOS,

ESTA CERÍDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÂO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

MAMANGUAPE 28 de dezembro de 2017

fu*q*,-
llrníüt4.dt

Brua Vlâdinr & Soua Pust

orretüa dêAÍccú4h e lnhJh§

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENT

ã3',JBo,?EJ§I1S,5,I§S!SJ9"-**-",'ffi*
CeÍtifico que e prÊsaflte cópà é íBPúuÉo fiel do oÍEinalque me for

exibílo. Dou Íé. (tut.3âtllldo CPC).
Mamanguape/PB - I 510201 I

(PA

*

f,}- z.o

Emitido pu: bruna

Sêlo Doital:AGM38ogGYLoW
ConsulÉ a autenÜcilade em htF§://selod(ltal tipb.ius'br

Emol RS2,36 FaPen R$0.28 MP R$0,04 FeÍ,j R§0,48

tt 7.t

/ã

A

»
rq ,-W

§
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Inscrição: 2527a4a9/oool-99

Razão SociaI: ACS COMERCIO DE COI.4BUSTIVEIS LTDA

Nome Fantasaa:Acs AUTo Posro

iid"r""o, RUA PEDRO PAULo DE SoUzÀ 43 /CENrRo / MAMANGUAPE / PB /
- 58280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art' 7'

Ju iài- s.o:e. de 11 de maio de 1990, certifica que' nesta data' a

ãrp*t. u.ini" identificada encontra-se em situação regular perante o

ruriOo Oe Garantia da Tempo de Serviço - FGTS'

o Dresente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

ãe'ulãt'' i.r*ã'"i"t- ã 
--"itiu, 

içôes e/o u enca rgos devi dos' decorrentes

Ccrtificado de Regularidade do FGTS - CRF

das obrigações com o FGTS'

Validader oslo2l2ol1 a 06103/2018

Certificação N úmero: 20 180207080940471807 oz

Informação obtida em l2l}2l2}l8 ' às 12:24:55'

A utilizacão deste Certificado
condicionãda à verificação de

www.caixa.gov.br

Dara os fins Previstos em
' autenticidade no site da

Lei está
Caixa:

§

hths:/r'.,/wiv.sifge.caixa'gc\' bÍ'Empre6a'cííCí'F§ecÍStÍnprimirPapol
.asp?VARPessoaMatÍiz-40004733&VÀRPÊ§soad00O/t?33&VARUEPB&V

111
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CERTIDÁO NEGATIVÀ DE DÉBITOS ERAB:AI.HISTÀS

Nome: ACS COMERCIO DE COMBUSTMIS LTDÀ
(MATRIZ E EILIAIS) CNPJ: 25.2'?8.489/0001-99

Certifica-se que ÀCS COUEBCIO DE COIíBUSTMXS LrDÀ
(HATBIZ E FItfÀIs) ' inscrito (a) no CNPJ sob o n"

25 .218. { 8 9 / o 0 01- 9 9 , NÃo coltsTÀ do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art' 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" ]-.2'440' de ? de iulho de 201L' e

na ResoluÇão Àdministràti"u no l41O/2OLi- do Tribunaf Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011"

Os dados constantes ie"t" Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do fraUalno e estao atualizados aLé 2 (dÕis) dias

anteriores à data da sua expediÇão'

No caso de pessoa iurídica' a Certidão atesta a empresa em relaÇão

a todos os seus estabelecimentos ' agências ou filiais'

A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no p"11"r, do Tribunal superior do Trabarho na

Internet (http: / /vtww ' tst ' jus 'br) '

Certidão emitida gratuitamente '

Cert idão n" : 14242I'150 / 201"1

ExpediÇão: 26/12/2Ol'7, às 17:32:38
Validade: 23/06/20L8 - 180 (cento e

de sua exPedição.
oitenta) dias, contados da data

INEOBI{AÇÃO $'TPORTÀIITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado s

necessários à ident ificação das Pe ssoas nalurais e ;urídi'cas

inadimPlentes Perante
rabalho quanto às obri-gaçÕes

estabelecidas em sente nÇa condenatóri a transitada em iulgado ou em

acordos iudiciais tr abalhi st as r rnclusive no concernente aos

a JustiÇa do T

dênciários, a honorários, a custas' a

recolhimentos Previ
emolumentos ou a recolhimentos deterrnrnados em fei; ou decorrêntes

de execução de acordo s firmados Perant e o MinÍstério Público do

Trabalho ou Comi s s ão de Conciliaçáo Prévia '

M
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REF.: TOMADA DE PREçoS N'00001/2018
cÂunRn MUNtctPAL DE MAMANGUAPE

PROPONENTE: ACS COTUÉRCIO OT COMBUÍíVEIS LTDA

CNPJ: 25.278.489/0001-99

f.O - OeCfARnSO de comprimento do disposto no Art T', lncisoXXXlll'daCF-Art 27' lnciso

V, da lei 8.666/93.

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

inciso XXXlll da Constituição Federal, Lei 9'854, de27 de outubro de 1999' declara não possuir

"m 
,"u qu"dro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno'

insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo

existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente'

z.o - orcr_nnlçÃo de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na

licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8 666/93' Art' 32' §2" o proponente acima qualificado'

declara não haver, até " ,ã""" data' fato impeditivo no que diz respeito à

habilitação/participação na p'"'"nt" licitação' não se encontrando em concordata ou estado

falimentar, estando ciente aa ãirig"tori"áaae de informar ocorrências posteriores. Ressalta

ainda, não estar sofrendo 0""ã,1à.a. de declaração. de idoneidade no âmbito da

administração Federal, Estadã,- úunicipat ou do Distrito Federal' arcando civil e

criminalmente pela presente afirmação'

3.0 - DECLARAçÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do coírespondente

instrumento convocatório'

O proponente acima qualiÍicado declara ter conhecimento 
-e 

ãceitar todas as cláusulas do

respectivo instrum"nto ton'oi"útio e submeter-se as condiçôes nele estipuladas'

Maman
ACS COüÍ

ctí Pl

ape/PB, 19 de fevereiro de 2018'

Dt colr!u3rÍYtlsr
1r!.4S9/0001't9

DA

l-cnpJ, zs.2z8'48910901

,_*'.iü'ffii:i*,1i4{}

-eíl
tI DA
t 4l

JÀDJ CAxl^§rÚÀ Slt

dj ir Caxia-nüa íva
cio-Administrador)

RG.2273783 SSDs/PB ,

Rua Pedro Paulo de Souza' '

(83)3292'0133 - E-mail: acsautoposto@

P8 - CEP: 58280-000
,.489i 000 1-99 ' lnsc. Est 16.284 749-1

Fone

{3 - Centro - Mamanguape -

hotmail.com - CNPJ: 25 278

I

1

§
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PODER JUDICúRlO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUUCIÁRIO . CENTRAL DE CERTIDÔES

Praça João Pessoâ, s/n - CEP 58013-902 - Joáo Pessoa (PB)

Íeleíone: (83) 321 6-1440

tD
PL c

CERflDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAçÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

certiícamos que, em pesquisa Íealizada nos registros de distribuiçáo de feitos de íalência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas âS comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

CNPJ: 25.278.489/0001-99

Razão Social: ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Nome Fantasia: ACS AUTO POSTO

Certidão emitida às 09:19 de 2910112014'

Validade 30 dias

1'Estacertidáofoiexpedidagratuitamente,alÍavésdainternet,combasenâResoluçãon"17l2o10,daPresidênciadoTJPB

e na ResoluÉo no 12í12010 do CNJ'

2.onúmerododocumentoconstantenestacerridáofoiinfoÍmadopeloprópriosolicitante.suaautenticidadedeveráser

conÍerida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: cPF e RG)'

3.EstacertidàonãoteravalidadeparaflnsdeinstÍUçáodeprocessosjudiciais.

4. A pesquisa é restÍita aos dados fomecidos pelo solicitante, ficando rêssalvados os registros cadaslrados de foÍma diversa'

5. A pesquisa Íoi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento'

Para conírmar a autenticidade deste documento acessê http:'lâpp't'ipb'ius'bÍ'

validação: vxqs.veTr. voco pooe tai-ueãl"io *oigo on 
"pttsentado 

no cabeÇalh

ceÍtolvalidarccÍtidao e insira o código de

a o

r+ i
t

ry



MAMANGUAPE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
E ALUGUEL DE MAOUINAS

(-'

!v
JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO

ATESTÁDO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO

\yY

JOSINALDO 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/PB, Atesta para os devidos ílns que a Empresa AcS coMÉRclo DE

COMBT STÍVEIS LTDA, lnscrita no CNPJ sob o número 25'278'489/0001-99' situada à Rua Pedro

Paulo de Souza,43, Centro, 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'

nãoexistindoemnossosregistros,atéapresêntedata,fatosquedesabonemsuacondutae
responsabilidade com as obrigações assumidas'

4e,9*^'.rrrr*r\
MamanguaPe, 10 de janeiro de 2018'

JOSINALDO MA DE CARVALHO.
o

2"o
?6'ro

L!-

20 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO-Ruã Pés-J-Péiioá 47. cent o Mamãnouaoe' PB

? OFICIO DÉ NOTÂS

Rua PÍês.J.PÉ§oa' '|7 ,

sêmelhânçe, 8(s)
OE
- í't n1m18

YH3

t

AlrrE]{rlcÂoÂo
Certific, que a PreseoG cópÉ é ÍepíoduÉo Íie
exibido. Oou ê. (AÍt.36Slll do CPC).

I do original que me foi Dou fé.
EscÍevente:'
Selo Drgital
Consultê a
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PROPOSTA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2018.

oBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis mediante requisição pgriôdica - gasolina

comum e etanol, áestinados aos veículos utilizados nas atividades da Câmara Municipal

de Mamanguape .

PROPONENTE: ACS COMERCIO DE COMBUSTTVEIS LTDA

CNPJ: 25.278.489/0001-99

Nos termos da licitação em epígrafe' apresentamos proposta conforme abaixo

20500
Il00

3,98

2,95

P TOTAI,
8 t.590,00

3.245,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 84'835'00

(Oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais)

PRAZO: ENTREGA IMEDIATA
iiã^i**iô.-^ii.iNNrrA iJrES APOS A ENIREGA TOTAL DOS PRODUTOS

SOLICITADOS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

o'nrcÉú-úns vencnoonins oFERTADAs: sErrA coMBtJSrlvEIS

cóDICí)DIs(tR IMTNAÇÁo

I GASOLINÀCOMLIi\,
2 ETANOL COMTJM

Maman
ACS

MARCA^íOIJI]I O I n'IDAl,I
SE'I'TA LITROS

SETTA LITROS

de 2018

or lavtroenn P tNrrÁR«r

it ,
/l

lro
L,OA

':I h?i,3 i l;ffi iJ,?sl 1,,',I
r r,^ PtoRo tau!o oE SOUZA' N' 4',
' - 

CENTRO- CEP: 58 2EO-0O0

L "illii"ià"^-"í "" J
cl(

"ra
tR C A Íl tío^ slLvA i

Ad: irCaxlas da Silva
Administrador)clo -

G.2273783 SSDS/PB #

Rua Pedro Paulo de Souza 4

(33)3292-O 133 - E-mail: acsâutoposto@l

u

Centío - ManranguaPe
rotmail.com - CNPJ: 25 27

PB - CEP; 58280'000
8.48910001-99 - lnsc. Est.: 16.284 749-'t

OJA

Fone

z«íNtrtu\

t-r

Prezados Senhores,

19 de

I
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
CÂMABÀ MUNICIPÀ! DE },íA!,TÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀrÀ 001 - roMÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2018

Ata dos trabalhos da Conissão Pexmanente de LicitaÇão, encarregada de atuar nos procedimentos
relativos à licitaçáo acima indicada, que objetiva: AquisiÇão parcelada de combustlveis
mediante rêquisição periódica - gasofina comun e etanol -, destinados aos veiculos utilizados
nas atlvidades da Câmara Municipal de Mamanguape. Eoi dada a devida publicidade ao certame, êm

observância a legisfaçâo pêrtinênte. util-izando-se do seguinte meio de divulgação: Diário
oficial do Estado - 31/01/20\8, JornaI A Uniáo - 31/Of/2078, Licitante cadastrado neste
processo: ÀCS Comércio de Conúcustiveis Ltda - CNPJ| 25 . 2'18 . 489 / OOOI- 9 9 . Às 09:00 horas do dia
!9/02/2A18, reuniu-se a Comissão Permanênte de LicitaÇão, designada pê14 Portaria 1ó O'70 /2Ol1
de 02/70/2077, composta pefos servidores: CIÁUDIO LEÍTE FILHO - Presidente; MÃRÍÀ JOSÉ GOMES -
MeÍr-ilro; MARÍA GORETE LEITE BARBOSA - Menbro. Íniciafmênte, conforme as disposiçôes contidas no
instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos
interessados. Licitante qualifÍcado a pa!ticipar desta reunião: ÀCS Comércio de CoÍÚ)ustlveis
Ltda - Representante: Adjamir Caxias da Si1va, Em seguida foram idêntificados os envêlopes
contendo a proposta e os documentos de habilj.taÇão do licitante devidamente qualificado,
abrindo-se o envelope Docr.mentaçáo o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presênte.
Conferidos os elementos apresentados, passou a informal: O licitante foi considelado
habiLj.tado. Àpós a divutgaÇão do resultado da fasê habilitaÇão, obsêrvado o prazo recursal ou
rêgistrada a dêsistência expressa do licitantê de apresentar qualque! lnterposiÇão de lecurso,
foi aberto o ênvelope contendo a proposta de preços do proponente habilitado, o qual teve seu
conteúdo devidamente rubricado. Ànal-j-sada a proposta a Presidente passou a informar: O

licitante apreseotou proposta,
o vafor ofertâdo pelo proponente, devidamente rêgi§trado

no aspecto forÍna1, em consonância con as exigências do

instrumento convocatório. considerado
no correspondeote Histórico da Àta, as observaÇÔes apontadas durante o
definidos no instrumento convocató!io, ao fj-na1 da sessâo, produziu-se

processo e os critérios
o sequintê resultado:

QL )

o de Combust iv is Ltda

Licitante vencedor e respectivo vafor total da contrâtaÇão: ACS Comércio dê Combustivêis Ltda
- Valorl R$ 84,835,00. Os valores unitários coostantês da proposta apresentada, bem como o

resultado do cêrtame com a devida classificação, estão demonstlados no respectivo Mapa dê
intêgrante desta Àta, indêpendente de tran§crição. Eacultada

oi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a preseDte
conforme, vai devidamente assinada.

ApuraÇâo, que fica f azendo^arte
a palavra: nenhuÀ observpÇão f
Ata, que depois de \ida e 'achada

\
\, \,\

- \\
CLÁUDIO LEITE FILHO

q-\

ACS C

2

Cov
MARIA GORETE LEl E BARBOSA

ríu
L

-=_-i\üA\rA ;osÉ\ cou!:s

Jç2
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- EstÀDo pe pa.naÍsÀ
CÀ!ÍAB,A MTNICIPÀIJ DE MÀ},íANêUÀPE

coMrssÃo pERrrANErÍrE DE LrcrrÀçÃo

srsrónrco DÀ ÀTÀ OO1 - To!.GDÀ DE pREços No ooool/2018

Histórico da Ata dos trabalhos da comissão Pêrmanente de Licitaçâo, êncarregados cte atuar nosplocedimentos relativos à licitação aciroa indicada, que objetiva:
Àquisição parcêrada de comlcustiveis nediante requisição periódica - gasolina comum e etanol- -,destinados aos veícufos utirizados nas atividades da câmãra Munici.pai a" Mu u.g;p..
1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Considerados os valores apresentados
processo e os critérios definidos
produziu-se o seguinte rêsuftado:

- ACS Comércio de Combustíveis Ltda.
Iten(s) r 1- 2.
Valorr RS 84.835,00

UDIO LEIT FlLHO

cada licitantê, as obsê rvaÇõês
lnstnrmênto convocatório, ao

apontadas duraote o
final desta sêssão,

po1:
no

2.0 - Do rRàrÀlrENEo orrEáENcrÀDo pÀRA ME ê Epp - FÀsE pRoposrÀ

- Não há registro.

\\§
C

C rc1 de ombu tíveis Ltda
4 t(2

MARIA GORETE LÉ]TE o AC c

\
MAPIA ]OSE GOMES
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sstÀDo pa pÀnÀÍBÀ
cÀ'íAaÀ MUNrcrpÀ! DE tríÀMANGUÀpE

courssÃo pERrrÀlrENÍE DE r.rcrrÀÇÃo

2,9

\

c IO LEI EEI o

L(
MARIA JOS G s

3.245,00 1

Mananguape - pB, 19 de fevêrelro de 2019

RESI'LTÀDO FTNAI I

- ACS Comérclo de Combustíveis Ltda

Valor: RS 84.835,00

vLO

L.5.

- Gasolilra comrr{
r,tdaComércio de Conlcustíveis 1i tro 2050 81.590,0 1- Eaãnot

S Comércio de CoflüLrstÍveis Ltda

QUÀDRO COMPÀRÀTIVO DOS PREÇOS ÀTRESENTÀDOS - I,ÀPÀ DE ÀPURÀÇÃO - TO,ÍÀDÀ DE PREÇOS NO OOOO'/2018

lUnid. Vl, Unit. vI. aclass - Obs .1

ÀCS

litro 11001

MARIÀ GORETE LEITE BARBOSA
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA . TOMADA DE PREçOS NO OOOOI/20íS
OBJETO: AquisiÉo parcetada de combustíveis mediante reqüisiçao periOOica-- gasotina
comum e etanol - pronta entrega.
LICITANTE DECLARÂDO VENCEDOR e respectivo vator total da contrataÇão: ACS
Comércio de Combustíveis Ltda - Valor: R$ 84.83S,00.
D-o-s atos decorrentes do prccedimento licitatório, caberâo recursos nos termos do Art.
í09, da Lei Federal no. 8.666/93 e suas atteraçóes. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão peÍmanente de Licitaçáo, Rua Duque de Caxàs, 1á3 - Centro _

Mamanguape - PB, no horário das 08:OO as i2:óO horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 19 de FeveÍeiÍo de 20t8
CLAUOIO LETTE FILHO _ presidente da Comissão

Publicado medlantê
DtvuLGAçÃO dêstê Órgão n

no QUADRO
datâ.

19.0a. 18

Presidente da Comissão

/á6f-NED'À

<!Il9
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ESTÀDO DÀ PARÀÍBÀ
cÂMÀRÀ M,NICIPÀ! DE !,IAMÀôIGUÀPE

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

RELATORTO - TOMADÀ DE PREÇOS N' 00001/2018

1.0 - DO OBJEErrrO:
tem o presente relatôrio o objetivo de desclever os procedinentos da Coroissáo Perrnanente de
Í,icitaÇáo, doravaDte denominada simplesmente comissáo, encarregada de atuar no procêsso
licitatório acima indicado, que objetiva: Aqulsj"ção parcelada de collüustivej.s mediante
rêquÍsiÇão periódica - gasolina comum e etanol -, dêstinados aos veiculos utilizados nas
atividades da Câmara Municipal de Mamanguape.

2.0 - DÀ PUBI.ICIDÀDE :

Foi dada a devida publicidade ao certane, em observância a leqislação pertinente, utifizando-
se do seguinte meio de divulgação:
Diári.o oficial do Estado - 31/01/201'8i
Jornâl A União - 31/01,/2018.

Ana.lisados os elementos apresentados e as exigências constantes do j.nstrumento convocató!io
correspondênte, a Comissão informou: O licitantê foi considerado habilitado.

5.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
Após a divulgação do resultado da fase habilj.taÇáo, obsêrvado o prazo recursaf ou registrada a

d;sistência expressa do Iicitante de aprêsental qualquer intelposiÇão de lecurso, foi aberto o

envelope propàsta dê pleÇos do proponenle habilitado, Analisada a proposta a comissão
informou: O licitante apresêntou ploposta, no aspecto fornal, êm consonância com as exigências
do instrumênto convocatório.

6.0 - DÀ CONCT,USÀO

Considelando os vafores ofertados pelo proponente, as observaÇões
ê os critérios definidos no instrumento convocató!io, chegou-§e a

do licitante abaixo relacionado, apresenta-se vantajosa para
dêclaiado veDcedor e rêspectivo valor total da contrataÇão:
ACS Comércio de CoÍüustiveis Ltda - valor.: R$ 84.835,00.

apontadas durante o Proces so
concfu§áo de que a Proposta
a Àdminj"stração, Licitante

salienta-se que os valores unltários constantes da ploposta apresentada, be!À conÔ o !esuftado
do celtame com a devida classificação do licitante, êstão dêmonstrados no respectivo Mapa de

Apuraçáo, que fica fazendo parte integrante deste relatóIlo, independente de transcriÇão. Eace

aà exposto, esta Comj'ssão; representada neste ato pêfo seu Presidente' sugêrê ao Senhor

Presiáente da câmara, a homofogaÇão da preseDtê 1j-citação em favol do refêrido proponentê'

É o re latório.

Mamanguape PB, 2l de Eevereiro de 2018.

)§
CLÁUDIO LEITE EILHO
Presidente da Comissáo

3.0 - DOS IIÍTERESSÀDOS I

Licitante cadastrado neste processo: Acs conércj.o de coÍÚcustiveis Ltda.

4.0 - DÀ HÀBILITÀçãO:
No dia ê hola marcados foram lecêbidos os envefopes contêndo a ploposta e os documentos dê
habilitaÇão do intêressado. abrindo-se êm seguida o envelope DocumentaÇão. Licitante
qualificado a participa! do certane:
ACs comélcio dê Conbustivêis Ltda.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂIíâ,RÀ MUNICIPÀI DE !{ÀMÀNGUÀPE

ÀSSESSORIÀ JURÍDICÀ

OEigêD: ToMÀDA DE PREÇOS N." 00001,/2018
COMISSÃO PÉRMANENTE DE LICITAÇÃO

Àssutlto: Aqui s iÇâo parcelada de conbustivêis medlantê requisiÇâo
periódica - gasolina comum e etanol -, destinados aos
veiculos utilizados nas atividades da Câmara Municipal de
MamanguaPê

Ànêro: Processo licitatório correspondênte -

PÀRECER

Analisada a matéria,
teor dos documentos
processo em tela, o

nos terrnos da Lei Eederal n' 8.666/93 e suas altelaÇões, ê considerando o

e infornaÇôês apresentadas, esta Assessoria Juridica considêra regular o

qual está em consonância com a LegislaÇão pertinentê'

l:a:- r::.ii . :!' PB, 01 dê MarÇo de 2018.

BÀRRETO

sessor
OÀB-PB

Juridi co
11.696

-NEDà\

t. )
I l,' ÁÀ-

NÍIZÀ
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂMAnÀ MUNICIPÀL DE MAI..ÍÀNGUAPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂ}.'ÀRÀ

Mamanguape - PB, 01 de Março de 2018.
PORTÀRIÀ N" TP OOOO1,/2018

O PRBSIDENTE DÀ CÂMÀRA DA CÂMARA MUNÍCIPAI DE MÀMANGUAPE, ESTADO DA PÀRÀÍBA, NO USO dE
suas atrj.buições legais,

R E S O L V É:

TTOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços no 00001,/2018, que
objetiva: ÀquisiÇão parcelada de combustíveis mediante requisiÇáo periódica - gasolina comr]m e
etanol -, destinados aos velculos utilizados nas ati.vidades da Câmara Munici-pal de Mananguape;
com basê nos elementos constaDtes do processo correspondêntê, os quais apontam como
proponente (§) vencedor (es) :

- ACS Comércio de Combustiveis Ltda.
25 .2'7 B .489 / 0001-99
VaLor: R$ 84.835,00
Publique-se e cumpra-ae.

.z/4 ç2-
T.ERRE IRA DA SILVÀ LHO

Presidente da Câmara

ffi\

t"
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ssrÀDo on pÀnÀÍBÀ
cÀ.ÍÀRÀ MuNrcrpÀr DE MAI'IÀNGUÀPE

GÀBTNETE Do PRESTDENTE DÀ cÀ.íARÀ

Mamanguape - PB, 01 dê MarÇo de 2018.
PORTÀRrÀ N' TP 00001,/2018-01

o PRESTDENTE DA CÂ!4ARA DA CÂMARA MUNrcrpAL DE MÀMÃNGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA, no uso de
suas atllbuições legais,

R B S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de PrêÇos no 0000L/2018: AquisiÇão
parcelada de combustÍveis mediante lequigiÇâo pêriódica - gasolina comum ê êtanol -,
destinados aos veiculos utilizados nas atividades da Cânara Municipal de Mamanguape; com basê
nos elêmentos constantes do processo correspondente, a:

- ACS Conércio de Combustiveis Ltda
2s -2'7I .489 / OOOI-99
Valor: R$ 84.835,00
Publj"que-se ê cumpra-sê.

FE IRÀ DA 51 A FILH
Presidênte da Câmara

t.7*



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
CÂT,íARA Mu§IcIPÀr DE }íÀ!,íANGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇã,O

rot'lADÀ DE PREçOS N' 00001/2018

DECLARAÇÃO - PUBI,TCAÇÃO

DECLÀRAÇÃO

Dêc1aro para os dêvidos fins de direito, que r.rma cópia dos têmos de HomotogaÇão e Adjudicaçâo
corrêspondentes ao processo licitatórj.o modalidade Tomada de Preços no 00001,/2018, foram
dêvidamente afixadas no Quâdlo d€ Divulgaqão deste órgão, nesta datâ, êm obsêrvância as
disposiÇões da Lei federal oo 8.666/93 e suas alteraÇôês postêriorês.

Mamanguapê - Pó, 01 de Março de 2018.

c DIC LE ITE FI
Prêsidente da Comissão

a«Á-NEDX
À

g.
c

-r-_yi_.:-/



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNtctpAr DE MAltllrcuÀpE

coMrssÃo PERMAM!ÍIE oB r,rcrtaÇÃo

ToMÀDÀ DE pBxços N' 00001/2019

DEcT,Ae\ÇÃo - PUBI,ICAÇÃo

Declalo para os devidos fios de direlto, que uma cópia dos telmos de HomologaÇão ê AdjudicaÇào
correspondentês ao processo 1i-cÍtatório modalidade Tomada de PreÇos no 00001/2018, foram
devldamentê afixadas no Quadro dê Divul,gação deste órgâo, nesta data, em observância as
disposiçôes da Lei Federal no 8.666,/93 e suas alteraÇôes posteriorês.

DECTJARÀçã,O

Mamanguêpe - PB, 01 de MarÇo de 2018.

? â
A]ANY D SOUZÀ PA]VA

Chêfe dê Gabinete

7sÃ-NED;.
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MAMANGUAPE . PB
Sexta fêiía, 30 de mârço de 2018

DiáÍio OfiÊial do Município
Poder Legislativo

ANO o 006

çt: 8B

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGU.qPE

HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO - TOMADA OE PR=çOS No 0000í/20í8
Nos lermos do relatório Ílnal apresentado pela Comissão Permanente de Licitaçáo e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços no 00001/2018, que objetiva: Aquisição
parcelada de combustíveis mediante requisição periódica - gasolina comum e etanol - pronta entrega;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ACS Comércio de
Combustiveis Ltda - R$ 84.835,00.

lvlamanguape - P8,01 de Março de 2018
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENtE dA CâMATA

E§TADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis mediante requisióáo periódica - gasolina comum ê

etanol - pronta entrêga. FUNDAMENTO LEGAL: Íomada de PreÇos no 00001/2018. DOTAÇAO:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 0'1.0í0 - Câmara Municipal de
Mamanguape. 01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. 3390.30.99 -
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercícic Íinanceiro de 2018. PARTES
CONTRATANÍES: Câmara Municipal de Mantanguape e: CT No 00003/2018 - 01.03.18 - ACS
Comércio de Combustíveis Ltda - R$ 84.835,00.

(
c

Jr/

ATOS

ADMINISÍRAT.UOS



íÁG ,§
CONIRB.TO Nô : 00003,/2018-CpL

rêpresentada pelo Presidênte da Cân1ara João Fêrrei

decldiram as partes contxa

q

pal de
PBr CNPJ no L2.72A.256/ 0001-52, nesre aro

ra da Silvâ Fi1ho, Brasileiro, Divorciado,
Planaf to Mamanguapê PB,

antê s impl esmente

o

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À CÂMARÀ
MAMÀNGUÀPE E ACS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PARÀ
CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA EORMÀ ABÀIX

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Câmara Munici
Rua Duque dê Caxias, l-23 Centro Mamanguape

Comerciantê, residente e domiciliado na Rua Severi no Victor, 45
CPF no
CONTRÀTANTE, e do outro lado ÀCS Comércio de Combustiveis Ltda

Cent ro MamaDguapê

03L.463.444-40, Caxteirê de Idêntidadê ,,õ 2.2AA.944 SSp-pB, dorav
Rua Pedro Paulo de Souza, 43

PB, CNPJ no 25.218.489/ 0001-99, doravante simplêsmente CONTRATÀDO,
tantes assinar o plesente contrato. ô qual sê regerá pelas cláusulasê condições sêguintes:

CIJ{USTILÀ PRI},EIRÀ - Dos FuNDÀI.IENToS Do coNTRÀTo:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada
termos da Lei Federaf n. 8,666/93 e suas a.l.terações
dezêmbro de 2006, alterada.

cúusurÀ sExrÀ - Do pÀcÀl.rENro:
O pagamênto sêrá efetuado na Tesourariã
maoeira: Para ocorrer no prazo de trinta
crÁusuÀ sÉrDel - Dos pRÀzos:

do Contratante,
dias, contados

o fornecimênto dêvêlá ôbedecel rigorosamente às condições expressas nêste instrumento,proposta aprêsentada, Tomada de PreÇos no 00001/2018 e iostruÇôes do Contratante, documentoses§es que ficam fazendo partes integrantes do plesente contrato, independente de transcr:iÇão.

crÀusrrr,À TERCETRA - DO VÀrOR E PREÇOS:
O vâlor tota.I deste contrato, a base do preÇo
MIL E OITOCENTOS E TRINTÀ E CINCO REATS) .

cúusulÀ QuÀRTA - Do REÀ.,USTÀMENÍo:
os preços dos cordcustlveis e rubrificantes poderâo se! rea.r-inhados conforme osoficiais âutorizados pefo 6overno Federal ou Setoriais.
ocorrendo o desequilibri.o econômico- f inancei.ro do contlato. pode!á ser re'taberecida aque as partes pactuaram ini.ciâlmentê, nos têrnos do Ait. 65, rnciso rr, Alinea d,8.666/93, mêdiantê comprovaÇão documêntal e requerimento expresso do Contlatado.
cl.jíusuÍ,À QUINIÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
As despesas corlerão por conta da seguintê dotaÇâo, constantê do orÇamênto vigênte:Recursos Próprios da câmara 

-Municipa.r 
de I'tamanjuape: 01.010 - carnaia lrunicipái ae01 031'0001.2001 - Manutênçâo das Arividades áa'câruara Munlcipar-. 3390.30.99 -Consumo

de Preços no 00001/2018,
e a Lei Complementar no

processada nos
12 3, de 14 de

cúusrr À sEGUxDA - Do oB,rETo Do coNrRÀTo:
o presentê contrato tem por objeto: Ãquisição parceladê de coÍLlcustlveis nediante requisiÇãoperiódica - qasolina comuln e êtano1 -, destinados aos veiculos utilj-zados nas atividadês daCâmara Municipal de Mamanguape.

proposto, é dê R$ 84.835,00 (OITENTA E QüATRO

indices

refaÇão
da Lei

Mamanguape .

Material de

mediante processo regula!, da
do periodo de adimplêmento,

seguinte

o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracterÍsticas,admite prorroqaÇão nos casos previstos pera Lei g.666/93, está abaixo indicado econsiderado a partir da enissáo ào pedido aà Co.p.à,Entregai Imediata

e que
será

o prazo de vigência do pxesente contrato será deteminado: até o final do exercicio financeirode 2018, considêrado da data de sua assinatura.

cu{usrrrÂ orrÀrrÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coNTRÀTÀttrE:a - Efetuar o pagarnento refativo âô fo.necimênto efêtivamente lea1j.zado, de acordo corn asrêspectivas cláusulas do prêsente contrato;b - Ploporciona' ao cont!âtado todos os meios necessários para o fiel fornecimênto contratado;c - Notificar o contratado sobre quarquêi i.."grrtuiidua" êncontlada quanto à quaridade dosprodutos, exêrcendo a mais ampla e compieta fisca-Iizaçao. o que náo exinê o contr:atado dê suasresponsabilidades contratuais e legais.
crÁusuLÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coN[RÀTÀDo:a - Executar dêvidamentê o fornecimento descrito na c1áusula correspondente do presentecontrato, dentro dos merhores parâmetros ae qruliààae êstabelecidos parâ o ramo de atividadêrelacionada ao objeto contratuâl, com observânci"a uá" p.uro" estipulados;b - Responsabilizar-se por todos os ô""" . J;l;.çõ;" conceroentes à legis.l-aÇão fisca], civi1,tributária e trabâr"hista, bern como por todas u" d."pu"u" e compromissos assumidos, a quarquertÍtul"o' perante seus fohecedores ou- terceiros 

"*-;;;ào dê êxecuçâo do objeto contratadoic - Manter prêposto capêcitêdo e idôneo, aceito É1o contratantà, õ"-Ã';" execução doco[trato, quê o represente j-ntegralmêntê em todos o" i",.r" aao",



sem o conhêcimento e a dêvida autorizâÇão exprêssa do Contratânte,t

d - Permitir e faciLitar a fiscalização do Contratante
esc I a recimentos solicitàdos;
ê - Será .esponsável pêlos danos causados diretamente a
decorrentes de sua culpa ou dolo nê execuçáo do contrato,
responsabilidade a fiscalização ou o acolnpanhamênto pelo órgão
f - Não ceder. transferir ou sub-conttatar, no todo ou em pa

devendo prestar o

o Contratante ou
nâo exclui-ndo ou r

interes sado;
rte, o objêto destê ins

g - Manter, durantê a vigência do contnâto. em coinpat ibi l idadê côm as obrigaÇões assumidas,
todas as condiÇÔes dê habilitaÇâo e qualificaÇão exigidas no respectlvo processo licltatório,
apre§entando ao Contratante os docrimentos necessário§, sempre que solicitado,

crÁusuÍ,À DÉcn'rA - DA ÀI.rERÀçÀo E REsers.io Do coNrRATo:
Este contrato poderá ser âlteriado, unilateralmente pela contratante ou por acordo entre aspartes, nos casos previstos no Artigo 65 e sêrá rescindido, de preno direito, conforme o
disposto nos Artigos 7'7, '78 e 79 da Lei e.666/93.
O Contratado fica obrj,gado a aceitar nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscj-mos ou
suprêssõês que se fizerem necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor iniciat
atualizado do contrato.

CLI(USuI,À DÉCIMÀ PRI}aIRÀ - DÀs PENÀIIDÀDES:
A lecusa injusta em dêixar dê cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
contratado, garantida a prévia defêsa, às sêguintes penalidadês previstas nos Arts. g6 e g? da
Lei- a.666/931 a - advertência; b - mufta de raora de 0,5t (zero vírgu1a cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atrêso na eotrega, no início ou na êxecuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 108 (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contratoi d - suspensão tempor.ária de participar em Iicitaçào e
impêdimento dê contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dols) anos; e - declaraÇâode inidoneidade pala licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto pêtdurarêm osmotivos determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaçáo perante a próp1iaêutoridadê que aplicou a penalidâdê; f - simuftaneamente, qualquer das penãIidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cuiusutÀ DÉcrMÀ sEGuNDÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes dêste contrato, ês partes e.tegem o Eoro da comarca de
Mamanguape, Estado da Paraíba.

EERREIRA DA SILV FILHO

r\v

Preaidente da Câmara
031.463.444-40

I
PELO CONT ADO

ÀCS CoDér lo Colobustívêis Ltda

t

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o pre§ente contrato ern 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

'\
Mamanguape - pB, 01 de MarÇo de 2018.

TESTEMUNHAS PELOICONTRÀTANTE.b ,,/4
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w
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

O Tribunal de contas do Estado da Paraíba certifica que em í6/04/2018 às 19:16:11 Claudio Leite Filho alterou os
seguintes documentos/informaçõês deste documento sob o N" 07969/1g.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/201 I
Data de Publicação: 31 101 12018
Orgão de Publicação: Diário Oficial do Estado
Data de Homologação: 01 /03/201 I
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo do Obieto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 86.885,00
Valor: R$ 84.835,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (9í ).
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis mediante requisiÉo periódica - gasolina comum e etanol - pronta
entrega.
Proposla 1 - Valor da Proposla: RS 84.835,00
P[oposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Jose Rogêrio Monteiro
Proposta í - Proponente pessoa Jurídica (CNpJ): 2S.27g.4ã9/0001_99
Proposta 1- Situação: Vencedora

IINFoRMAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: sim
INFORMAÇAO DO SISTEMAI No de Dias Fora do prazo: 6

João Pessoa, 16 de Abríl de 2O1B

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

certidão -.ALTERAÇÃo DocuMENTosf INFoRi,4AÇÕES. Doc. 07969/18. tnserido automaticam ente em ,t6to4t2o1819:16.
rmpresso por cÍirho2 em 16t04t20't\ r s:r o. VàÍoáçaó: oósã.õõÉo soócr 8óõ.ôÉÊr.ôõÂi.ÉCii.Éóãá
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.:TRAMIT{1§iijêúa de Tra[ritação de Proo.ii§iôs e Documeiitix

RECTBO DE ALTERAçÃO DE DOCUMENTOS/|NFORMAçOES
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w
Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba

rt: 92

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2018 às í9:23:04 foi protocolizado o documento
sob o No 31348/í8 da subcategoria Contratos , exercício 2018, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000000032018
Data da Publicação: 30/03/2018
Data da Assinaturat 0110312018
Data Final do Contrato: 3111212018
Valor Contratado: R$ 84.835,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis mediante requisição periódica - gasolina comum e etanol - pronta
entrega.
lnformações Complementares: A sociedade passou a girar sob o nome empresarial de ACS COMÉRCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA. em 1510312017.
Contratado (Nome): Jose Rogerio Monteiro
Contratado (CNPJ\: 25.27 8.48910001 -99

INFORMAçÃO DO SISTEMAI Envio Fora do prazo: Sim
IINFORMAÇAO DO SISTEMAI No de Dias Fora do Prazo: 6

IPDFI Contrato tm e4ed82ee24267707 ddí

João Pessoa, 16 de Abril de 2018

@nrome Lc 18&3, a[eráda ,êtà Lc 91/2009 €
p.lo Fte§imênro lnreínô. ãíeÉdô p.la

RÀTC rAr"00!

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

5. RECIBO PROTOCOLO. Doc.31348/18. tnseÍido automâticamente em 16/04/2018 ,19:23.
lmpresso por cfilho2 eín 16t04nO1A 19:23. Vâtidação: 64C1.E356.2242I,F,81.154ô.436E.328i.8F3F
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Assinado Eletronicamente I



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍEÀ
cÂMÀRÀ MuNrcrpÀr DE !ÍÀMÀNGUÀPE

COI'ÍISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

PROCESSO LICITATóRIO TO!,ÍADÀ DE PREÇOS

TOMÀDÀ DE PREçOS NÔ. OOOO1,/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 18O129TPOOOO1

óRGÃo REALTZADoR Do CERTÀME:
Câmara Municipal de Mamanguape

OBJETO:
Aquisiçâo palcelada de conbustlveis nediante requisiÇão periódica - gaso.Lina comum e etanol
Plonta entrega.

TERMO DE ENCERRA}ÍENIO voruME 01

Responsáve1

Nestê ato encerra-se o 1ô volumê do§ autos do Processo Administrativo no L80129ÍPOOOO1, tendo
cono assunto a TomadÂ de Preços no 00001,/201.8 em epigrafe; iniciando no númelo OL e âs folhas
seguiotes nrheradas'sequencialnente, findando no no 93 , êsta fo1ha.
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