PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°. 018/2017

LICITAÇÃO PÚBLICA
AUTUAÇÃO
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2017

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. nesta cidade de Chã
Grande, Estado de Pernambuco, faço autuação do Pregão Presencial N° 018/2017. para o
Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual e futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos
Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, através da dotação Orçamentaria:
Art.15 da lei 8666/93 de junho de 1993, que prevê o registro de preços, e sua regulamentação
pelo Decreto Federal N° 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (art.7° §2°), e documentos que se
seguem do que para constar, faço este termo.

Eu, Mannix de Azevedo Ferreira. Pregoeiro, o subscrevi.

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

Telefone: 81 3537-1140 l CNPJ: 11.049.806/0001-

C.P.LN*

Comunicação Interna n° 005/2017.

Pelo presente, encaminho Termo de Referência para Aquisição com Fornecimento
Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, bem
como, segue Cotações de Preços que realizamos no mercado.
Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

*£ ^ mal f*
José António de Lima Filho
Direíor de Abastecimento
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Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.

M x mo. Sr.
Diogo Alexandre Gomes Neto
D.D. Prefeito Municipal
Chã Grande-PE
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1.0-OBJETO

1.1 Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes
ao Município de Chã Grande, conforme especificações e quantidades constantes no presente
Termo de Referência.
2.0-JUSTIFICATIVA:
2.1 A contratação de empresa para fornecimento de Óleo Diesel aos veículos oficiais do
Município de Chã Grande se faz necessária para o cumprimento de suas atividades fínalísticas e
administrativas.
3.0 - DOS QUANTITATIVOS:
ITEM
01

02

Combustível
Óleo
proporção, nitrogénio,
Vigente da ANP.
Combustível - Óleo
proporção, nitrogénio,
Vigente da AN P.

DESCRIÇÃO
Diesel, Tipo S 1 0, automotivo, em menor
enxofre e oxigénio e de acordo com legislação

QTDE

UND

120.000

Litro

Diesel, Tipo S500, automotivo, em menor
enxofre e oxigénio e de acordo com legislação

88.000

Litro

4.0- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
4. l Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com
as necessidades e conveniências do CONTRATANTE:
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TERMO DE REFERENCIA

a) o abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta;
b) o CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento,
dentro do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de
horário das 7 (sete) às 21 (vinte e uma) horas;
c) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de
Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e
acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado do
Município de Chã Grande;
d) a "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as
informações relativas ao abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar
o fornecimento.
4.2 Combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

Telefone: 81 3537-1140 l CNPJ: 11.049.806/0001-90

CP.L N2

4.3 O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo
CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de
reparação.
4.4 Para o abastecimento dos veículos oficiais, deverá ser especificado os quantitativos cm litros
dos combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição do Serviço de Transportes, bem
como fornecer o devido comprovante.
4.5 Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
4.6 Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o
CONTRATADO deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições
acordadas, no prazo máximo de l (uma) hora, após o recebimento da formalização de
descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções
previstas no contrato.
5.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 Imediatamente após a formalização do ajuste, disponibilizar o atendimento, abastecendo os
veículos da Administração com o combustível adequado, dentro dos padrões de qualidade
pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, devidamente assinada pelo Setor
competente.
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em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em
sua composição.

5.2 Arcar com todos os ónus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento
de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas
referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
5.3 Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários aos
abastecimentos dos veículos objeto do registro de preços.
5.4 Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento do combustível, de acordo com as
especificações constantes deste Termo de Referência.
5.5 Executar às suas expensas e a critério da CONTRATANTE os testes e/ou laudos de adequação
do combustível a serem utilizados, submetendo-os á apreciação da Administração, a quem caberá
impugnar o seu emprego quando em desacordo com as especificações.
5.6 Responder por todos os ónus referentes ao objeto do contrato, desde os salários do pessoal
nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato.
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5.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorrecoes resultantes da entrega,
salvo quando o defeito for, comprovadameníe, provocado por uso indevido.
5.9 Responsabiiizar-se pela qualidade e a quantidade dos combustíveis fornecidos.
5. l O Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.
6.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas.
6.2 Conduzir os veículos ao Posto da CONTRATADA para efetuar o abastecimento.
6.3 Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido
documento e entregar a via própria ao fornecedor.
7.0-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7. l O pagamento dos produtos objeto deste presente Termo de referência, dar-se-á em parcelas
mensais, conforme disposições contratuais.
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5.7 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a
sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de
omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir,
decorrentes do ato de entrega e de armazenamento de combustível.

7.2 Para habilitar-se ao pagamento a licitante vencedora deverá apresentar ao CONTRATANTE a
l1' via da Nota Fiscal de vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega dos produtos.
7.3 O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as panes, e deverá ocorrer até o dia 10
(dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada pedido.
8.0-PENALIDADES
8.1 Pela inexecução total ou parcial dos produtos objeto deste Termo de Referência, a
Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento contratual,
além daquelas penalidades no Art. 87, da Lei n° 8.666/93.

José António de Lima Filho
Diretor de Abastecimento
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RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE
CNPJ 23.693.860/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE - PE
COTAÇÃO DE PREÇOS

COMBUSTÍVEIS

ITEM

01

02

DESCRIÇÃO
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S 10,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre c oxigénio e de
acordo com legislação Vigente da
ANP.
Combustível
Óleo Diesel, Tipo
S 500,
automotivo, em
menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
Vigente da ANP.

QTDE

UND

Valor
Unitário RS

120.000

Litro

3,099

371.880,00

88.000

Litro

3,059

269.192.00

VALOR TOTAL R$

641.072,00

Chã Grande, 06 de julho de 2017

Validade da Proposta 60 dias
Entrega de acordo com o Edital
Pagamento de acordo com o Edital

Valor
Total RS
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M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI

no V

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S 10,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação Vigente da
ANP.
Combustível
Óleo Diesel, Tipo
S500,
automotivo, em menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
Vigente da ANP.

QTDE

UND

Valor
Unitário RS

120.000

Litro

2,999

359.880,00

88.000

Litro

2,899

255.112,00

VALOR TOTAL RS

614.992,00

Valor
Total R$

Os preços apresentados compreendem todas despesas incidentes tais como, impostos, taxas,
encargos sociais e trabalhistas, fretes, entre outros.
O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do seu
recebimento.

Chã Grande(PE), 07 de julho de 2017

QUEIROZ DE PAIVA

mVEISLTDA

Rua Justino Gomes da Silva, 392 Centro - Chã Grande (PE) - CEP: 55.636-000 CNPJ:
06.196.363/0001-20 Fone: 81-3537- 1680-e-mail: queirozdepaivacombustiveis@gmail.com
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Você está em » H°rne » por Município » Posto por Município »

Síntese dos Preços Praticados - GRAVATA

• Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

•eriodo : De 02/07/2017 a 08/07/2017
razão social

bairro

endereço

DADOS MUNICÍPIO
bandeira

preço preço modalidade
vendacompra de compra

Sanfana Posto de Av. Marechal
Combustível Ltda Hermes da Fonseca, Centro
FEDERAL
2,699
- Me
3665
Avenida Cícero
PETROBRAS
Posto Fórmula l
DISTRIBUIDORA 2,890
Batista de Oliveira, Pratjo
Ltda.
1375
S.A.
Avenida Cícero
Vieira & Rabelo
Batista de Oliveira, Prado
BRANCA
2,920
Ltda.
S/n
Grapel Gravata
Avenida Cícero B de,.
PETROBRAS
«
T ..j mn* Lojas
T
N Sra das DISTRIBUIDORA 2,980
Petróleo
Ltda
Oliveira,
136
7;—
01 e 02
^^
S.A.
Epp
Avenida Cícero
PETROBRAS
° Batista de Oliveira, Centro
DISTRIBUIDORA 2,990
Ftda
2272
S.A.
Avenida Cícero
, ,
PETROBRAS
Petrosul Petróleo
Batista de Oliveira, Senhora das DISTRIBUIDORA 2.990
Suíço Ltda
301
Graças
S.A.
Queiroz de Paiva Avenida Cícero
.,
Combustíveis
Batista de Oliveira, ^
DISLUB
2,999
2768
Ltda.
Exportar

PREÇO VENDA
MÉDIA

2,924

DESVIO PADRÃO

0,107

VALOR MÍNIMO

2,699

fornecedor
.,
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H

data
coleta

2,395

FOR

05/07/2017

2,584

! OR

05/07/2017

2,310

CIF

TOTAL 05/07/2017

2,449

FOB

05/07/2017

2,449

FOB

05/07/2017

2,449

FOB

05/07/2017

2,413

CIF

05/07/2017

VALOR MÁXIMO

2,999

C.P.L N2

Síte melhor visualizado com o Microsoft Internet Exptorcr
Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre cm contato com o
Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrònico e data de acesso) de forma clara e visível.
ANP - Agêneia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Clique aqui par» acessar a série liistnrica do Leva n ta me n to de Preços
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Data de Emissão : 12/07/2017

l

C.P.LNS

CSA

SLP
Í SISTEMA DE LEVANTAM!

Você está em » Homg » por Município » Posto » por Município » Posto por Município »
Síntese dos Preços Praticados - VITORIA DE SANTO ANTAO

• Postps sem apresentar Nota Fiscal de Compra

'eríodo : De 02/07/2017 a 08/07/2017
razão social
D. Lindsay
Ltda
R C
Albuquerque
Ltda
Posto Linda
.
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DADOS MUNICÍPIO
preço preço modalidade fornecedor
data
endereço
bairro
bandeira
venda compra de compra (b. branca)
coleta
Rua Alto do Calucho Br 232, n
, . XTr, . _ _,0,
c,, ., ,-r
Redenção BRANCA 2,759
04/07/207
S/n Km 47
Rodovia Br 232, S/n Km52 + r
X T ._ A _ ne.n
.„ .,
LivramentoBRANCA 2.760
Avenida Henrique Holanda - ,
2^17 2Í5QK S4
Maues

R

Mr, . . ».-n
„ . .A
BRANCA 2,760 2,410

04/07/2017
( !!•

'EDERAL 04/07/2017

Exportar

PREÇO VENDA

MÉDIA

2,760

DESVIO PADRÃO

0,001

VALOR MÍNIMO

2,759

VALOR MÁXIMO

2,760

Data de Emissão : 12/07/20 í7
Siíe melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer
Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o
Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone «800 - 97(1 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço clutrônico e data de acesso) de fornia clara e visível.

Q ( \' auui para ..a cess
w.P.L N^
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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O Prefeito do Município de Chã Grande, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA
o Pregoeiro do Município e a Equipe de Apoio a abrir o competente Processo Licitatório na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS visando eventual e
futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos
pertencentes ao Município de Chã Grande. Devendo ser observadas as normas contidas na Lei
Federal n° 10.520 de 17.07.2002, no Decreto Federal n° 7.892 de 23.01.2013, no Decreto
Municipal N° 005/2017, de 13.01.2017, no Decreto Municipal N° 006/2017, de 13.01.2017, Lei
Complementar n° 123 de 14.12.2006, atuaiizada pela Lei Complementar N° 147, de 07.08.2014,
aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de
21.06.1993, e suas alterações.

Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.

Alexandre
Prefeito-

Neto
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AUTORIZAÇÃO

v
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Chã Grande PE, 12 de julho de 2017.

Encaminhamos a V. Sá, a Dotação Orçamentaria para Registro de Preços
por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura
Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos
pertencentes ao Município de Chã Grande.
Aplicação Orçamentaria:
Art. 15 da Lei 8666/93 de junho de 1993, que prevê o registro de preços, e sua
regulamentação pelo Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (art.7° §2°).
Certos de contarmos com vossa colaboração, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,
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Da: CONTABILIDADE
Para: SETOR DE LICITAÇÃO
ASSUNTO: Dotação Orçamentaria.

\\ \^ c!Lc K^k^
Maria do Carmo Neto
Secretária Municipal de Finanças

Maria do Carmo Neto
Secretária de Finanças
Portaria N» 001/2017

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mail ouvldortafiichaqrande.De.qov.br l Stte www.chaarande.De.aov.br

C.P.L

Nomeia servidores para integrarem a
Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Chã Grande-PE,
O Prefeito do Município de Chã Grande, estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas peto Art. 37, Inciso II, da constituição
Federal e com arrimo no Art. 51 da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
consoantes disposições do Art. 4° da Lei Federa! n° 10.520 de 21/06/1993,
RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR o PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO da Prefeitura
Municipal de Chã Grande-PE, para o período de 02 de janeiro a 31 de dezembro
de 2017, composta pelos seguintes membros:
PREGOEIRO
EQUIPE DE APOIO DA SILVA.

MANNÍX DE AZEVEDO FERREIRA
MARIA ROSINALVA DOS REIS e VÂNIA ALVES

Art. 2°. As pessoas nomeadas não terão remuneração alguma sobre
pelas atividades realizadas.
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PORTARIA N° 029/2017

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Chã Grande, em 02 de janeiro de 2017.

Registre-se e Publique-se.

-~_0 '^-«•v-í,

Diogb Alexandre Gome^Neto
Prefeito
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que o Sr. MANNIX DE AZEVEDO FERREIRA,
participou do Curso Avançado para Formação de Pregoeiro, realizado
nos dias 10 e 11 de abril de 2007, com carga horária de 16 horas, em
Caruaru - PE

Orlando (f ornes da Silva
Coordenudor
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Paulo Sérgio Silva

A JURÍDICA

Certificamos que MANMX DF AZEVEDO FERREIRA
participou do Cl RSO DF CAPACITAÇÃO FM LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. SISTFMA DF
REGISTRO DE PRFÇ O. PRÃTK A DF PREGÃO FLETRÔNKO. r.o período de 15 a I7/Ji:\HO/20IL no

Centro de F.studos da I.atoSensu - Hscola Jurídica, com carga horária de 36 h a . na condição de participante, ocasião
em que adquiriu a devida habilidade legai p:;ra exercer o cargo de PREGOEIRO, em atendimento r.i Decreto
3.555''20QO. ar.^xo 1. r.rt. 7". parágrafo único. t u J j conforme prograrv.açào IM \erso.

Nalal/RN. 17 CjjiJiho/2011

•NOAKA RÊNíiA VIK1RA DE ALSNCAP. iiASrtOS DIAS
Advogada O AR 4U4 P.N. Especialista t-n Direito Tributário |ie!a l.'Í'íA. Diretora da l.atc!íen
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MANNIX DE AZEVEDO FERREIRA
Participou do curso FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PÚBLICO, com carga horária de 20 h/a,
no período de 24/11/2014 a 02/12/2014, em RECIFE/PE.

p
RECIFE/PE, 15 de Dezembro de 2014.

Conta. ••«•••
CoonJentdor Gw» ia Escola o* Conta»
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
PARTE A-PREAMBULO
I. O MUNICÍPIO DE CHÁ GRANDE - PE, através de seu Pregoeiro Oficial, Mannix de Azevedo
Ferreira, designado pela Portaria n°. 029/2017, de 02 de janeiro de 2017, realizará licitação para na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, Tipo Menor Preço por Item, que regerse-á peta Lei Federal n°. 10.520 de 17.07.2002, no Decreto Federal n° 7.892 de 23.01.2013, no
Decreto Municipal n° 005/2017 de 13.01.2017, Decreto Municipal n° 006/2017, de 13.01.2017, Lei
Complementar n° 123 de 14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar N° 147, de 07.08.2014,
aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de
21.06.1993, pela legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus Anexos.
II. Órgão Gerenciador:
.i Municip.tl de? Fin;in<v.is.

III. Número de ordem:
Pregão Presencial

N° 018/2017

IV. Processo licitatório n°
036/2017

V. Finalidade da Licitação/Objeto:
Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e
futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes
ao Município de Chã Grande, de acordo com especificações, quantitativos e condições constantes
deste Edital e seus Anexos.
VI. Tipo de Licitação:
Menor Preço (X) Por item
( ) Por lote
( ) Global
VII. Forma de Fornecimento:
Aquisição ( ) Única
( X ) Parcelada
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LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25% fVINTE E CINCO POR CENTO)

VIII. Prazo de entrega do objeto:
Conforme Item 4.2 do Termo de Referência
ANEXO l

IX. Local, data e horário para início da sessão pública de licitação:
Endereço: Avenida São José, 101 - Centro - Chã Grande - PE.
Horário:
Data:
28/07/2017
OShOOmin
X. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este edital:
Pregoeiro e Portaria de designação:
Mannix de Azevedo Ferreira
PORTARIA 029/2017
Endereço: Avenida São José, n° 1 01 - Centro - Chã Grande - PE
Tel.
Horário: Das
Fax
e-mail:
07hOOmín às
(81)3537.1140(81)3537.1140
chaqrandelicitacao@gmail.com
1 3hOOmin
Ramal213
PARTE B - DISPOSIÇÕES GERAIS

1. OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços por item, consignado em Ata, pel(
prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com Fornecimento Parcelado/de
Vl£xnv\ &eo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande»^NEX(
Mannix de Azeveío Ferreira
Pregoeiro
jtóSfc&tafans T/es Gomes
Portaria N-029/2017
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1.1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Chã Grande ou os
interessados a firmar as contratações que deles possam advir, nem mesmo nas quantidades
estimadas nos Anexos 111 e IV podendo, a Administração ou os Interessados, promover
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do registro terá a preferência de Contratação.
1.2. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante registrado se obriga a
cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive às
penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
1.3. Os itens objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma;
1.4.1. Os itens contidos no Anexo III correspondem aproximadamente 75% (setenta e
cinco por cento) das quantidades totais do objeto e estão destinados à participação dos
interessados que atendam aos requisitos deste Edital;
1.4.2. Os itens contidos no Anexo IV correspondem aproximadamente 25% (vinte e
cinco por cento) das quantidades totais do objeío e estão destinados à participação
EXCLUSIVA das Microempresas
ME, Empresas de Pequeno Porte- EPP e
Microempreendedores Individuais - MEI, sem prejuízo da sua participação na cota
principal.
1.4. A licitação será subdivida em itens, conforme ANEXOS III e IV facultando-se ao liciíante
a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO III - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES,
QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%) e ANEXO
IV
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA
RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%), partes integrantes deste Edital,
independentemente de transcrição.

2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a
todas as exigências contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado.
2.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a administração Pública, ou ainda as
declaradas inídôneas.
2.3 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a
pessoa jurídica que haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração ou tenha sido declarada inidônea.
2.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excecões legais.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portí
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4. CREDENCÍAMENTO
4.1. O proponente licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro e
Equipe de Apoio por um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se apresentando
a Carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto.
4.2. O credenciamento dar-se-á por meio de Carta Credencial, instrumento Público de
Procuração ou Instrumento Particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, juntamente
com o instrumento de constituição da pessoa jurídica. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
4.3. As empresas licitantes deverão entregar, também, um documento individualizado (não
colocar dentro dos envelopes), qual seja uma declaração dando ciência que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos por este instrumento convocatório, nos
termos do Anexo VIII, podendo tal declaração ser assinada na própria sessão, em modelo
fornecido pelo Pregoeiro.
4.4. A condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito
do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada
mediante:
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3.1.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições Lei Federal n°. 10.520 de
17.07.2002, no Decreto Federal n° 7.892 de 23.01.2013, no Decreto Municipal n° 005/2017
de 13.01.2017, Decreto Municipal n° 006/2017, de 13.01.2017, Lei Complementar n° 123 de
14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar N° 147, de 07.08.2014, aplicando
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de
21.06.1993, pela legislação pertinente.

l - empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da
Receita Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm: dos
últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, além de declaração
firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, de acordo com o modelo constante do Anexo
XI.
4.5. Os documentos relacionados no subitem 4.4 poderão ser substituídos pela Certidão
expedida pela Junta Comercia!, com data de GERAÇÃO e EXPEDIÇÃO dos últimos 30
(trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, nos termos da Instrução
Normativa do DNRC n° 103 do Departamento de Registro Empresaria! e Integração (DREI)
da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, vinculada à Presidência da República.
4.6. A não apresentação do documento disposto no subitem 4.4 e 4.5 não impedirá a
participação das Microempresas
ME, Empresas de Pequeno Porte -/E9Í3 e
Microempreendedores individuais - MEI na Cota Principal do processo,

Mannixdefôeíe3o Ferreira
Pregoeiro
Pnrtaria N-029/2017

^les Gomes
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4.7. A falsidade de declaração a que se refere o iíem 4.4. apresentada objetivando os
benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 caracteriza o crime
previsto no artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das
sanções previstas neste Pregão.
4.8. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante
legal ou procurador no processo licitatório, sob pena de exclusão dos licitantes do
processo.
4.9. Os
licitantes
deverão apresentar
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Anexo X), como condição obrigatória de participação
na presente licitação. (A referida Declaração deverá ser apresentada juntamente com
os documentos de Credenciamento).
4.10. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada
pelo Pregoeiro.
5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.

QUANTO À FORMA E VALIDADE

5.1.1 Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos
ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes lacrados, indevassados, os quais deverão
estar rubricados pelo representante legai da empresa ou por mandatário, devendo ser
identificados no anverso á razão social da empresa, os itens de II a V do preâmbulo, além
da expressão, conforme o caso Envelope A - Proposta de preços, ou Envelope B Habilitação.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

considerada como renúncia da empresa ao exercício das prerrogativas previstas na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.1.2 A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no
anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas,
datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo
necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente
este poder.
5.1.3 Os documentos exigidos a partir do item 5.3 deste Edital e dos seus subitens poderão
ser apresentados em Cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por
publicações em órgão da imprensa oficial. As Cópias reprográficas dos documentos também
podem ser autenticadas pelo Pregoeiro e/ou Membro da Equipe de Apoio, a partir do original,
até às 13 horas do dia útil anterior a data marcada para a Sessão Pública de recebimento e
abertura dos envelopes contendo Propostas e a Documentação.
5.1.4 As cópias dos documentos apresentados que forem emitidos através da Internet NÃO
necessitarão estar autenticadas, tendo em vista que todos efes condicionam a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos eme; no
caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará ao conhecimento
do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.
5.2. PROPOSTA DE PREÇOS
Ferreira

Pregoeiro
Portaria N-029/2017

^Proéurador Municipal
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portaria N2027/2017
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a) Ser apresentada em papel timbrado contendo Razão Social, CNPJ e endereço da
licitante, ser datilografada ou impressa por processo eletrônico, ser redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas;
b) Ser datada, rubricada e assinada pelo representante legal da empresa, bem como
mencionar o número do edital e a descrição do objeto da presente licitação (conforme
subitem 1. 1, Objeto deste Edital);
c) Quantitativos, preços unitário e total dos itens relacionados nos Anexos 111 e
IV a que estiver concorrendo, em algarismo, bem como o valor global da
proposta, com valores em algarismo e por extenso, com até duas casas decimais
após a vírgula, conforme Proposta de Preços - Modelo - Anexo V, em moeda
corrente do país, com descrição detalhada dos produtos, inclusive consignando a
marca do produto ofertado, sob pena de desclassificação;
d) Constar na proposta Declaração expressa de que nos preços ofertados na
proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de
lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros
lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos;
e) Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão
sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais;
f) Indicar dados bancárias para efeito de pagamento, tais como: Nome do Banco,
Código da Agência e Número da Conta Corrente;
g) O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se
como critério de aceitabilidade do Lance Final, o preço médio unitário estimado
pela Secretaria solicitante, consignados nos Anexos III e IV bem como que
atenda as exigências preestabelecidas tanto nos Anexos /// e IV como neste
instrumento convocatório;
h) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores acima do
unitário médio estimado pela Secretaria solicitante ou com preços manifestamente
inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II, o qual se encontra definido nos ANEXOS
III e IV bem como as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e
seus Anexos, e sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que apresentem valores simbólicos, ou
irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis;
i) Conter Prazo de validade o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
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5.2.1 A proposta deverá ser apresentada tendo como base às condições estabelecidas no
presente Edital e seus anexos, devendo apresentar as seguintes indicações:

5.2.2 Os valores apresentados deverão ser expressos em números, na moeda corrente
nacional, em caso de divergências entre o valor unitário e global, serão considerados os
primeiros, e entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor resultante
dos cálculos efetuados.
5.2.3 Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário do(s) objetp(s)
licitado(s), todos os custos, como impostos, tarifas, taxas, encargos de servicos^e/ou
quaisquer outras despesas que porventura incidam sobre o fornecimento dos oroçiutos,
deverão ter perfeita compatibilidade com valores unitários e totais apreseitfad
mesmos.

Mannix de Azevedo Ferreira

iíes Gomes
protíftdor Municipal

Pregoeiro
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5.2.5 Cada liciíante somente poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta comercial. Caso
seja apresentada mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará todas as suas propostas
desclassificadas para todos os efeitos.
5.2.6 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas.
5.2.7 A formulação e o encaminhamento da proposta de preços em desconformidade com as
exigências previstas neste Edital e seus anexos, implicará na sua desclassificação, sem
prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente.
5.2.8 As licitantes deverão obrigatoriamente apresentar proposta em consonância com
o ITEM ofertado, sob pena de imediata desclassificação.
5.2.9 Durante a sessão pública, o Pregoeiro poderá efetuar correcões de possíveis erros de
natureza formal existente nas propostas apresentadas, tais como:
a) A falta de data, rubrica, dados bancários, ou observações formais que deveriam
constar na proposta e que poderá ser suprida na sessão, pelo representante legal
da licitante presente a reunião de abertura dos envelopes, e que possua poderes
para esse fim;
b) Os erros de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente
serão retificados, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o
valor resultante;
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5.2.4 Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou
inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos
os custos do fornecimento.

c) Erros de adição serão retificados com base no valor obtido no somatório das
parcelas.
5.3 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02):
5.3.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:
a) Para Empresas Individuais: Declaração de constituição registrada na Junta Comercial
acompanhada das respectivas alterações, quando houver;
b) Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, e deverá estar
devidamente consolidado e acompanhado das posteriores alterações, se houver (Lei Federal
n° 11.127, de 28 de junho de 2005);
c) Para Sociedade por Açòes (sociedade empresária do tipo S/A): ato constitutivo e
alterações subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil (sociedades simples): Inscrição do ato constitutivo e alterações;
subsequentes devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
' / ~
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f) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL emitida pela junta comercial
competente, com data de GERAÇÃO e EXPEDIÇÃO a menos de 30 (trinta) dias da data de
recebimento da documentação.
5.3.2 A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, da sede do licitante;
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa, da Dívida Ativa da União e da
Fazenda Federal, atualizada, conforme o disposto no Decreto n° 8.302/2014 e Portaria n°
358/2014/MF;
d) Certidão Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS, atualizada, podendo ser
apresentada conjuntamente com a Certidão de que trata o subitem 5.3.2 alínea "c" do Edital,
conforme estabelece a Portaria RFB/PGFN n° 1751/2014;
e) Certidão de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRFFGTS);
g) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do título VIIA, da Consolidação das Leis do Trabalho.
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e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
autorização e ato de registro e autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.3.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
5.3.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
5.3.3 A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante
dos seguintes documentos:
,
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a.1) Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), o licitante
deverá apresentar declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, sob pena de Inabilitação.
5.3.4 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Declaração expressa conforme modelo constante no ANEXO VII de que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, (para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição
Federal e do Decreto n* 4.358, de 05/09/2002, c/c o arí. 27 da Lei n" 8.666/93, acrescida pela
Lei n9 9.854, de 27/10/99);
b) Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, conforme modelo constante no
ANEXO IX deste edital, declarando a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua
habilitação.
c) Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO XII de que o sócio ou
diretor não ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança, no
Município de Chã Grande.
d) Apresentar comprovante de registro de revendedor varejista expedido pela Agência
Nacional do Petróleo - ANP, conforme previsto na Portaria ANP n° 116 de 05/07/2000.
e) Certificado do Corpo de Bombeiros competente, que contemple a habilitação para a
atividade de Combustível Automotivo, em conformidade com a Legislação aplicável.
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e); com data de expedição ou revalidação
dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no item IX
do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade.

f) Licença de Operação expedida pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídrico-CPRH.
g) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a
empresa licitante fornecido produtos compatível e pertinente com o objeto deste Edital,
com firma reconhecida do responsável pelo Órgão ou Setor Competente, devendo o atestado
conter: além do nome do atestante, seu CNPJ, endereço completo, telefone e afirmação
de que a Empresa executou corretamente as atividades pertinentes, atendendo a todas
as condições contratuais. Não será aceito o Atestado de Capacidade Técnica subscrito
pela própria empresa licitante.
5.3.5 Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para a fase de
habilitação dos licitantes deverão estar:
1) Com a Razão Social e número do CNPJ-MF do licitante, bem como conter o
endereço constante no: Ato Constitutivo, Contrato Social, Declaração
Constituição da Licitante, e/ou alteraçâo(ôes) destes;
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5.3.6 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições
relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n* 123/2006.
5.3.7 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em
substituição aos documentos relacionados neste Edital.
5.3.8 Todas as certidões exigidas deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena
de inabilitação do licitante. As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão
consideradas válidas por 30 (trinta) dias da data da emissão, salvo disposição contrária em
lei ou em regulamento a respeito. No que se refere à comprovação de inscrição no CNPJ, a
sua atualização compreenderá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data da
emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a respeito.
6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 FASE INICIAL
6.1.1 A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do
preâmbulo, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances,
negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
6.1.2 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
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2) Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, salvo aqueles que, pela própria natureza, forem emitidos em nome da
matriz (CND/FGTS).

6.1.3 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das Propostas e de Habilitação
será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
6.1. 4 O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as
propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas, observado o disposto no
subitem 6.1.8.
6.1.5 Para participação na fase dos lances verbais, o Pregoeiro classificará o autor da
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, relativamente à de MENOR PREÇO
GLOBAL POR ITEM.
6.1.6 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as propostas de menor preço,
até no máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
6.1.7 No caso de empate entre duas ou mais propostas, nas condições previstas n í item
6.1.6., o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdaeré;para,
competitiva de lances verbais.
Teles Gomes
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6.1.8.1. Para fins de aplicação do item anterior, nos termos do § 2° do art. 44 da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual mais bem classificado será convocado para apresentar
nova proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, conforme § 3°, do art 45 da Lei Complementar n°
123/2006.
6.1.8.2. O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual;
6.1.8.3. Para efeito do exercício do direito de preferência das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual previsto no art. 44 da
Lei Complementar n° 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma do art. 45
do dispositivo legal mencionado.
6.1.9. Para a Cota Reservada, não havendo vencedor, o obieto poderá ser adjudicado ao
vencedor da cota principal ou. diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma
sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o item
seguinte.
6.1.10. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação
deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.
6.1.11 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
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6.1.8 Para a Cota Principal, em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, cuja proposta
seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos
lances.

6.1.12
Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro
suspenderá o pregão e estabelecerá uma nova data, em oito dias úteis, conforme prevê o art.
48, § 3° da Lei n° 8.666/93, para o recebimento de novas propostas.

6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta,
apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor.
6.2.2 Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado.
a) O Representante Legal e/ou Procurador, necessariamente têm que dispor décadas
as informações (Planilhas) e de todos os poderes para Formular Laripes, se-não
formular o lance no curso da disputa, então deverá reputar-se verícedora^menor
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6.2.3 A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do lícitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo
íicitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.2.4 Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.2.5 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
6.2.6 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro dará início à fase de
habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor
oferta, conformando as suas condições de habilitação.
6.2.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Íicitante habilitado será
declarado vencedor.
6.2.8 Se a oferta não for aceita ou se o íicitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o
respectivo liciíante declarado vencedor.
6.2.9 O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados;
a análise da documentação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
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oferta oferecida. O que se impede é que esses eventos (Comunicação via Celular)
interrompam ou perturbem o desenvolvimento da competição.

6.2.10 A Ata da sessão deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.
6.2.11 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a
proposta escrita. A referida proposta será encaminhada à Administração no prazo máximo
de 02 (dois) dias.
7. RECURSOS
7.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer íicitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto
da licitação ao íicitante vencedor pelo Pregoeiro.
7.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá. iníoí/no
primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo recorrente.
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7.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
para decidir o recurso.
7.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8. ADJUDIÇAO E HOMOLOGAÇÃO
8.1. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação
logação do resultado pela autoridade superior.
8.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação, para determinar a
assinatura da Ata de Registro de Preços.
8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à
contratação.

9. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o Município de Chã Grande,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
item por item, convocará os licitantes vencedores para, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinarem a Ata de Registro de
Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas, com validade de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
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7.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão
ou entidade promotora da licitação, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três)
dias.

9.1.1 Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro
de Preços, o licitante convocado decairá do seu direito à Contratação, conforme
preceitua o Ari. 4°, incisos XXII e XXIII, da Lei n° 10.520/2002.
9.1.2 O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços, de até 03 (três) dias
úteis definido no item 9.1 anterior, poderá ser prorrogado uma vez, desde que
solicitado por escrito, durante o prazo transcurso, e ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração.
9.2 A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura Contratação do Município de Chã Grande ou dos
Interessados, e destina-se ao registro dos preços e a subsidiar o acompanhamento destes. A
Ata indicará o fornecedor, o órgão contratante e as condições a serem praticadas, conforme
as disposições contidas neste Edital, item a item.
9.3 Com a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa que teve seu pre<
registrado assume o compromisso de atender, durante o prazo de vigência os pedjííoj
realizados, observado os quantitativos estimados.
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9.5 O licitante registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a
vigência da Ata de Registro de Preços, desde que não ultrapassem a estimativa de
quantitativos de unidades a serem pedidas, acrescida 25% {vinte e cinco por cento).
9.6 Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação.
9.7 Se o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura da Ata de
Registro de Preços, ou recusar-se a assinar o referido instrumento, injustificadamente, será
convocado outro ticitante, observada a ordem de classificação, para assinar a referida Ata, e,
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado à Empresa contratada no prazo ajustado nos contratos
firmados, respeitados o estabelecido no Edital e legislação pertinente.
11. DA REVISÃO DE PREÇOS
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no arí. 65, da Lei n° 8.666/93.
11.1.1.0 preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual
redução daqueles praticados, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
11.2. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente,
torna-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de Chã Grande convocará o
licitante registrado visando à negociação para redução de preços e sua adequação àquele
praticado pelo mercado.
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9.4 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de
Contratados com o Município de Chã Grande e/ ou diretamente com os interessados.

11.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
11.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o Município de Chã Grande convocará os
demais fornecedores, na ordem de classificação do Processo Licitatório para o item
em questão, visando igual oportunidade de negociação.
11.3. Quando o preço de mercado para determinado item torna-se superior aos preços
registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o Município de Chã Grande poderá:
11.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o
requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento.
11.3.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando it
oportunidade de negociação.
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12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
12.1.1.Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
12.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido péla Administração, sem justificativa aceitável.
12.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado.
12.1.4. Tiver presente razões de interesse público.
12.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente do Município de
Chã Grande.
12.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de forca maior, devidamente comprovado.

13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame objeto deste Edital,
mediante prévia consulta o Município de Chã Grande, desde que devidamente comprovada à
vantagem.
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11.4 Não havendo êxito nas negociações, o Município de Chã Grande procederá à
revogação do Item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

13.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto o Município de Chã Grande, para que esta indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
13.1.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento aos interessados que ainda irão aderir à Ata de Registro de Preços,
independentemente dos quantitativos registrados em ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.1.3. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos/entidades não
poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
14. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE(S) REGISTRADOS
14.1. Compete aos ticitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação
ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
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14.1.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das
disposições contidas no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de
Preços.
14.1.3. Prestar os produtos no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no termo de
Referência - Anexo l, deste Edital.
14.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as
partes do objeto deste Edital seus anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou
incorreções resultantes dos materiais empregados.
14.1.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar o Município
de Chã Grande, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
14.1.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para
outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias, técnicos ou quaisquer
outros.
14.1.7. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital e seus Anexos.
14.1.8. Informar a Prefeitura Municipal de Chã Grande ou ao Interessado, a ocorrência
de fatos que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade da prestação
de serviço.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
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14.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços.

15.1. Compete a Prefeitura Municipal de Chã Grande:
I. A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de
Preços - SRP.
II. Efetuar o Registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro
de Preços, conforme modelo - Anexo II.
III. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo a ordem de Classificação e os quantitativos de Contratação definidos.
IV. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados.
V. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Preços.
VI.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s)
fornecimento{s).
16. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
16.1. A{s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ãp
entrega dos produtos a Prefeitura Municipal de Chã Grande ou aos Interes
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16.1.1. No caso de adesão à Ata de Registro de Preços por outras instituições
Interessadas, a contratação com o fornecedor registrado, após indicação pelo órgão
gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão Interessado por
intermédio de Instrumento Contratual ou outro dispositivo similar nos termos do art. 62
da Lei n° 8.666/93.
16.2. O prazo que se refere o subitem 16.1 iniciar-se-á após a assinatura do citado Contrato.
16.3. Fica assegurado ao Município de Chã Grande e/ou aos interessados, o direito de
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações
exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir
e/ou reparar os itens irregulares no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
16.4. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, as partes dos produtos desta contratação em que se verificarem vícios,
defeitos, ou incorreçoes resultantes da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida
no Termo de Referência - Anexo l.
17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
17.1 A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos
limites previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93, podendo a supressão exceder tal
limite, nos termos do § 2°, inciso II do mesmo artigo.
18. PENALIDADES
18.1 O proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais estará
sujeito às seguintes penalidades:
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quantidades e prazos acordados no(s) contrato(s), não podendo ultrapassar os prazos limites
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo l deste Edital.

I - advertência;
II - suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Chã Grande;
III - pagamento de multa:
a) Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o
valor global do contrato ou documento equivalente, quando a contratada, sem justa
causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, as obrigações assumidas,
contado da emissão da ordem de fornecimento.
b) A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, será aplicada a multa compensatória
de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido da multa moratória
prevista na letra "a".
c) A partir do 30° haverá a rescisão unilateral do contrato com base no art. 77 e ss. da
Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das medidas legais cabíveis por perdas e danos.
d) Em razão de inexecução parcial do contrato, da entrega do objeto em desacoí
com a amostra que foi previamente aprovada, no curso do cumprimento da obrigação,
poderão ser aplicadas as penas de multas já previstas, cumulativamente^ pe/a^á
suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual.
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.2 A aplicação da sanção de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em Lei.
18.3 Será garantido o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados. Sujeitam-se
ainda os licitantes, no que couber, às demais sanções referidas no Capítulo IV da Lei Federal
n° 8.666/93 e posteriores alterações.
18.3.1 Na ocasião da apresentação da defesa prévia deverá ser apresentada a
documentação relativa à habilitação jurídica e procuração com firma reconhecida no caso de
representante legal.
18.4 As multas e outras sanções de natureza pecuniária resultante de processos
administrativos instaurados deverão ser recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data da notificação, sob pena de encaminhamento para a inscrição na Dívida
Ativa do Município de Chã Grande e posterior cobrança judicial.
19. IMPUGNAÇÕES
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas.
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e) Em razão da inexecução total da entrega do objeto ou da entrega do objeto em
desacordo com a amostra que foi previamente aprovada, poderá ser aplicada pena de
multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, cumulativamente à
pena de suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual.
e.t) Considera-se inexecução total quando houver, na execução do contrato,
reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução
ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos.

19.2. A(s) impugnacão(ões) deverá(ão) ser encaminhada(s) formalmente e deverá(ão) ser
protocolada(s) pelo Pregoeiro ou Equipe de apoio.
a) Não será admitido o envio de impugnação do Edital por intermédio de FacSímile ou E-mail.
19.3. Acolhida á impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para a
realização do Certame.
19.4. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e seus anexos, bem como
quaisquer íncorreções ou discrepâncias neles encontradas deverão ser encaminhadas ao
Pregoeiro, por escrito, em até 02 (dois) dias antes da data de entrega da documentação de
habilitação e das propostas, no endereço abaixo:
Pregoeiro:
Endereço:
CEP:

t
J
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(81)-3537.1140 - Rama! 213
chagrandelicitacao@gmail.com

20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
20.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Chã Grande o direito de revogar esta
licitação em face de razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Chã Grande não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou resultado do Processo Licitatório.
20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
20.6. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará
impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais
cominações legais.
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Fone:
E-mail:

20.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
contratação.
20.8. As informações e esclarecimentos necessários a perfeito conhecimento do objeto desta
licitação poderão ser prestados pelo Pregoeiro, no local e horário indicados no item X do
preâmbulo deste Edital.
20.9. Após publicação da homologação do certame os envelopes contendo os documentos
de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala do Pregoeiro e
Equipe de Apoio (sala da Comissão Permanente de Licitação), localizada na Avenida São
José, n° 101 - Centro - Chã Grande - PE, pelo prazo de 30 dias, findo o qual serão
destruídos.
20.10. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legisla*
vigente.
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20.12. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO l - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo da Ata de Registro de Preço;
ANEXO III - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços (Cota Principal Aproximadamente = 75%);
ANEXO IV - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços (Cota Reservada Aproximadamente = 25%);
ANEXO V - Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO VI - Modelo de procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
ANEXO VII - Modelo de Declaração do Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do
Art. 7° da CF;
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação;
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à
Habilitação;
ANEXO X - Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO XI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
ANEXO Xfl - Modelo de Declaração sócio ou diretor de que não ocupa cargo ou função
de chefia, assessoramento ou função de confiança, no Município de Chã Grande;
ANEXO XIII - Minuta de Contrato.
Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.
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20.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da
Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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ANEXO l - TERMO DE REFERÊNCIA
1.0-OBJETO
1.1 Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual e futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos
Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, conforme especificações e quantidades
constantes no presente Teimo de Referência.
2.0-JUSTIFICATIVA:
2.1 A contratação de empresa para fornecimento de Óleo Diesel aos veículos oficiais do
Município de Chã Grande se faz necessária para o cumprimento de suas atividades
finalísticas e administrativas.
3.0 - DO VALOR ESTIMADO:
3.1 O valor global médio estimado, para aquisição do Óleo Diesel, objeto desta Licitação
está estimado em R$ 607.565,00 (Seiscentos e sete mil quinhentos e sessenta e oito
reais) considerando o valor médio praticado no mercado da região.
4.0 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
4.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de
acordo com as necessidades e conveniências do CONTRATANTE:
a) o abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta;
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b) o CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de
abastecimento, dentro do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser
inferior ao intervalo de horário das 7 (sete) às 21 (vinte e uma) horas;
c) o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da
"Autorização de Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo
CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por
funcionário autorizado do Município de Chã Grande;
d) a "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as
informações relativas ao abastecimento e assinadas por funcionário do posto que
executar o fornecimento.
4.2 Combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos
não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em perpéfítuais
além dos autorizados em sua composição.
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4.4 Para o abastecimento dos veículos oficiais, deverá ser especificado os quantitativos em
litros dos combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição do Serviço de
Transportes, bem como fornecer o devido comprovante.
4.5 Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
4.6 Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de forca maior, o
CONTRATADO deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições
acordadas, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após o recebimento da formalização de
descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções
previstas no contrato.
5.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 Imediatamente após a formalização do ajuste, disponibilizar o atendimento, abastecendo
os veículos da Administração com o combustível adequado, dentro dos padrões de qualidade
pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, devidamente assinada pelo
Setor competente.
5.2 Arcar com todos os ónus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes á entrega, inciusíve licença em repartições públicas, registros,
publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
5.3 Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários
aos abastecimentos dos veículos objeto do registro de preços.
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4.3 O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo
CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de
reparação.

5.4 Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento do combustível, de acordo com as
especificações constantes da proposta e da Licitação e seus anexos.
5.5 Executar às suas expensas e a critério da CONTRATANTE os testes e/ou laudos de
adequação do combustível a serem utilizados, submetendo-os á apreciação da
Administração, a quem caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com as
especificações.
5.6 Responder por todos os ónus referentes ao objeto do contrato, desde os salários do
pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato.
5.7 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham
a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de
ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em
seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento de combustível.
5.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, notodo
parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos oú/inci
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5.9 Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos combustíveis fornecidos.
5.10 Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.
6.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas.
6.2 Conduzir os veículos ao Posto da CONTRATADA para efetuar o abastecimento.
6.3 Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido
documento e entregar a via própria ao fornecedor.
7.0-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento dos produtos objeto deste presente Termo de referência, dar-se-á em
parcelas mensais, conforme disposições contratuais.
7.2 Para habilitar-se ao pagamento a licitante vencedora deverá apresentar ao
CONTRATANTE a 1a via da Nota Fiscal de vendas/Fatura juntamente com a comprovação de
entrega dos produtos,
7.3 O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer até o
dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada
pedido.
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resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso
indevido.

8.0-PENALIDADES
8.1 Pela inexecução total ou parcial dos produtos objeto deste Termo de Referência, a
Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento
contratual, além daquelas penalidades no Art. 87, da Lei n° 8.666/93.
Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.

Mannix de AÇévêdo Ferreira
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ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2017

Aos
(POR EXTENSO) dias do mês de
de 2017, de um lado o
MUNICÍPIO DE CHÁ GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro
da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida São José, n° 101,
Centro, Chã Grande-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° 11.049.806/0001-90, neste ato
representada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal Sr. Diogo Alexandre Gomes Neto,
Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de Posse datada em
01/01/2017, portador da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n° 866.582.71453, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO
PRESENCIAL N° 018/2017 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens
abaixo, Homologada em _
_/_
_/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem
entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de
compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato
convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s)
neste Município de Chã Grande - PE, observada a ordem de classificação, os preços do{s)
fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de
fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017

1.1 - Fornecedor - Item
CNPJ N°

Empresa _
com sede

CEP:

Fax
Sr(a)
em

Telefone
representada por seu (sua)
(nacionalidade, e estado civil), residente e domiciliado(a)
RG N°
(órgão emissor), CPF/MF N°

Valor Total registrado: R$

(POR EXTENSO).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s)
será formalizado pelo Município de Chã Grande ou Interessados mediante assinatura de
Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial N° 018/2017.
2 . 1 - 0 compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decoj
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial N° 018/2017.

MamóSle Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017
AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000
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3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a
prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata
serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n°
7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Chã Grande convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de
Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para
oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a
pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Chã Grande à época da licitação, bem
como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado
quando:
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2.2 - O(s) fornecedores) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m)
obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro
de Preços.

6.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e
6.4 - tiver presente razões de interesse público.
6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão
gerenciador.
6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resu
Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensáy

Mannixae Azevedo Ferreira
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8 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação
de serviço será o Foro da Comarca de Chã Grande, com prejuízo a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
Diogo Alexandre Gomes Neto
CPF/MF N° 866.582.714-53
Prefeito
Órgão Gerenciador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-023/2017

NOME:
CPF:
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eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

ínsTetes Gomes
Procurador Municipal
Portaria NÍ027/2017
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ANEXO

ITEM:

01

02

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL
APROXIMADAMENTE = 75%)

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
Combustível
Óleo
automotivo, em menor
enxofre e oxigénio e de
Vigente da ANP.
Combustível
Óleo
automotivo, em menor
enxofre e oxigénio e de
Vigente da ANP.

Diesel, Tipo S1 0,
proporção, nitrogénio,
acordo com legislação
Diesel, Tipo S500,
proporção, nitrogénio,
acordo com legislação

QUANT.

•VALOR
MÉDIO (R$)

UND.

90.000

2,932

Litro

66.000

2,906

Litro
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017

Valores (R$)
Unitário
Total

VALOR TOTAL (R$)
* Valor médio unitário estimado pela Secretaria solicitante, calculado com base nos valores
praticados no mercado da região.
Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.

Mannix de Azejèdo Ferreira
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ANEXO IV - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA
APROXIMADAMENTE = 25%)

ITEM:

01

02
k

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
Combustível
Óleo
automotivo, em menor
enxofre e oxigénio e de
Vigente da ANP.
Combustível
Óleo
automotivo, em menor
enxofre e oxigénio e de
Vigente da ANP.

Diesel, Tipo S10,
proporção, nitrogénio,
acordo com legislação
Diesel, Tipo S500,
proporção, nitrogénio,
acordo com legislação

QUANT.

"VALOR
MÉDIO (R$)

UND.

30.000

2,932

Litro

22.000

2,906

Litro

Valores (R$)
Unitário
Total

VALOR TOTAL (R$)
* Valor médio unitário estimado pela Secretaria solicitante, calculado com base nos valores
praticados no mercado da região.

Chã Grande - PE, 26 de maio de 2017.

Mannix de Azevedo Ferreira
-Preooeiro-
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017
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Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 018/2017

Senhor Contratante,
Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços
para a PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, que tem por objeto o Registro de Preços por
item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição
com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao
Município de Chá Grande, formulada da seguinte maneira:
COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75% (de acordo com o Anexo 111 do Edital)
ITEM

DESCRIÇÃO/
MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.
2.

(...)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$

-í

Declaramos que a validade desta proposta é de é de
da abertura da mesma.

J dias, a contar da data

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos
indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto
contratado.
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO V

O abastecimento será realizado direíamente nas bombas de combustível do CONTRATADO,
no endereço indicado na proposta.
O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer até o
dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada
pedido.
Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco
corrente n°
, agência
, e nosso telefone para contato é
fax
ee-mail

, conta
,

Atenciosamente,
Cidade - UF, .

..de..

..de 2017.

Diretor ou Representante Legal - RG n'

,
Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
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ITEM

DESCRIÇÃO/
MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.
2.

(...)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$

Declaramos que a validade desta proposta é de é de
da abertura da mesma.

) dias, a contar da data

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos
indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto
contratado.
O abastecimento será realizado dtretamente nas bombas de combustível do CONTRATADO,
no endereço indicado na proposta.
O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer até o
dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada
pedido.
Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco
corrente n°
, agência
, e nosso telefone para contato é
fax...
.. ee-mail...

, conta
,
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COTA RESERVADA (de acordo com o Anexo IV do Edital)

Atenciosamente,
Cidade - UF,

de

,

de 2017.

Diretor ou Representante Legal - RG n°

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017
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Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Através

do

Presente

N° 018/2017

Instrumento,

nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a)
, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador (a)
do RG n°
expedida pela
, devidamente inscrito (a) no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n°
residente à
Rua
, n°
, como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes
para: apresentar proposta de preço, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao Certame.
Cidade - UF,

de

de 2017.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

MODELO DE PROCURAÇÃO - CREDENCIAL - ANEXO VI

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA

OBSERVAÇÃO:
APRESENTAR FORA
CREDENCtAMENTO.

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017

DOS ENVELOPES,

JUNTO COM OS DOCUMENTOS

DE

Feles Gomes
fiador Municipal
rtariaNi027/2017
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ART. 7°. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA) - ANEXO VII

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

, inscrita no CNPJ n°
representante legal o(a) Sr(a)

N° 018/2017
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO

, por intermédio de seu

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF-MF n°

, DECLARA, para fins do disposto no

/no/só V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
(Observação: em caso afirmativo, assinalara ressalva acima)
Cidade - UF,

de

de 2017.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA

Mannixoe Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017

Municipal
027/2017

AV. Soo José, n° 101, Centro, Chõ Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-rnatl ou vldorlaiííc hagrande.pe.gov.br | Stte www.chagrande.pe.gov.br

C.P.LNS

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 018/2017

A empresa
j inscrita no
CNPJ sob o n°
, por intermédio do seu representante legal, Sr(a)
, portador(a) da carteira de identidade n°
, expedida pelo
, Declara sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento e preenchemos
todos os requisitos para atendimento às exigências de Habilitação do Certame acima
identificado, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas, conforme legislação
pertinente.
Cidade - UF,

de

de 2017.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO - ANEXO VIM

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA

QBSE/?VflC/ÍO;
APRESENTAR FORA
CREDENCIAMENTO.

à

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro

DOS ENVELOPES,

JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE

eles Gomes
. . r a e f a d o r Municipal
Pitaria NS027/2017

Portaria N-029/2017
AV. São José, n" 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 [ CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ouvídorfaiçÊchagrande.pé.gov.br | Slte www.chagrande.pe.gov.br

C.P.LN2 ,
_'..-...-,

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 01 8/201 7

(nome da empresa), CNPJ n°
(endereço completo)
declara sob as
penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para
a sua habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Cidade - UF,

de

de 2017.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO - ANEXO IX

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017

íns Teles Gomes
'Protíúrador Municipal
Portaria NS027/2017

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ouvídor(a@chaqrande.pé.gov.br | Stte www.chagrande.pe.gov.br

CP.LN* i

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 018/2017

(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ n°
_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).... portador(a) da
Carteira de Identidade n°
e do CPF n°
, doravante denominada LICITANTE, para fins do
disposto no item 4.9 do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017, foi elaborada de
maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Presencial N° 018/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Presencial N° 018/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017 quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017 não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017 antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017 não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE, antes da abertura oficial das propostas; e
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - ANEXO X

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Cidade - UF,

de

de 2017.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO:
APRESENTAR
FORA
CREDENCIAMENTO.

DOS

ENVELOPES,

JUNTO

COM

OS

DOCUMENTAS

rTeies Gomes
Mannixde Azevedo Ferreira
Pregoeiro

ruíador Municipal
•tariaN£027/2017

Pnrtarifl N
AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

Chã Grande

C.P.L

//**•« tf*4-* fftrflrfi*

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

(NOME

DA

EMPRESA)

CNPJ

(ENDEREÇO COMPLETO) _

N° 01 8/201 7

n1

., declara, sob as penas da lei, que está

enquadrada como __

, nos termos dos incisos l e II do art. 3° da

Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos
do § 4° do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no artigo 299 do
Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

Cidade - UF,

...de

de 2017.

Diretor ou Representante Legal - RG n(
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO XI

OBSERVAÇÃO:
APRESENTAR FORA
CREDENCIAMENTO.

,

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017

DOS

ENVELOPES,

JUNTO COM

OS

DOCUMENTO}

eles Gomes
Grador Municipal
iria N2027/2017

AV. São José, n° 101, Centro, Chá Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ouvldorldísfchagrande.pé.gov.br l Stte
www.chaqrande.pe.qov.br

C.P.LNS

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

, CNPJ n°

N° 018/2017

, sediado à
, declara, sob as penas da

lei, que nenhum dos seus proprietários /sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo
ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município de Chã
Grande - PE.

Cidade-UF,

de

de 2017.

(Nome completo do declarante)
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MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, DE QUE O SÓCIO OU DIRETOR NÃO
OCUPA CARGO OU FUNÇÃO DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO OU FUNÇÃO DE
CONFIANÇA, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - ANEXO XII

(N° da Célula de Identidade)

(Assinatura do declarante)

M

Manmx de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017
A V. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

Teles Gomes
Municipal
'ortaria N 2 Q 2 7 / 2 0 1 7
Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

CP.LN2
PREGÃO PRESENCIAL ISI° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017
MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIII
CONTRATO N.° xxxx/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM
E
A
EMPRESA
, PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA.
Aos
dias do mês de
de 2017, de um lado o MUNICÍPIO DE CHÁ GRANDE com sede e foro em
Pernambuco, localizada à Avenida São José, n° 101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n°
11.049.806/0001-90, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Diogo Alexandre Gomes Neto,
brasileiro, casado, comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de Posse datada em 01/01/2017, portador
da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n° 866.582.714-53, no uso da atribuição que lhe confere o
ORIGINAL,
neste
ato
denominado
simplesmente
CONTRATANTE,
e
a
empresa
, inscrita no CNPJ sob o n°
, estabelecida à
, neste ato representada por seu/sua representante legal, Sr/Sr".
, portador(a) da carteira de identidade n°
, expedida pela
, CPF n°
, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante
e decidido no Processo Licitatório n° 036/2017, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, para Registro de Preços, conforme descrito no Edital e seus
Anexos, que se regerá peia Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços por item, consignado em Ata,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel
destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande.
DO PREÇO
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente contratação será o
seguinte:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO R$
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___

VALOR
TOTAL R$

VALOR TOTAL R$
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
CLÁUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial n° 018/2017, seus Anexos e
a Ata de Registro de Preços.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA QUARTA - O prazo de vigência do presente Contrato será de até 31 de dezembro de 2017,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Município de Chã
Grande - Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art.
67 da Lei n° 8.666/93.
/

j

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorç
relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:

.

Manmx de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017

íatonféles Gomes
Municipal
Portaria^NS 0 2 7 / 2 0 1 7

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona deste
Contrato;
II. promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
III. comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento
de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo l do Edital de Pregão Presenciai e no presente Contrato;
IV. notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA SÉTIMA -A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
II. atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo l do Edital de Pregão
Presencial) e na Ata de Registro de Preços;
III. responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos,
ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ã CONTRATANTE e
a terceiros.
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I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;
II. comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, cabendo à CONTRATADA adotas as
providências necessárias;
III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados com o fornecimento dos produtos.
IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA OITAVA - Os produtos deverão ser entregues na forma estabelecida no Anexo l (Termo de
Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrões cotados, e deverão ser fornecidos no intervalo não
inferior ao horário das 7 (sete) às 21 (vinte e uma) horas, encaminhado devidamente datada e assinada por
funcionário autorizado do Município de Chã Grande.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos serão considerados como definitivamente recebidos depois de
confirmados em comparação com as especificações ofertadas pela CONTRATADA em sua proposta, e atestados por
funcionário autorizado do Município de Chã Grande para tal fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos deverão estar em perfeito estado para uso, considerados como tal,
de acordo com todas as especificações. Os produtos que estiverem em desconformidade com as especificações
deverão ser corrigidos ou substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação à CONTRATADA.
presente

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 73 e 75 da Lei n° 8.666/93, o objeto do
Contrato será recebido pelo setor competente da CONTRATANTE no(s) seguinte(s) local(is):

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA - O pagamento será efetuado no prazo de até o dia 10 (dez) do mês subsequente/
fornecimento, após o recebimento definitivo de cada pedido (recebimento definitivo dos Produtos), apj
documentos de cobrança, e será realizado por meio de Cheque Administrativo ou Ordem Bancai
crédito em conta corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços.

MiíníxoeAzeveHõ Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-

Teles Gomes
gradar Municipal
Portaria N 2 Q 2 7 / 2 0 1 7

AV. São José, n° 101, Centro, Chá Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ouvldoriaífchagrande.pé.gov.br l Stte www.chagrande.pe.gov.br

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao
CONTRATANTE a 1a via da Nota Fiscal de Venda/Fatura juntamente com a comprovação de prestação dos serviços.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
CLÁUSULA DÉCIMA - Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ xxx.xx.xx, (xxxxxxxxxxx)
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mãode-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não
especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos serão alceados neste exercício, à conta da CONTRATANTE, na
seguinte classificação orçamentaria:

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA

PARÁGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotações orçamentarias suplementares até o limite do valor
corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8° da Lei n° 8.666/93.
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto
deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1°, artigo 65 da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre
os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2°, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n°
9.648/98.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de cobrança apresentado
encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções cabíveis,
mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação.

DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais
estará sujeito às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Chã Grande;
III - Pagamento de multa:
a) Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor global do
contrato ou documento equivalente, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro
do prazo estabelecido, as obrigações assumidas, contado da emissão da ordem de fornecimento.
b) A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, será aplicada a multa compensatória de 5%
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido da multa moratória prevista na letra
"a".
c) A partir do 30° haverá a rescisão unilateral do contrato com base no art. 77 e ss. da Lei n°
8.666/93, sem prejuízo das medidas legais cabíveis por perdas e danos.
d) Em razão de inexecução parcial do contrato, da entrega do objeto em desacordo com a amostra
que foi previamente aprovada, no curso do cumprimento da obrigação, poderão ser aplicadas
penas de multas já previstas, cumulativamente ã pena de suspensão, declaração de inidoneidí
rescisão contratual.
e) Em razão da inexecução total da entrega do objeto ou da entrega do objeto em desacorcjo com a
amostra que foi previamente aprovada, poderá ser aplicada pena de multa de 10%

.

Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/;
AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

íon (flqm reles Gomes
jcurador Municipal
'Portaria N ^ 0 2 7 / 2 0 1 7
Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

CP.L N*

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação da sanção de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em Lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será garantido o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das
responsabilídades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados. Sujeitam-se
ainda os licitantes, no que couber, às demais sanções referidas no Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e
posteriores alterações.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocasião da apresentação da defesa prévia deverá ser apresentada a
documentação relativa à habilitação jurídica e procuração com firma reconhecida no caso de representante legal.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas e outras sanções de natureza pecuniária resultante de processos
administrativos instaurados deverão ser recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
notificação, sob pena de encaminhamento para a inscrição na Divida Ativa do Município de Chã Grande e
posterior cobrança judicial.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo
CONTRATANTE. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando o
contraditório e a ampla defesa, com as consequências previstas abaixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão contratual poderá ser:
i - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, e precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos t a XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93.
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do valor total atualizado do contrato, cumulativamente ã pena de suspensão, declaração de
inidoneidade e rescisão contratual.
e.1) Considera-se inexecução total quando houver, na execução do contrato, reiterado
descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo
limite de 30 (trinta) dias corridos.

II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência do CONTRATANTE.
III -judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei
n° 8.666/93;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados,
quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos devidos pela execução do
contrato até a data da rescisão;
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso l do art. 79 acarreta as
consequências previstas no art. 80, incisos l a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n° 8.666/93
DA ANALISE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Minuta do presente Contrato foi devidamente analisad
Procuradoria Municipal de Chã Grande, conforme determina a legislação em vigor.

Mannix de AzevsdcTFerreira
Pregoeiro

E

pela

es Gomes

Municipal
Portaria N^027/2017
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C.P.LN»

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo único do
art. 61 da Lei n° 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da
Comarca de Chã Grande/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que
a tudo assistiram e que também o subscrevem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
PREFEITO
P/ CONTRATANTE

PI CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1 .
Nome:
CPF :
R.G. :

2.
Nome:
CPF
R.G

eles Gomes

Maínixcte Azevedo Ferreira
Pregoeiro
Portaria N-029/2017
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DA PUBLICAÇÃO
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PROCESSO N0.: 036/2017.
MODALIDADE - Pregão Presencial N°. 018/2017.
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AVISO DE LICITAÇÃO

l Úi.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM
ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE
ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.
ABERTURA - 28 de julho de 2017.
HORÁRIO - 08hOOminh.

Os interessados poderão obter as informações necessárias junto ao Pregoeiro e a
Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Chã Grande, situada na Avenida São José, n° 101
- Centro - Chã Grande - PE, no Horário de 07hOOmin as 13hOOmin.
Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.

Mannix de Azevedo Ferreira
-Predoeiro-

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ouvidoria^ c haarande.oe.aov.br l Stte www.chaarande .n&.aov hr

13/07/2017

Município de Chã Grande

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRAXDE

PROCESSO N" 036/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N" 018/2017
- A Prefeitura Municipal de Chã Grande, através do seu Pregoeiro,
informa que às OShOOmin do dia 28 de julho de 2017. receberá os
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
para o Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo pra/o
de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com
Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos
pertencentes ao Município de Chã Grande. Valor Máximo
Aceitável: R$ 607.568,00, informações na Sede da CPL, sito à
Avenida São José, !01 Centro Chá Grande - PE nu através do
telefone (81) 3537-1140-Ramal 213 ou e-mail:
chagnindeliciUicao@gmail.coin, no horário de 07liO()min as
BhOOmin.
Chã Grande - PE, 12 de julho de 2017.
MAXNIX DE AZEVEDO FERREIRA
Pregoeiro.
Publicado por:
Mannix de Azevedo Ferreira
Código ldentificador:435E7556
Matélia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Pernambuco no dia 13/07/2017. Edição 1873
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no sitc:
http:/ www.diariomunicipal.com.bfr/amupe/

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/matena/435E7556
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PKKI- El l tHA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL !N" 018/2017

g ' , '

Jornal do Commercio 13

ecife, 13 de julho de 2017 quinia-feira
rieniueme

Prefeitura Municipal de Chia Grande

Chã

Aviso de Licitação
O Fundo
OShOOmèn
de

MJCRO

1140 - rr IM
13hOOm.rv

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE EDITAL
Ltcitatório n°

025/2017 - Objeto: Aquisição de gases medicinais para atender as r»ece-sskiades
da Secretana de Saúde, com entrega de forma parcelada, pelo período de 1 2 (doze)
meses. Valor estimado da contratação: ITEM 1 RS 48.384,00. ITEM 2 RS 37.440,00,
ITEM 3 R$ 18.400,00, ITEM 4 R$34.002.00, ITEM 5 R$ 18.400,00. Abertura dia 25
de julho de 2017 as 09h30min, Informações e Edital na sala do Pr&gâo. situada na
Rua Domingos Ramos, n° 09. Bairro Centro, cidade de Goiana. PE, no

horário das

OShOOàs 12hOO. Goiana, 12 de Julho de 2017. Joaquim Jorge da Silva Sobrinho -

M* 01 4/201 7 - PREGÃO PRESENCIAL N" 010/2017
de Saúde de Chá Grande, através do seu Pregoeiro informa que as
julho d« 2O17. recebera os envelopes de Proposta de Preços e
cte
Ha b i htacão
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE
E EMRRESAS DE PEQUENO PORTE. GUIO obre to é o Registro de
•m ata, pelo prazo d» 12 (doze) meses, para eventual
parcelada de Material de Fisioterapia, destinado ao
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal d*
Aceitável RS 39.352,65. Informações na Sede da CPL silo â
*. 1O1 - Centro - Chá Grande - Pé ou através do telefone (81) 35372~I3 ou e-mail: cfvaciranctelicttacacnSJQmail com no horário de 07hOOmm às
Cna Grande - PE. ~>2 de julho de 2017
Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA - PE

Pregoeiro.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
Aviso de Licitação

PROCESSO N° 035/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° O1 7/2O17
J Município de Chã Grande, alravés do seu Pregoeiro, informa que às HhOOmén <lo dia 26 de
ulho de 2017, recebetá os envelopes de Proposta de Preços e de Ooeumwrtação de
HabHlitaçâo PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MCROEMPRESAS E EJMJRHLESAS DE
'EQUENO PORTE cujo objeto è o Registro de Preços por Item, consignado «nr* Ata, peto
traio d« 12 (doze) meses, para eventual • tutura Aquisição de material permanente
iiversificado destinado a suprir as necessidades das secretarias e cJ«m»<^ órgãos
>artlcipantes, de acordo com especificações, quantitativos e condições cor»star*t*s deste
Edital e seus Anexos Valor Màjomo Aceitável Rt 304.065,03 Informações na Soei e da CPI
iito à Avenida São José. 101 - Centro - Chã Grande • PE ou através do telefof-»e <S1) 3537-114O
Ramal 213 ou e-mail çfoflfyttielicrtacaodBomail com, no horário de 07hOOirÉn à* 131-iOOmri.
Cfii Grande - PE, 12 de julho de 2017
Mannix de Azevedo Ferreira
F^egoeiro

Pregão Presencial - Registro de Preço n° 007/2017 - Processo

Gr^tncfe

PROCESSO
Natur

Prefeitura Municipal de Chã Grande
Aviso de Licitação
PROCESSO N° 036/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
A Prefeitura Municipal de Chã Grande, através do seu Pregoeiro, informa que às
OShOOmin do dia 28 de julho de 2017, receberá os envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação para o Registro de Preços por item,
consignado em Ata, peto prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura
Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos
Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande. Valor Máximo Aceitável:
R$ 607.568,00. Informações na Sede da CPL, sito á Avenida São José. 101 Centro - Chã Grande - PE ou através do telefone (81) 3537-1140 - Ramal 213 ou
e-mail: chagrandeiicitacao@gmail.cgrn, no horário de 07hOOmin às 13hOOmin
Chá Grande - PE. 12 de julho de 2017
Mannix de Azevedo Ferreira
Pregoeiro

•itura Municipal do Jaboatao dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
rrA.-rÕRIO M- 013/2017 - PREGÃO ÉLETRÔNICO N" 007/2017 - CLS. ObfMo
TM»c*rnBn*o. OBJETOr
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
^1 STEMA DE REGiSTRO DE PREÇOS. PARA EVENTUAL FORNECIMENTO
OfWERSOS <CAJXAS TÉRMICAS EM POLIETILENO COM TERMÓMETRO
T&Ft»i*£>MErTRO DIGITAL PARA GELADEIRA) A SEREM UTILIZADOS NAS
fc«_lf^lZACAO
HUMANA E ANIMAL DO MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS
, tucto conforme exigências quantidades e especificações contida» no Edital
•*Smàr\r máximo aceitável RS 247.415,M (duz*ntot « quarenta t s*t* mH
qutnz*
reais
e
sessenta
centavos) RECEBIMENTO DAS
2SVO7/2O17 as OQ 3O horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/07/2017
tO DA DISFMJTA: 26/O7/2O17 as 09:00 horas. O Editat na integra poderá
wv^w licilacoes-e oQrnbt. (BANCO DO BRASIL Código:
form»coes. licitações. saúde pja@flmail.com Fone. (81) 3376-9187,
8rt
1 3h Jaboatao dos Guararapes. 12 de julhode 2017 Marta do

O registro de chapas se fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partr da publicação
deste edital, na secretaria desta entidade junto a comissão eleitoral definida neste
estatuto, no horário das 8h às 12h e 14h às 17h.
A votação se dará em duas umas, sendo uma fixa na sede desta entidade, sito á
Rua João Veríssimo, 154, Centro, Custódia - PE e outra uma itmerante pelas
localidades do município conforme o presente.

•'ERCEIRO EDITAL DE (NTIMAÇAO (PRAZO: 15 das) ROBERTO LÚCIO DE SOUZA PEREIRA, Oficial de
TEFtCEiFZO EDTTAL. DC M Tl MAÇÃO (PRAZO: 15 dias) ROBERTO LÚCIO DE SOUZA PEREIRA. Oficial dê
tefflstrodo?'Serv^deRegrelrottelrrB^eisdoReaf8.comfundarrientDno§'l0.doart. 26, da l_ei Federal n"
* Registro oe Imóveis do Recife. comfunòamentono§40,doart.26,dBLeiFederaln°
9514.de 20.11.1987. FAZ SABER que peloipresente ficam INTIMADOS, por se encontrarem em lugar incerto
í 514 de 20111997 FAZ SABER qu« peto presente to 1NTIMADO porseereontarem luoar incerto e não
er^Mjbiife o» S». »4A4_l>DCARrX5SO DEAFWUDAe MARIALE^^
abido o Sr GLANDSON ALVES PRINCtSVAL. inscrito no CPFíMF sob O n*. M4.S97.36T-7O, devedor
:PF»*F sobas •»—». 7~r2^B73.624-OOeO26.814 114-24.0evedoresMuciantesdoeANCOBRADESCOS/A a
iduciante(to8ANCOBRADESCOS/A,apagar,riopraio(te15dias,aparttfdestapuÉ*c»çao, no endereço do
*Bareirn. no pyjfcaao de IS dias. a partir deeta pubhcacâo no endereço Oo 2° OFfclO OE REGISTRO DE
!° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO RECIFE situado na Avenida Agamenon Ma0aÉh3es rr». 4407, Boa
JOVEIS DO FCECaFIB TifcjiiJo na Avenida Agamenon Magalhães n*. 4407. Boa Vista, nesta cidade, a quantia
/islã nesta cidade, a quanUa de RS 14.148,26 (quatorze mil. cento e quarenta B oito reais « vinte e seis
M
RS 17-S3O^M» («••^••••afte mil, qofcnnar^o* • trinta reais e oitonta e wlo cena ws), referente as obrigaçõN
«ntavos! referente às obrigações contratuais rslatwas aos encargos vencidos, posiconado em 10/05/2017.
«ncargos vencidos, posicionado em 15/05/2017. sujerta a atuataaçéo monetária,
sujeita á atualizaçào monetária, lurasòe mora. referente as prestações vencidas e as que vvncwem até a data
UIDS
dB moca, naftaran*» as pruatucous vencidas e as que vencerem até a data do etetvo pagamento,
Io «fetw pagamento, decorrerias do Conlrato de Financiamento Imobiário, n° 000 739642. garantido por
de Finanoamanto Imobeano. n* 000688831, garantido por Alienação Fiducaria,
UieracaoFiúuciâna.firmadoem 05 de agosto de2014eregistradosobone R-09 da Matrícula rf»_ 67.141. do
••n IS «*•> Utejriwiajiu da 2O12 • raaairado aob o n° R-10 da Matrícula rf. 71.550. do2° OflãoM
>" Ofiao de Registro de knóves, com o BANCO BRADESCO S/A, referer* ao imóvel carac*0nzado como
o BANCO BRADESCO S/A, referente ao móvel caracterizado GOTO SALA n". 301,
APARTAMENTO n° 101 EDIFÍCIO MUNKXJE. SfTUADO NA RUA QUARENTA E OITO. n' 1000. NA
M^jnr^J^
f - SniJAOOr4ARUAGEr«RALJOAQUIMlNACr0.n-830,EMPAtSSAr«XJ,RECIFEENCRUZILHADA, RECIFE • PE, CEP = 52050-380, juntamente com os juros oonvanopoag^ »»ja<Bnatktedes.
SOuyo 4OS, junaMTMrrte oom os jun>s convencionais, as penaídadee. os encargos legais, inclusive
>s encargos legais, inctóivfllnbutooeo^nOuiçtescond^^
CMrt^AjMVOa* oondominini» imputtveis
dês despesas
de cobra
cobrança induindo-seas
riputáveis aos imóveis,
imóveis, alem
aléiriotes
despesas*
te cobrança inckiindo-se as diligénaas de notificações proceddas peto 2° Registro de
prCK^dkte* pato 2* Registro d* Tfcitos e Documentos da Cidade do Recife e as das
Ia Cidade do Reofe e as das publicações deste edital, bem como os encargos do aludido c
. beni corroo os encargos do atiXlKÍo contrato c«vericerem neste período. Fiquemos
«ncerem neste período. Fiquemos intimados advertidos Se que o râo cumprimento d» referkl» ol
> Que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estudado, ensejará o
timOotlm
irazo ora estiputedo. ensejará o drafc de oDnsoWacflo da propriedade plena do imôv»! «m to vor do credo*
da propriadada plena do imóvel em favor da credorafiduciária,BANCO BRAOESCC
Slf^not
iduciáno BANCO BRADESCO S/A. "os termos do art 26, § 7°. da Lei Federal n° 9.514/97. Racife-PE.13 de
cíoart. 26. 5 7°. da Let Federal ^9.514/97. Redfe-PE,130e|ulho de 2017. ROBERTO LÚCIO
DE SOUZA PE R
— O6c«ri de Regtslro
Llhode2017 ROBERTOLÚCIODSSqjZAPEHglRA-CHiaaldeRegistro
K-13«7

O Sindicato dos Servidores Municipais de Custódia (SISMUC), com base no art.
50 do seu Estatuto, convoca todos os servidores sindicalizados para as eleições de
composição de sua diretona e conselho fiscal, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de
agosto do ano em curso, no horário das 8h às 1 Th

Custódia-PE, 13 de julho de 2017
Vanduilson Leite da Silva - Diretona Colegiada
Luciene Pinto Simões Izidro - Diretona Colegiada

EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A
CNPJ/MF 10.798.130/0001-75 - NIRE 26300032384.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da sociedade a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará, excepcionalmente,
conforme autoriza o parágrafo 2* do artigo 124 da Lei 6.404/76, na sua filial
localizada na Rua da Fundição. n° 257, Santo Amaro, Recife/PE, às dezesseis
horas do dia 20 de julho de 2017, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) abertura de uma filial da companhia: e b) outros assuntos correlates e
de interesse da sociedade. Recife (PE). 12 de julho de 2017.

João Carlos Paes Mendonça

Diretor Presidente.
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CARTÓRIO DE REGISTRO' CIVIL E TABELIONATO
CHÃ GRANDE-ESTADO DE PERNAMBUCO '
RUB Tinstt Bmfrtmt fr*—. "' ">? - *•£-««" n-"^ - fh« r««WPF, Fhne- «l > 3537-1049 - 991797556. txnafl: cartotiocbaiiraftde

TRASLADO l* - LIVRO P 24 - FLS.287 - DATA 24/02/2017
PROCURAÇÃO BASTANTE que faz M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELL

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
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Adelma Pedrosa da Sifva Tdes Gtfcnes - Tabeliã e OGdal
"

Saibam, quantos este público instrumento de Procuração bastante virem, que no ano de dois
mil e dezessete aos vinte e quatro dias do «és de fevereiro nesta cidade de Chá Grande, Estado de

Pernambuco da República Federativa do Brasil, à Rua Tiago Barbosa Soares, n° 23, Augusto David Chã Grande - PE, perante mim. Tabeliã em exercício compareceu como outorgante: M. I., DE QUEIROZ
FILHOS EIRZLJ, inscrita no CNPJ n* 23.693.860/0001-53, com sede na Rodovia João Gouveia da Silva,
sn. Boa Vista
casado (a),
CPF/MF sob o
como próprio

- chá Grande/PE, representada por Manoel Lourenço de Queiroz Filho, brasileiro (a),
empresário, portador (a) da cédula de identidade n° 664.038 SDS/PE e inscrito (a) no
n" 024,991-164-15, residente no Sitio Boa Vista - Chá Grande/PE. Reconhecido (a)
(a) de mim Tabeliã, do que dou fé, pelo (a) mesmo (a) outorgante, me foi dito que,

por este PÓBUCO IHSTHaffiHTO e nos termos de DIREITO, nomeia e constitui seu bastante procurador

(a): JOSÉ LEONARDO DE LIRA, brasileiro (a), casado (a), empresário (a), portador (a) da cédula de
identidade n" 4.653.439 SDS-PE e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° 866.862.324-91, residente na Rua
Justino Gomes - Chã Grande/PE, a quem confere amplos especial de representar a empresa, podendo
mesmo formular lances, negociar preços, interpor recursos, desistir de sua interposição
praticar todos os demais atos pertinentes ao Certame do presente mandado; administrar a empresa
representá-la perante os bancos públicos e privados; repartições municipais, estaduais

o
e
e
e

federais; autarquias; participar de licitações; Secretaria da Fazenda; Prefeituras; instituições
financeiras públicas e privadas; administração direta ou indireta; representá-la judicialmente ou

-

extrajudicial; JUCEPE; abrir movimentar e encerrar contas corrente e poupança; podendo ainda
doar, renunciar, assinar termos, assinar qualquer tipo de contrato e declarações; assinar
qualquer tipo de proposta; requerimentos; prestar declaração; acordar, receber intimação;

notificação ou citação; discordar; representá-la em audiências; receber e dar quitação; passar
recibos; receber documentos; prestar depoimentos; fechar ou alterar o nome da firma acima;
contratar contador, advogados, funcionários;

admitir e demitir, fazer pagamentos; aluguel ou

comprar imóveis; transferir ou alterar o que preciso for, empréstimos financeiros; sacar;
depositar; emitir cheques; verificar saldos; solicitar talonários e tudo o que mais preciso for
para o bom, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por firme e valioso, enfim, praticar
todos os atos que sejam necessários e o que mais preciso for para o bom e fiel cumprimento do

presente mandado. Em fé da verdade, assim o disse e outorgou e sendo esta lida e achada conforme
é assinada pelo outorgante. Dispensadas as testemunhas de acordo com a lei n° 6.952 de 06.11.81,
dou fé. Foram pagos emolumentos no valor de RS 58,09, TSNR no valor de R$ 12,091 FERC no valor de
R$ 6,46, total RS 77,46, Guia de recolhimento n* de n°0006827908. Eu, Adelma Pedrosa da Silva
Teles Gomes, Oficial do Registro Civil, escrevi, digitei e assino. Chã Grande, 24 de fevereiro de
2017. *>•) Manoel Lourenço de Queirós Filho. E nada mais continha no dito termo, aqui fielmente
copiado, ao qual me reporto, dou fé. Em testemunho ^^^da—fférdade. Eu,
Registro Civil.

_

tico A presente cópii reprográfica extraída nesta serventia,
infere cot o oriaiiul. Dou fé.
rande, 27 de .iulfo de 2017.
cia Silva Teles Gotes-íâbelii. E»
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M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI

PROCURAÇÃO - CREDENCIAL

Modalidade de Licitação

N° 01 8/201 7

PREGÃO
PRESENCIAL

Através do Presente Instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor JOSÉ
LEONARDO DE LIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 4.653.439
expedida pela S SP/PE, devidamente inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob o n° 866.862.324-91 residente à Rua Justino Gomes da
Silva, 161 - Centro - Chã Grande - PE., como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para: apresentar proposta de preço, formular ofertas e lances, interpor
recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar
todos os demais atos pertinentes ao Certame.

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJ N° 23.693.860/0001-53
Manoel Lourenço de Queiroz Filho
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RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE
CNPJ 23.693.860/0001-53
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

C.RL

••* »»
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* ••

MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ FRIW, YaciorrSfioVde brisiteírô, nascido em
27/09/1946, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF sob o n°
024.991.184-15, carteira nacional de habilitação W J7295822S302,**órgão expedidor
DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rodovia JbaoÇôuveja dãtílwn0 s/n, Boa Vista,
Chã Grande, PE, CEP 55,636-000, Brasil.
.* V
.*.-.:
Resolve por este ato CONSTITUIR, como de feto constitui uma empresa do tipo jurídico,
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE UMJTADA-EIREII, nos termos do art.980-A
da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial M. L DE QUEIROZ
FILHO EIRELI e nome fantasia AUTO POSTO BOA VISTA.
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na Rodovia João Gouveia da Silva n° s/n.
Boa Vista, Chã Grande - PE, CEP 55.636-000.
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

00 OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos sociais:
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - 47.31/80-0
e COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA - 47.29/60-2.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento
e seu prazo de duração é indeterminado.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição;
,** • *
•• •• *
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DO CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA SEXTA. A empresarem o capital social de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil
reais), totalmente subscrito e integraíizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de
responsabilidade do titular.
CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capitai
integraíizado.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa cabe ao seu titular com os poderes e
atribuições de representação atíva e passiva, judicial e extra judicialmente, podendo praticar
todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso
do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

VA0*

CLAUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro,
proceder-se-á a elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de'
resultado económico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.
;reira
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DA DECLARAÇÃO DE DESlMPEbííiEÍFFCÍ

: -"

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da empresa, por le: especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime faiimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que
não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para
constituir a presente EIREU.
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Chã Grande - PE, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Gravata - PE, 07 dá Novembro de 2025.

Tfânoef Louréiço de Queiroz Filho
CPF: 024.991.184-15

Testemunhas:

Luciene Soares PeréS-Quintas
CPF: 232.458.164-72
RG: 1.750,859 SSP-PE

Visto.
Ricardo Luizfreque Moura de Oliveira
ÍCMB-PE 27.'

^ifcNflCíOADE WERIRCAD,
SíTE

JUNTA COMERCÍAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: tfl/11/2015
SOB N»; 26600094229
Protocolo: 15/9Í4364-7
H. L.

OE OUEIR02 FILHO EtBEl,:

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARKJ-GERAL

*»to"*™**-mmiiim]
FILHO

Consulte «tBttidái*
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CLÁUSULA DECIMA. Falecendo ou interditada *o titular,-p emji-eí& continuará sua
atividade com os herdeiros ou sucessores. N2o sêjido fpssítel ou Itnerçstindo interesse
destes, o valor de seus haveres será aparado* e lióWdããô com" base na situação
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.
* • ; / s" :*. í"

Manoel Lourenço de Queiroz Filho

P.L N*

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELf

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação

N° 01 8/201 7

PREGÃO
PRESENCIAL

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI, CNPJ N° 23,693.860/0001-53, ROD JOÃO
GOUVEIA DA SILVA, SN - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE, declara, sob as
penas da lei, que está enquadrada como ME. nos termos dos incisos I e II do art. 3° da
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos
impedimentos do § 4° do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Chã Grande - PE, 28 dejulho de 2017

Diretor ou Representante Legal - RG n° 664038 SSP/PE
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RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE~
CNPJ 23.693.860/0001-53

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE

CNPJ 23.693.860/0001-53
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação

N°018/2017

PREGÃO
PRESENCIAL

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI, CNPJ N° 23.693.860/0001-53, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) JOSÉ LEONARDO DE LIRA, portador da Carteira de
Identidade n° 4.653.439 SSP/PE e do CPF n° 866.862.324-91 , doravante denominada
LICITANTE, para fins do disposto no item 4.9 do Edital, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017, foi elaborada de
maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial N°
018/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017 quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017
não foi, no to ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE, antes da abertura oficial das
propostas; e
(f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firma-la.
Chã Grande - PE 28 de julho de 2017

ÍP1"'

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJN°23.693.860/0001-53
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M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE
CNPJ 23.693.860/0001-53

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS
DE HABILIATAÇÃO

Modalidade de Licitação

N° 018/2017

PREGÃO
PRESENCIAL

A empresa M L DE QUEIROZ FILHO EIRELl,
inscrita no CNPJ sob o n° 23.693.860/0001-53, por intermédio do seu representante
legal Sr(a) JOSÉ LEONARDO DE LIRA, portado (a) da carteira de identidade n°
4.653.439 , expedida pelo SSP/PE, Declara sob as penas da Lei, que temos pleno
conhecimento e preenchemos todos os requisitos para atendimento às exigências de
Habilitação do Certame acima identificado, cientes das sanções factíveis de serem
aplicadas, conforme legislação pertinente.

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELl
CNPJ N° 23.693.860/0001-53
Manoel Lourenço de Queiroz Filho

y
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M L DE QUEIROZ FILHO EIREIÍ

PAULO BEZERRA DE MEDEIROS

brasileiro, pernambucano, solteiro, nasodo em
26/11/1967, cmpresano, Cl n° 3.235.672 SDS/PE
e CIC n° 594.273,964-15, residente e domiottaôo
na Praça Duque de Caxias, 134, centro. Bezerros Pf , CEP 55.660-000.'

POLLYANA MEDEIROS DA SILVA

pernambucana, softeiro, nasoda em
22/02/1982, empíesana, Q n° 6.244.545 SSP/PE
e CIC n<> G-Í6.264.174-00, ré.
ne Rua Arrusterdan n° 530, Universitário, Caruaru
-F E-, CEP 55.016-660
Coi«ituem uma sociedade limitada rnedrantç as

segutntes clausulas:
CLÁUSULA PRIMFIRA - A sociedade girara nesta
praça sob o denominação sooal PAULO BEZfRRA DE MEDEIROS COMBUSTÍVEIS LTDA
£ terá sede e domiuliu / w Rui lushnu Gon •»
vá, 39.?, centro, ChÃ-Oande - PE., e foro
jundico na cidade de Chà-Grande-PE, para o exercício e o cumprimento dos oVetlos e
obrigações resultantes deste contrato , podendo a qualquer fpmpo abrir ou fechar filiai ou c
dependência, mediante alteração contratual assoada por uxios os sócios.
CLAUSULA StGUNDA - O ob)eto social &wé
Comércio varejipta de combustíveis c lubrificantes, peças para autos e pneus 5247-7/00.

o

CLAUSULA TERCEIRA - O capitai sotwi S«-M i!e «i
30,000,00 ( Trtnta mil reais ), dívtdtdo em 30,000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum
), integraÍ47adas neste ato, em moeda íeyal e corrente do Pais, petos sóoos:
ilh PAULO BEZERRA DE MEDEIROS, 27.000
quotas R$27.000,00
))-

POUYANA MEDEIROS DA SILVA, 3.000

quotas R$ 3-000,00.
CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará S'
anuidades emv05.02,2CKM e seu ptazo de duração é indeterminado
CLAUSULA QUINTA - As cotas são indai^iveis e
oão poderào ser cedtdas ou transferidas a féretros sem o consentimartc do ouíro "sóoo, a
quem fica assegurada em igualdade de condições e preço dt*ato de pre/eiêfxia (v»r"a a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, ^ alteração cont, a
pertinente-

SÓCK> é

CLAUSULA sa<TA - A rejponsabiiidautí de cada
valor de suas quotas, mas todos respondem*"^íídanarneaie pela
do capttal social

AUTENTICAÇÃO
DATA
•jr* t n
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CONTRAIO DE CONSTITUIÇÃO SOCIliDADK LIMITADA DE PAULO BEZERRA
DE MEDEIROS COMBUSTÍVEIS LIDA.

C.P.L

CLÁUSULA OITAVA - AO término do exercido
social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo á eíatxxdçào do inventar*), do balanço patrimonial e do balanço do resultado
económico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os luaos ou perdas apurados.
CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses segmntes
ao término do exercício soaaf, os sóaos ddiberiwão sobre as conUs e designarão
administradores quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - O SÓOO PAULO BEZERRA
DE MEDEIROS retirara mensalmente a titulo de * pró labore", observadas as disposições

regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMHRA - Falecendo ou

interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas ativtdades com os herdeiros, sucessores
e o incapaz. Não sendo possível ou inexistinoo interesse destes ou do sócio remanescente, o
valor de seus haveres será apurado e liquidado ojm base na Situação patrimonial dá sooedade,
á data da resolução, venficada em balanço espe:ia!mente levantado.
CLÁUSULA ÚNICA - o mesmo pfocetíimenú>
será adoiado em outro casos em que a sooedad-? se resofva em relação a seu soão.

CLAUSULA.

DÉCIMA

SEGUNDA-

o

administrador declara, sob as penas da tei, de que não esta tmpedKto de exercer a
admim^raçao da sociedade, por lê» especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporanamente, o acesso a
cargos puWtcos; ou por crime faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra economia popuiar, contra sistema financero nacional, contra normas òe
defesa da concorrência, contra as relações de caisumo, fé púbftca, ou proonedade.

E por estarem justos e contratados assinam o
presente instrumento em 03 (três ) was

Gravata, 05 de feverero de 20CH.
JÉtf4á*A

,

• J •
Ltctme Soares f^rs i^rf»*»*
W 1.750.859 SSP/Pf
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.t:"T!MA - A «xjmin.stídçao da
sooedade caberá somente a PAULO BEZERRA í)E MEDEIROS com os poderá e atribuições de
SGGO -adnwhit/ador autofuadú o uso tio noine empresa* «*), vedado, IK> entanto, em ativrdddes
estranhas ao interesse sooal ao assumir obngações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de te*coros, bem como onerar ou ahenar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro
suuo

PrílMCiKA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
r - JLO : T / f R R A DE MEDEIROS COMBUSTÍVEIS LTDA
""ClPOi?" rn ^

DE MEDEIROS

nascido

'' t967 ompresarto portador da cédula de identidade n
-.72 SDS/PE e CPF (MF)
i4 273.964-15, residente e domiciliado na P
: cent:o - CEP
&5 660-000 - Bezerros
PQLLYANA MEDEIROS DA SILVA brasileira pernambucana
'tasctda em
22021982

.-mu

acríadora da Cê

' <1atie n3 6 2V 5^5-SSP/PF e

CPFíMFí n" 046264174-00. ;
:e e domiciliada na P MH A.;
<-rsttârio - CEP 55016-660 - Caruaiu-PE Ut
te
í
^ de
nome empresanal PAULO BEZERRA DE MEDEIROS COMBUSTÍVEIS LTDA. const'
legalmente por contrato sócia! devidamente arquivado na Junta Comercia! do Estado de
Pernambuco sob MIRE n° 26201444722 com sede na Rua Justtno Gomes da Stíva. 392 centro CEP b5 636-000 - Chã Grande Pfc devin^metr
-a ao Cadastro Nacional
-oa Juridica/MF sob rr 0^196363/0001-20. resolvem, aH o contrato
SOí

i iMtNAh
A Soe timitada será regtòa nas
Sociedades Anónimas

s deste Contr

das

* sob a denominação social PAULO
-'RA DE
OS COMBUSTÍVEIS LTDA com sede na Rua Justtno Gomes da Silva 392
CEP 55 63G-000 - Chá Grande • a possuir como nova denominação social
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

2* A sociedade em epígrafe que possu» como objettvo social o comércio varejista de
com*
MDnficantes. pecas pata auto.-* u pneus, passa a possuir rnmo novo objetivo
t i ' 31-8/00 ) comércio varepsta de combustiv.s automotores < 47 326/00 ) comércio varejista de lubrificantes l 45 30-7/03 t comércio a varejO de poças e
>s novos para veículos
'
H
•
jrejo de
pneumáticos e càmara-de-ar e ( 47 84-9/00 ) comercio varejista de gás Uqutóleo

3* Fica neste ato admitidos os SGUO& JOSÉ QUEIROZ DE PAIVA FILHO brasileiro
pernambucano casado ( comunhão parcial de bens i. empresário portador da Cédula de
•"W 97'i
:
- 000 004 |
.idente e O f
Io « R-.ia
Noberto Cr i

- cê

55636000

Chá Grande-PF « MARISTELLA DE

CARVALHO NOBREGA PAIVA brasileira pemambut
nt de
:ira da
1e identidade n" 3 202 270-SSP/P& e C
695 753 394-8'/
:ite e domic
^ua Noberlo Grui s/nw - centro - CEI-1
000-í

4* Os sócios Paulo Bezerra de Medetios e f
Medeiros da Silva neste ato r*
da sociedade por livre e espontânea vontade dando pif
i! e trrev
nada mais reclamarem seja a que titulo fof com fuf
- o no contrato soo;i
\iijs al^raçoes junto aos novos sócios José Queiroz de Paiva Filho e MansteUa de Carvalho
Nobrega Paiva os quats quitam-se mutuam.
5* O Capital Social que é de R$ 30.000.00 l trinta mil t quotas de RS 1.00 (num ré»1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DC
.

OM*n«
K«|, r * * * : = ' -

y;
Ur

,'idido em 30 000 (tCONFEBÊCOMOpRIQIf
OATA
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PAULO BEZERRA

C.P.LN*_JQÍS-

,3 de RS 27 000.00 i
íe RS 1 00 (hum \<r

b) A soca Manstetfa de Carvalho Nobrega Paiva adquire .icSte ato, 3 ifr.portárcia ae RS
3 000.00 ( três mil reais J ou seja. 3 000
quotas de RS 1,00 (hum real), quotas
cedidas da ex sócia Poilyana Medetros da S
6* A administração da sociedade caberá ao sócio José Queiroz de Paiva Filho com poderes
iDuiçoes de representar a sociedade aítva e passivamente autonzado o uso do nome
empresanaf. vedado, no entanto em ativídadfs estranhas do interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou
-,ens imóveis da sor
TOS sor

7* O Administrador declara, sob as pé'
/te não t»edido de exe«
administração da sociedade por lei especial, ou em virtude d© condenação crtmtnal ou por
se encontrar sob os efeitos deta. a pena que vede. ainda que temporariamente o acesso a
,-S públicos ou por crime faiimentar de prevaricação perla ou suborno concussão,
;'3to Ou contra a economia popular contra o sistema
fi"
nar-tonai contrn nu
de defes.
icorréncia, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade
as demais clausulas do contrato primitivo e alterações que não foram alteradas por esta
içâo permanecerão em pteno vigor
rando asstm justos e contratados os soctos mandam daittografar a presente alu?r<n 03 f í
is de tguat teor para que se cumpram todas as formalidades da

lei
AUTENTICAÇÃO
CONFE-RE COMOORIGIN

Gravatá-PE. 13 de novembro de 2008

-o Bezerra de Medeiros
SHva
CPF; 592.341.4484-87
C! 3621.7G8-SSP/PE

Ivane Cãndtca dos Santos Stiva
CPF 039502334-55
C)
6734.673-SDfc

Pollyana Meoeiro$ cia S>

«J
José Quaro4 de Paiva r
~*j
•
v^A
Maftstííiia rifí C.arvalhn Nnbn&aa

yí

(AL DO ESTADO OE PERNAMBUCO
3M

"2 2
X>SEARMAH>0

Ui-
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J sõCK) José Quetroz de
vmte e sete mrl reassi ou seja 't
quotas cedidas do ex-socio Paulo Bezerra de Medetros

C.P.L

Q1A

JOSÉ QUEIROZ DE PAIVA FILHO brasneirc
tasxoo (comunhão
parcial de bens), empresário portador da Cédula de identidade n° 2 734 974-SSP/PE e
CPF
669 000.004-44 residente e domtctírado na Rua Noberto Cruz, s/n° Centro
CEP 55 636-000 - Chá Grande-PE
MARISTELLA DE CARVALHO NOBREGA PAIVA b>a:»il«-ir3. perr.arrbucana. casada (
comunhão parcial de bens }, empresaria, portadora da Céduia de Identidade n°
3 202,270-SSP/PE e CPF n° 695 753 334-87 residente e domiciliada na Rua Noberto
Cri:*, s/n° - centro - CEP 55 636-000 - Chá Grande-PE Sòcws da Sociedade Limitada
de nome empresarial QUElRQZ DE PAtVA COMBUSTÍVEIS LTDA. constituída
.•cr contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco, sob NIRE n° 26201444722. com sede na Rua Justino Gomes da Silva 392
centro - CEP 55 636-000 - Chã Grande-PE, devidamente inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridtca/MF sob o n° 06196363/0001-20, deliberam de pleno e comum
acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10,406/2002,
mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes

1* A sociedade resolve abrir uma filia! que se localizará na Rodovia PE-71 KM 7,6, s/n°
centro - CEP 55.636-000 - Chá Grande-PE
2a As cláusulas e condições estabelecidas em aios já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 ( três J vias
de igual forma e teor
Gravata - PE 08 de janeiro de 2010

AUTENTICAÇÃO
CONFERE OOMLQORIGJ
DATA_£>í l U±Jfl»
MOME:

José Queiroz de Paiva Filho
.
Mansíeíia de Carvalho Nóbrega Paiva

TESTEMt*NHAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Protocole
.

Marcooé^ Bezerra da Silva
CP&.Í92.34 1.4484-87
Cf 3.621 ,768-SSP/PE

Ivane Cindida dos Santos Silva
CPF-039 502.834-55
Cl 6.734,673-SDS/PE
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
QUEIROZ D£ PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

JOSÉ QUEIROZ DE PAIVA FILHO

:

•
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

:

parcial de bens), empresário, portador da Céduic ^e Identidade
.
: '£ e
CPF (MF) n° 669000004-44. resdenS
ado na Rua Noberto Cru2. U
Centro - CEP 55 636-000 - Chã Glande - PE
MARISTELLA DE CARVALHO NOBREÇA PAIVA
rucana. casada
(comunhão parcial de bens), empresaria, portadora da Cédula de identidade n"
3202270 SSP/PE e CPF
n 605 ~r»l 394-97 residente e domtohada na Rua
Nobeno Cruz. 151 ~ Centro CEP 55 636-000 - Chá Grande - PE
Sócios da sociedade limitada de nome empresaria; QUEIROZ DE PAIVA
COMBUSTÍVEIS LTDA
soctat
arquivado na Junta Comerctat do Estado c< i
~o sob NIRE n° 26201444722
sede na Rua Justmo Gomes da Srtva. 392 - Centro - CEP" 55636-000 - Chá
PH d.
',
jridica/MF sob o
n° 06196363/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
-icão contratual nos termos da Lei n^ 10406/ 2002
estabelecidas nas clausulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abnr uma filiai que se loca
C»cero Batista de Oltvetra. 2760 - Alpes Sutço - CEP 55 645-000 - Gravata - PE

Av

CLÁUSULA SEGUNDA. As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteraE por estarem assim justos e contratados, assinam es1de iguaí forma e teor

Gravatá/PE 06 de Junho de 2012
José Queiroz de Paiva Filho

•
^ CU UAv

-y. .

•fila de Carvalho Nobleo
TESTEMUNHAS:

me Bezerra da Silva
CPF 592341 484-87
Cl 3621 768 SSí

Denise Amorim f.
CPF-058 816 734-76
Cl 7 364 988 SDS/PE

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMf RCIAL DO ESTADO DC PtKNAI*euCC

-M

PrntúCOKi
••*><•**- ? ' •
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••1444^2
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•

íOSf QUflRO/ 01 PAIVA f í LHO

t'te na
l!

t-JGwKte t :

MAJIISTELLA Of CAHVAIHO NOBfifGA PAIVA ntetcnaUdaflí- bm
'

fi.v
•
•

Sôcic

•

•

•

• • •

•

S1640-QOO, devrd«ir.t
de*!b*ram d* pV- •

TÍC

tetíà.
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pftiMdKA ,-.

•
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,»4o o u*o do nome fmprfi»r»**, v*d»dD. «o e»«»f*ío, cm MrvítíacfM «t-

.

.
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AUTENTICAÇÃO
CONFERECOMQQRIGIN

t f ORO

OAUSUIA QUARTA :; r •

permanece
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REPUBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

•

C P L Nfi

H^

25/07/2017

Página:

001/001

PROTOCOLO S1ARCO 17/875306-8

Certificamos que «s Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sio vigentes
na data de sua expedição.
Nome Empresarial
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

CNPJ

26.2.0144472-2

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

Data de Inicio
de Atlvtdade

26/03/2004

05/02/2004

06.196.363/0001-20

Endereço Completo (Logradouro, N' e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA JUSTINO GOMES DA SILVA, 392, CENTRO, CHÁ GRANDE, PE, 55.640-000
Objeto Social
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMÉRCIO A VAREJO
OE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO VAREJISTA DÊ GÁS LIQUEFEITO
«E PETRÓLEO (GLP), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Capital: R$ 30.000,00
TRINTA MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno P( >rte
(Lei n" 123/2006)

Prazo de duração

Não

Indeterminado

Capital Integralizado: R$ 30.000,00
TRINTA MIL REAIS

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ
Participação no Capital Espécie de Sócio

Administrador

JOSÉ QUBROZ DE PAIVA FILHO

SIM

27.000,00 SÓCIO GERENTE

Término do
Mandato

669.000.004-44
MARISTELLA CARVALHO NOBREÇA PAIVA

3.000,00 SÓCIO

NftO

695.753.394-87
Situação:

Último Arquivamento
Data:

25/10/2013

Ato:

ALTERAÇÃO

REGISTRO ATTVO

Número: 20136764155

S ta t u s
SEM STATUS

Eventofs):

A
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação OCF4.C06F.B83B.4815
Certidão gerada em 24/07/2017 as 15:18:19

LTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

, itlal(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1-NIRE: 26.9.0052664-7

CNPJ: 06.196.363/0002-01

\A PE-71 ,S/N - KM 7.6 .C

2 -NIRE: 26.9.0060279-3
CNPJ: 06.196.363/0003-92
AVENIDA CÍCERO BAT1STA DE OLIVEIRA ,2768 - ,ALPES SUÍÇOS - GRAVATA (PE) CEP 55645000

\
C \ , 25 de julho de 2017

•j f/ •
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

, UUi
Documento dispofiibihzado a CB CONTABIL
Em 25/7/2017 08:09:21
Código de Autenticação OCF4.C06F.B83B.4ai5
JunU Comercial tM Ponwmbuco
AOMM iKfciííwww jucupe.pe gov.w/ para nanai a l

Signature Not Veri
OUUIvMiwlby ANDRÉ
COSTA JÍB7SW10I
DOM- 2017 07.36 000*21 -O*
Rwon OOCUUENTO DE RE

E CO«£«C4O

C.P.LN*

y

-

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
Rua lustino Gomes da Silva, nB 392, Centro, na cidade de Chã Grande, PE
CNP| n5 06.196.363/0001-20

-JfOZ
'Paiva

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 018/2017

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n° 06 196.363/0001-20, com sede na
Rua Justino Gomes da Silva, n° 392, Centro, na cidade de Chã Grande, PE, declara, sob
as penas da lei, que está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos dos incisos l e II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do mesmo artigo, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Chã Grande - PE, 28 de Julho de 2017.

JOSÉ QUEIROZ DE PAIVA PlLHQ
RG n° 2Í734.974 / SSPÍE
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Combustíveis

plroz
alva

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 01 8/201 7

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.196.363/0001-20, por
intermédio de seu representante legal o Sr. José Queiroz de Paiva Filho, portador da Carteira de
Identidade n° 2.734.974 e do CPF n° 669.000.004-44, doravante denominada LICITANTE, para
fins do disposto no item 4.9 do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a)
a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 018/2017, foi elaborada
de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial N°
018/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial N° 018/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017 quanto a participar ou não
da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N°
018/2017 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 018/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N°
018/2017 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE, antes da abertura oficial das
propostas; e
ff)
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que deté
poderes e informações para firmá-la.

Chã Grande- PE, 28 de J

2017.

(
1
1
QUEIROZ DE PAIVA COWBUSTráÉIS LTDA

CNPJ: 0(^106.303/0001-20

JOSÉ QUEIROk DE PAIYA_RLlHO
RGn° 2,734.974/SSP-PE

lenos
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Combustíveis

.

C.P.LNa
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

Combustíveis

Queiroz
»»>alva
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

N° 01 8/201 7

A empresa QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
06.196.363/0001-20, por intermédio do seu representante legal, Sr JOSÉ QUEIROZ DE
PAIVA FILHO, portador da carteira de identidade n° 2.734.974, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública - PE, Declara sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento
e preenchemos todos os requisitos para atendimento às exigências de Habilitação do
Certame acima identificado, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas, conforme
legislação pertinente.

Chã Grande - PE, 28 de Julho de 2017.

r\

W

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 06.196.363/0001-20

l

JOSÉ QUEIROZ DE PAIVA^j HO
RG n° 2734.974 / SSP-PE
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Rua Justino Gomes da Silva, ne 392, Centro, na cidade de Chã Grande, PE
ne 06.196.363/0001-20

M L DE QUEIROZ FILHO

•

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE'

PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação

N°018/20I7

PREGÃO
PRESENCIAL

Senhor Contratante,

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços
para a PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, que tem por objeto o Registro de
Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e
futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Combustíveis e Óleos Lubrificantes
destinados aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, formulada da
seguinte maneira:

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75% (de acordo com o Anexo III do
Edital)

ITEM

DKSCR1ÇAO/MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO RS

VALOR TOTAL
RS

01

Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10,
automotivo, em menor proporção.
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de

Litro

90.000

RS 2,929

R$263.610,00

Litro

66.000

R$ 2,889

R$ 190.674,00

acordo com legislação vigente da
ANP - PETROVIA

02

Combustível - Óleo Diesel, tipo S500,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação Vigente da
ANP - PETROVIA

RS 454-284,00

Ax\
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA :

^

R$ 454.284,00 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais )

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
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CNPJ 23.693.860/0001-53

C.P.LN8

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os
custos indireto tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes
ao objeto contratado.

O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta.

O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento
definitivo de cada pedido.

Informamos ainda que a conta bancaria da empresa é no Banco do BRASIL conta
corrente n° 15143-2, agência 1771-X, e nosso telefone é 99933-8757 fax
e e-mail
netroviachagrande(fl)gmail.com

Atenciosamente,

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017

Diretor ou Representante Legal - RG n° 664.038 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

Declaramos que a validade desta proposta é de é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data
da abertura da mesma.

C.P.L N«

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE

CNPJ 23.693.860/0001-53
PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação

N° 018/2017

PREGÃO
PRESENCIAL

Senhor Contratante,

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de
Preços para a PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, que tem por objeto o Registro
de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e
futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Combustíveis e Óleos Lubrificantes
destinados aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, formulada da
seguinte maneira:

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 25% (de acordo com o Anexo III do
Edital)

in M
01

02

DESCRIÇÃO/ MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL

RS

Combustível - Óleo Diesel, Tipo
S 10,
automotivo,
em
menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
vigente da ANP - PETROV1A

Litro

30.000

R$ 2,929

R$ 87.870,00

Combustível - Óleo Diesel, tipo
S500,
automotivo, em menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
Vigente da ANP - PETROVIA

Litro

22.000

R$ 2,889

R$63.558,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA :

v"

R$ 151.428,00 (Cento e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais)

R$151.428,00

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI

C.P.L

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os
custos indireto tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes
ao objeto contratado.

O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta.

O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento
definitivo de cada pedido.

Informamos ainda que a conta bancaria da empresa é no Banco do BRASIL conta
corrente n° 15143-2, agencia 1771-X. e nosso telefone é 99933-8757 fax
e e-mail
netrovilchagrandefa gmail.com

Atenciosamente,

Chã Grande - PE, 28 de julho de 20 1 7

Diretor ou Representante Legal - RG n° 664.038 SSP/PE
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Declaramos que a validade desta proposta é de é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data
da abertura da mesma.

CP.L N*
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

—i:—

Rua fustino Gomes da Silva, n5 392, Centro, na cidade de Chã Grande, PE
CNP|n B 06.196.363/0001-20

Senhor Contratante,

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
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PROPOSTA COMERCIAL
(COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE 75%)

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços para o PREGÃO
PRESENCIAL N- 018/2017, que tem por objeto o Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel
destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, de acordo com especificações,
quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos., formulada da seguinte maneira:

ITEM

DESCRIÇÃO/ MARCA

UNIDADE

1.

Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação
Vigente da ANP.

Litro

90.000

R$2,932

R$ 263.880,00

Combustível - Óleo Diesel, Tipo
S500, automotivo, em menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
Vigente da ANP.

Litro

66.000

R$ 2,906

R$ 191.796,00

2.

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$ 455.676,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais)
Declaramos que a validade desta proposta é de é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
mesma.

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos
tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado.
O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do CONTRATADO, no endereço
indicado na proposta, admitida uma distância de até 5 km da Sede da Prefeitura Municipal de Chã
Grande;
O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no Instrumento
Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer até o dia 10 (dez) do mês
subsequente ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada pedido.
Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, conta corrente n g 8.808-0,
agência 0943, e nosso telefone para contato é 81 99258-9224, e e-mail queirozdepaiva@hotmail.com

Atenciosamente,
Chã Grande - PE, 28 de Julho de 2017.

A

JOSÉ Q U E R O Z DE PAIVA F
R G n a 2.734.^74 /

CP.LN2
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
Rua )ustino Gomes da Silva, ns 392, Centro, na cidade de Chã Grande, PE
CNP|n? 06.196.36:5/0001-20

psroz
j i w*
'alva

PROPOSTA COMERCIAL
(COTA RESERVADA, APROXIMADAMENTE 25%)

Senhor Contratante,
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Combustíveis

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços para o PREGÃO
PRESENCIAL N Q 018/2017, que tem por objeto o Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel
destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, de acordo com especificações,
quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos, formulada da seguinte maneira:
ITEM

DESCRIÇÃO/ MARCA

UNIDADE

1.

Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação
Vigente da ANP.

Litro

30.000

R$2.932

R$87.960,00

Combustível - Óleo Diesel, Tipo
S500, automotivo, em menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
Vigente da ANP.

Litro

22.000

R$2,906

R$63.932,00

2.

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$ 151.892,00 (Cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais)
Declaramos que a validade desta proposta é de é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
mesma.
Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos
tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado.
O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do CONTRATADO, no endereço
indicado na proposta, admitida uma distância de até 5 km da Sede da Prefeitura Municipal de Chã
Grande;
O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no Instrumento
Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer até o dia 10 (dez) do mês
subsequente ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada pedido.
Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, conta corrente n e 8.808-0,
agência 0943, e nosso telefone para contato é 81 99258-9224, e e-mail queirozdepaiva@hotmail.com

Atenciosamente,

Chã Grande - PE, 28 de Julho de 2017.

JOSÉ Q U E I R O Z (>E PyfUVA FILHO

74 ASSP-PE J

C.P.LN*
Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017
DATA DA SESSÃO: 28 DE JULHO DE 2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS
VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.
PARTICIPANTES CREDENCIADOS:

REPRESENTANTE LEGAL

LICITANTES

1
|

CNPJ:

NOME:

CPF:

TIPO:

23.693.860/0001-53

José Leonardo de Lira

866.862.324-91

-

06.196.363/0001-20

José Queiroz de Paiva Filho

669.000.004-44

-

RAZÃO SOCIAL:

M.L. DE QUEIROZ
FILHO EIRELI
QUEIROZ DE PAIVA
COMBUSTÍVEIS LTDA

STATUS

Observação: Participaram deste pregão os iicitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas.
As propostas assinaladas com (C) foram classificadas e os proponentes convocados para participarem da fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo Pregoeiro.
PROPOSTAS:
COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%
VALOR DA
EMPRESAS LiCITANTES:
ITEM 01
PROPOSTA (R$)
263.610,00
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
263.880,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
ITEM 02

EMPRESAS LICITANTES:

M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR DA
PROPOSTA (R$)
190.674,00
191.796,00

COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%
VALOR DA
ITEM 01
EMPRESAS LICITANTES:
PROPOSTA (R$)
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
87.870,00
87.960,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
ITEM 02

EMPRESAS LICITANTES:

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

VALOR DA
PROPOSTA (R$)
63.392,00
63.558,00

SITUAÇÃO:
_Ç

c

SITUAÇÃO:
C
C

SITUAÇÃO:
C
C

SITUAÇÃO:
C
C

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ouvldorla^chogrande.pé.gov.br | stte www.chagrande.pe.gov.br

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017.

cL

M.UIHÍY <lt: A?evòdo Ferroira
Pregoeiro

MariVRosinalva dos Reis
Equipe de Apoio

EMPRESAS PARTICIPANTES:
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

Vânia Alves da Silva
Equipe de Apoio

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
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LANCES
Observação: Os lances apresentados pelas licitantes se encontram na PLANILHA DE LANCES em anexo.

AV. São José. n° 101, Centro. Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

C.P.L N2

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017
DATA DA SESSÃO: 28 DE JULHO DE 2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO
DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.
PLANILHA DE LANCES:
COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%
VALOR DO LANCE
ITEM 01
EMPRESAS LICITANTES:
<R$>
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
261.900,00
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
261.000,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
260.100,00
M L <>f-0'jUROZRLHOE!REL!
259.200,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
258.300,00
> M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
257.400,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
256.500,00
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
255.600,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
254.700,00
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
253.800,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
252.900,00
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
252.000,00
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
Sem Lance
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Sem Lance
Vencedor: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
252.000,00
ITEM 02

EMPRESAS LICITANTES:

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
M.L. DE QUEIROZ FILHO EiRELI
| QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

OULÍRO/ nt- PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Vencedor: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

VALOR DO LANCE
(R$)
189.420,00
188.760,00
188.100,00
187.440,00
186.780,00
186.120,00
185.460,00
184.800,00
Sem Lance
Sem Lance
184.800,00

COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%
VALOR DO LANCE
ITEM 01
EMPRESAS LICITANTES:
(R$)
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
84.000,00
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Sem Lance
Vencedor: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
84.000,00
ITEM 02

^ EMPRESAS LICITANTES:

M.L. DE QUEIROZ FILHC )

í'

RELU

VALOR DO LANCE
(R$)
61.600,00

V/
jQLY\Yw^

y*i

y

rJU
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ATA DE OFERTA DE LANCES:

C.P.L

Sem Lance
61.600,00

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017.

Mannix d? zevedo Ferreira

Maria Roslnalva dos Reis

EMPRESAS PARTICIPANTES:
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

k-

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

Vânia Alves da Silva

ASSINATURAS
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M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Vencedor: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
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" Cetkião.geracJa em >ft'f 1/29,16 15r53:14 "
'

CERTIDO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
4
EVENTO(S)

M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
26.6.0009422-9
091 - ATO CONSTITUTIVO
091 - ATO CONSTITUTIVO

ASSINADO POR
Assinatura váijLa
Digtlally signed by ANDRÉ A»B BEZERRA DA

CÓSTA:3667963149Ã_

^f

Date. 2017.07.19 16:S»^00
Reason: DOCUMENTO^BÍEGISTRO E COMÉRCIO
Locatlon: RECIFE-PE ^

ARQUIVADO EM 18/11/2015 15:53:14
AUTENTICIDADE OAA7.F062.D2C7.0C07
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=OAA7F062D2C70C07

AU7 tn IICHMOÊ VERFICADA
NO SITE

Recife, 18 de^iovemb^da 2015
^2%^&-'Z^
Aríáré Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

1UC€D£

Documento dispombilizado a 592.346.524-87 - JOSÉ ROBERTO DO VALE OLIV
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Pelo presente Instrumento Particular de Constituição*
•
•*•
. f* * •• •
•••• »•
•*• *••
•
—
* * *
* • •
MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ FILHO, YacionSTidabe brasileiro, nascido em
27/09/1946, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF sob o n°
024.991.184-15, carteira nacional de habilitação W 0293822S302," 'órgão expedidor
DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rodovia íjâo J3§uyejâ dâtílúpn0 s/n, Boa Vista,
Chã Grande, PE, CEP 55.636-000, Brasil.
'" "•* -" •'• --'
Resolve por este ato CONSTmjIR, como de fato constitui uma empresa do tipo jurídico,
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-El RELI, nos termos do art.980-A
da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes;

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial M. L. DE QUEIROZ
FILHO EIRELI e nome fantasia AUTO POSTO BOA VISTA.
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede oa Rodovia João Gouveia da Silva n° s/n,
Boa Vista, Chã Grande - PE, CEP 55.636-000.
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos sociais:
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - 47.31/80-0
e COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA - 47.29/60-2.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento
e seu prazo de duração é indeterminado.
DO CAPITAL SOCIAL

•

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco m(l
reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de
responsabilidade do titular.
CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital
integral izado.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa cabe ao seu titular com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extra judicial mente, podendo praticar
todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso
do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro,
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado económico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.
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CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interdjtBda'0 titular,*? emjj-esíc continuará sua
atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo ppssíffel ou!ine*çjstindo interesse
destes, o valor de seus haveres será ap«?adô( e IMJfiftiáÃõ com" base na situação
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.
» ; • /, ••• :'. ."

: : : : r» v :

DA DECLARAÇÃO DE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da empresa, por le; especial ou em virtude de
condenação criminat, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que
não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para
constituir a presente EIRELI.
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Chã Grande - PÊ, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

ec Pereira
Gravata - PE, 07 de Novembro de 2015.

h--^

"Manoel Louranço de Queiroz Filho
CPF: 024.991.184-15

Testemunhas;

Luciene Soares Per®
CPF: 232.458.164-72
RG: 1.750.859 SSP-PE

uintas

Visto
Ricardo Luiz Areque Moura de Oliveira
(OAB-PE 27.008}
'A
JUNTA COMERCÍAL OO ESTADO 06 PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM. 18/11/2015
SOB tf; 26600094229
Protocolos (5/814364-7
M.

L. DE aUEIfiOÍ FIÚHO EIREU
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PROTOCOLO SIARCO 17/877067-1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data de sua expedição.
Nome Empresarial
M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

CNPJ

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

Data de Inicio
de Atividade

18/11/2015

18/11/2015

23.693.860/0001-53

26.6.0009422-9

Endereço Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N, BOA VISTA, CHÃ GRANDE, PE, 55.636-000
Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
Capital: R$ 85.000,00
OITENTA E CINCO MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(Lei n° 123/2006)

Prazo de duração

Não

Indeterminado

tapital Integralizado: R$ 85.000,00
OITENTA E CINCO MIL REAIS
Titular
Nome/CPF

Administrador

MANOEL LOURENCO DE QUEIROZ FILHO

SIM

Inicio do
Mandato

Término do
Mandato

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

024.991.184-15
Ultimo Arquivamento
Data:
Ato:

Situação:

18/11/2015

REGISTRO ATIVO

Número: 26600094229

ATO CONSTITUTIVO

Status

xxxxxxxxxxxx

Evento(s):
ATO CONSTITUTIVO

iJ

Recife, 25 de julho de 2017
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

Documento disponíbilizado a JOSÉ ROBERTO DO VALE OLIVEIRA
Em 25/7/2017 09:13:55
Código de Autenticação 1140.F06F.B773.4813
Wif MU tOBOt « fttUBX
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTER
Código de Autenticação 1140.F06F.B773.4813
Certidão gerada em 24/07/2017 as 18:25:

Signature Not Verifigd
Digilally tignuO Dy AMD RE

S BEÊRRA DA

-26/07/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
18/11/2015
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO

23.693.860/0001-53
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AUTO POSTO BOA VISTA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT1V1DADE S ECONÓMICAS SECUNDARIAS

47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUMERO

ROD JOÃO GOUVEIA DA SILVA

S/N

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

55.636-000

BOA VISTA

CHÁ GRANDE

ENDEREÇO ELETRÓNICO

COMPLEMENTO

TELEFONE

(81) 3533-0076
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

18/11/2015

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
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Contribuinte,

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 26/07/2017 às 17:10:10 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Página: 1/1

Voltar

Preparar Pagina
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade*: uso, cliquc aqui.
Atualize sua página

https:/Avww, receita.fazenda.gov. br/Pessoa Juridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Co m provante.asp
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Av. São José, n°101 - Centro
Chá Grande- PE FONE: 081-xxxxxxxx
C.N.P.J.: 11.049.806/0001-90

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Número da guia:

114

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Ne
07/2017
e com base na legislação em
vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 24/07/2017.
Contribuinte:
.

Inscríç
Seque
Refere

M.L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Localização: RQD JOÃO GOUVEIA DA SILVA, SN

01-03-035-100

PE 71, BOA VISTA

8386-7

Natureza:

00000
C
00000 0000

Tributos Municipais
Razão Social:
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJ/C.P.F.

Inscrição Estadual

Inscrição Mercantil

23693860000153

4580093

Cód. Ativfdade Princ.: 400239
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES

Cód. Atividade Sec.: 400433
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE
CONVENIÊNCIA

Inicio Atividade: 18/11/2015

Validade: 24/09/2017

Observações:(Cad. Imobiliário e Mobiliário)

SlfcslfeWsavel Pelo Departamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que
porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

24004580093070000000114177
Operador:

PEDRO

Data: 24/07/2017

.V. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE,
E-maíl

Hora: 11:08

CEP 55.

ouvldoríaschagrande.pe.g1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

19/07/2017
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:55:14 do dia 19/07/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2018.
Código de controle da certidão: 13EE.C9B3.46FB.7E18
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
NO SITE EMj%/ri] /foi
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

U
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimírPapel.asp?VARPessoaMatri2=29819036&VARPesj

C.P.L N*

A

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
23693860/0001-53

Razão Social:
M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Nome Fantasia:AUTo POSTO BOA VISTA
Endereço:
ROO JOÃO GOUVEIA DA SILVA SN / BOA VISTA / CHÁ GRANDE / PE /
55636-000

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

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

NO
Validade: 13/07/2017 a 11/08/2017
Certificação Número: 2017071302364523740521
Informação obtida em 20/07/2017, às 11:22:19.
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CAIXA
Inscrição:

1=29819036&VARUf.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https;//www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapet.asp?VARPessoaMatriz=29819036S.VARPessoa=29819036&VARUf=PE&V...
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1ICRSTARIA DA FA7INDA
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Número da Certidão: 2017.000003659077-11
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Data de Emissão: 19/07/2017

DADOS DO CONTRIBUINTE
Razão Social:

M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

Endereço:

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, BOA VISTA, CHÁ GRANDE - PE, CEP: 55636000

CNPJ:

23.693.860/0001-53

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.
Esta certidão é válida até 16/10/2017 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.
AuTENÍÍCIGADE VERIFICADA
NO SÍTE

Página 1 de 1
Emilido em: 19/07/2017 15:57:40
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
(MATRIZ E F I L I A I S ) CNPJ: 2 3 . 6 9 3 . 8 6 0 / 0 0 0 1 - 5 3
Certidão n ° : 133705688/2017
Expedição: 19/07/2017, às 1 6 : 0 6 : 2 7
Validade: 14/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

M.

L.

DE

QUEIROZ

FILHO

EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), i n s c r i t o (a) no CNPJ sob o n°
23. 6 9 3 . 8 6 0 / 0 0 0 1 - 5 3 , NÃO CONSTA do B a n c o N a c i o n a l de D e v e d o r e s
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no a r t . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de j u l h o de 2011, e
na Resolução A d m i n i s t r a t i v a n° 1 4 7 0 / 2 0 1 1 do T r i b u n a l Superior do
T r a b a l h o , de 24 de agosto de 2011.
Os dados c o n s t a n t e s desta C e r t i d ã o são de r e s p o n s a b i l i d a d e dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e e s t ã o a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) d i a s
a n t e r i o r e s à d a t a da sua e x p e d i ç ã o .
No caso de pessoa j u r í d i c a , a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l i a i s .
A a c e i t a ç ã o desta c e r t i d ã o c o n d i c i o n a - s e à v e r i f i c a ç ã o de sua
a u t e n t i c i d a d e no p o r t a l do T r i b u n a l Superior do T r a b a l h o na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida g r a t u i t a m e n t e .
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condena t ór i a transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciár i os , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrantes
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
AUTfcNOODADE VERIFICADA
NO SfTE
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Pernambuco

EDNA TELES GOMES, Distribuidora e Técnica Judiciária
da
Comarca de Chã Grande, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei
etc ...

CERTIDÃO

CERTIFICO por me haver sido verbalmente pedido que da busca procedida
nos sistema jundwin são lançados as distribuições do Ofício a meu Cargo, período dos
últimos cinco anos até a data 29/09/2016, não encontrei distribuído pedido de
falência e requerimento da concordata em nome da empresa M.L.QUEÍROZ
FILHO EIRELI, inscrita no CGC n° 23.693.860/0001-53, localizada na
Rodovia João Gouveia da Silva - Chã Grande-PE.

O referido é verdade, dou fé.
Dado e passado nesta cidade de Comarca de Chã
Grande, do Estado de Pernambuco, aos 24 do mês julho do ano de dois
mil e dezessete.
A:-, f ^si
Eu,
jCfeV^-^ \ Distribuidora q digitei e
subscrevi.
(~

Ut um i et e -ma u Ji ium-si
ha Grande, 27 de julho de M/,
SAdelw
Pedrosa da Silva Teles Gaees-Tabeiiã. £« t
/ EBOÍ.Í Rí 2.99 TAXA: Rí 0.99 Totil: R» 3,98
BSênte côa o selo W74302.RDC07201701.00898 '

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Comarca de Chã Grande

https://www.tj pe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPesso.

Certidão PJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fórum Dês. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto. 200 - Térreo - Ala Oeste, bairro Joana Bezerra
Fones n° (081) 3181-0400 (FAX)/3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO LICITAÇÃO
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO
Data da Emissão: 25/07/2017 15h05min

Data de Validade: 24/08/2017

N° da Certidão: 079245/2017

N° da Autenticidade:

G9.83.UX.WR.9A

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e
autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ML DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Endereço Residencial:
ROD JOÃO GOUVEIA DA SILVA, SN
Bairro: ZONA RURAL

Inscrição Estadual: 065249313
Com pi: BOA VISTA
Cidade: Chã Grande/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico
instalado nas Seções A e B das 34 Varas Cíveis, nas 2 Varas dos Executivos Fiscais Municipais e
Estaduais, nas Seções A e B das Varas de Execução de Titulo Extrajudicial, nas 12 Varas de Família e
Registro Civil, nas 5 Varas de Sucessões e Registros Públicos, nas 8 Varas da Fazenda Pública, nas 2
Varas de Acidentes de Trabalho, todas da Capital, na Vara Única do Distrito do Arquipélago de Fernando
de Noronha, nas 6 Varas Cíveis, nas 3 Varas da Fazenda Pública, nas 4 Varas de Família e Registro Civil,
todas de Jaboatão dos Guararapes, na Vara da Fazenda Pública, nas 5 Varas Cíveis, todas do Cabo, nas
5 Varas Cíveis, nas Varas de Família e Registro Civil, na Vara de Sucessão e Registro Público, nas 4
Varas da Fazenda Pública, todas de Olinda, nas 5 Varas Cíveis, nas 2 Varas de Família e Registro Civil,
nas 2 Varas de Fazenda Pública, todas de Caruaru, na Vara da Fazenda Pública, nas Varas de Família e
Registro Civil, nas 3 Varas Cíveis, todas de Paulista, na Vara da Fazenda Pública, nas 2 Varas Cíveis,
todas de Ipojuca, nas 2 Varas Cíveis de Igarassu, na Vara Única de Moreno, nas 3 Varas Cíveis de São
Lourenço. nas 3 Varas Cíveis de Abreu e Lima, nas duas Varas da Comarca de Timbaúba, na Vara Única
da Comarca de Itamaracá, na Vara Única da Comarca de Nazaré da Mata, Aliança, Buenos Aires,
Condado, Ferreiros, Itambé, Itapissuma, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Férrer, Tracunhaém,
Vicência, nas 3 Varas Cíveis da Comarca de Carpina, nas duas Varas das Comarcas de Paudalho e de
Limoeiro, nas 2 Varas Cíveis de Escada, nas 3 Varas Cíveis de Vitória de Santo Antão, nas 2 Varas de
Bezerros, nas 2 Varas de Gravata, nas Varas Únicas das Comarcas de Feira Nova, Glória do Goitá,
Lagoa do Itaenga, Pombos, Amaraji, Belém de Maria, Bom Jardim, Camocim de São Félix, Catende, Chã
Grande, Cortês, Cumaru, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Maraial, Orobó, Passíra, Riacho das Almas,
Sairé, São Joaquim do Monte, Gameleira, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém,
Tamandaré, Barreiros, Ribeirão, Bonito e de Primavera, nas 2 Varas Cíveis, na Vara da Fazenda Pública e
na Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem, todas de Santa Cruz do Capibaribe, nas 2 Varas
Cíveis das comarcas de Água Preta, Belo Jardim, Surubim, Pesqueira, nas 3 Varas Cíveis da comarca de
Palmares e em todos os Juizados Especiais Cíveis, AÇÀO DE FALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada(s) e que esteja(m) em
tramitação contra a pessoa acima identificada.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução
Normativa do TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ n° 185 e na Lei 11.419/2006.

de 2

25/07/2017 15:07

Certidão PJe

https://w ww.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPesso.

C.P.LNg

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE
n°07 de 02/06/2014, na Resolução n° 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.
Esta certidão não abrange os processos cíveis distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial
Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

NO SUE

2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

Obsecvações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão
Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

25/07/2017 15:07

Certidão PJe

https://www.tj pe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2° grau
Praça da República, s/n, bairro Santo António
Fones n°s (081} 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO LICITAÇÃO
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO
Data da Emissão: 25/07/2017 15h07min

Data de Validade: 24/08/2017

N° da Certidão: 079247/2017

N° da Autenticidade: EN.QN.81 .LF.ZF

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e
autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ML DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJ: 23.693.860/0001-53
Endereço Residencial:
ROD JOÃO GOUVEIA DA SILVA, SN
Bairro: ZONA RURAL

Inscrição Estadual:

065249313

Compl: BOA VISTA
Cidade: Chã Grande/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2°
grau implantado nos l, II e III Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização, nas 2 Turmas da
Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, AÇÀO DE
FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO OU CONCORDATA protocolada(s) e que esteja(m) em tramitação contra a
pessoa acima identificada.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

A presente certidão, em consonância corn a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução
Normativa do TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ n° 185 e na Lei 11.419/2006.
Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão
Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE
n° 07 de 02/06/2014, na Resolução n° 185 e na Lei 11 419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.
Esta certidão não abrange os processos cíveis distribuídos anles da implantação do Sistema Processo Judicial
Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

AUTENTICIDADE VERIFICADA
NO SITE

de

25/07/2017 15:09

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE
C PL N*

\

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7°. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA)

Modalidade de Licitação

N° 0 1 8/20 1 7

PREGÃO
PRESENCIAL

M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 23.693.860/000153, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. MANOEL LOURENCO DE
QUEIROZ FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade - RG n° 664038 SSP/PE e
do CPF n° 024.991.184-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor,a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Chã Grande - PE 28 de julho de 2017

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
CNPJ N° 23.693.860/0001 -53
Manoel Lourenço de Queiroz Filho

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

CNPJ 23.693.860/0001-53

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI
RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO À HABILIATAÇÃO

Modalidade de Licitação

N°018/2017

PREHÃO
PRESENCIAL

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI, CNPJ N° 23.693.860/0001-53, ROD JOÃO
GOUVEIA DA SILVA, SN - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE, declara sob as
penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a
sua habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrência posteriores.

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017

M L DE QUEIROZFILHO EIRELI
CNPJ N° 23.693.860/0001-53
Manoel Lourenco de Queiroz Filho

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

CNPJ 23.693.860/0001-53

A3
M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI :.P.L N*nuAitftM-

DECLARAÇÃO EXPRESSA, DE QUE O SÓCIO OU DIRETOR NÃO OCUPA CARGO
OU FUNÇÃO DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, NO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE

Modalidade de Licitação

N° 018/2017

PREGÃO
PRESENCIAL

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI, CNPJ N° 23.693.860/0001-53, ROD JOÃO
GOUVEIA DA SILVA, SN - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE, declara, sob as
penas da lei, que nenhum dos seus proprietários/sócios/diretor/sócio-gerente ocupa
cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município de Chã
Grande - PE.

Chã Grande - PE, 28 de julho de 2017

/
Manoel Lourenço de Queiroz Filho
RGn° 664038 SSP/PE

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE
CNPJ 23.693.860/0001-53

26/07/2017

REVENDEDOR REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor

C.P.L N«

Razão Social

: M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

CNPJ

: 23.693.860/0001-53

Número de Autorização : PR/PE78902

I

Número Despacho

ANP N° 1.569

Data da Publicação

02/01/2017

Endereço

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA - S/N BOA VISTA - CHÁ GRANDE - PE

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP n°
41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 17:08:50 horas do dia 26/07/2017 (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: OCD7.7A6F.6FA7.A767

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

anp

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo
sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado
deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

http://www.anp.gov.br/postos/CertificadoPreview.asp
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ATESTADO DE REGULARIDADE
- - . .
VÁLIDO ATÉ
W w l Wf^rV^i? c«/C a*\J l /
Protocolo n°
Planta n°
183080015821

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
DIEsp
COEsp
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS / RMR

O Comandante do Centro de Atividades Técnicas / RMR do Corpo de
Bombeiros, de acordo com os pareceres emitidos por suas Seções, atesta que o
imóvel abaixo especificado, preenche as exigências contidas no Código de Segurança
Contra Incêndio e Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco, bem como as
Legislações Técnicas anteriores ao COSCIP, à época da construção do imóvel com
ocupação definida.

Razão Social:

M-L DE

QUEIROZ FILHO EIRI

CPF/CNPJ:
Atividade económica principal (CNPJ):
47.31-8-00 Comércio Varejista de Combustíveis para Veícuica Automotores
Endereço:
Bairro:

Município:

l ,.,-_.
BOA VISTA

Área Construída:

CHÃ GRANDE
M'

Tipo de Ocupação: (COSCIP): í?r
Eng° Resp.:

AAAA

Sistemas Fixos Existentes:
Vistoriador:

JOSÉ OSTHERV

Recife - PE,
'
&

d&

Outubro de 2016

MAJ

Comandante do CAT / RMR
(SÓ É VÁLIDO O ORIGINAL - COLOCAR EM LOCAL VISÍVEL
Este Atestado poderá ser cancelado, caso seja constatado por nossa fiscalização
qualquer alteração nas especificações contidas no memorial descritivo.

Meio Ambiente

\\\v

VALIDADE 13/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

LICENÇA DE OPERAÇÃO

AffÉmf» I*t»dtfaJ de Meto Ambiente - CPRH, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente
WH» o H* QlM9QO91t expede a presente LICENÇA

CA<,T«I^DJE

a-tttsio Social
lifbataae ujpj..7. iciJPJyiõíit-tf. c.'

M. L, DE QUEIROZ FILHO EIREL •*'

,„.

Jh

&QUVBA DA SILVA SW - BOA VISTA

5-CEP

' ••*•_,

U*; o u i i u ^ . u u . líuw ití.

Chi IJCáFiue, i/ ut .ritiiiu «e'i.Vi/.
v
Adelftà Pedras tfa Silva Tçles Bdies-Tabeliâi ti te>tesunno_

^C

V8r

^

EÍBO!.s R$2,99 TAXA: R* 0.99 Total: Rí 3,98
com o selo 0074302.VNP0720Í70Í.0090Í

55636000
7 - RG / Inscrição Estadual

*
14.4

i-

B n» Ttpoksgia de Estabelecirrentos Comerciais e de vServiços, Código 6.3- E do Anexo l da Lei Estadual 14.249/10 e suas

UoHiça de Operação, cuja aiividade consiste no comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e
tofa d» convwáéna*.
Joáo G-cxrwws da S0u», SM. Boa Wsta, 55636000, Chã Grande - PE

1. Deverão aer realzadw menMtvnçáo e impeza na drenagem da ilha de bombas com caixas separadoras de água/óleo a cada 8 (oito) dias;

2. Deverão aer reateadas manetunçiD no sistema final de esgotamento sanitário a cada 10 (dez) meses ou 300 (trezentos) dias, através de empresas
tioandadoB amMentaanente;
3. Estopas, fttro» * eunbetegem cortaminadas por óleo, deverão ser destinadas a aterro industrial ou incineradas por empresa licenciada
amWanMmente. por se trotarem de resíduos Classe l;

4.0 (Hão contaminado (usado) e demais resíduos oleosos deverão ser coletados e destinados por empresas licenciadas ambientalmente e credenciadas

5. A tmpnm deverá prowiaficiaT, semestralmente, a realização de análises fisico-químicas (pH, DQO, DBO, sólidos sedimentáveis. Óleos e Graxas) na
entrada e na saída do sistema de separação água/óleo, mantendo em seu escritório ã disposição da fiscaGzação as cópias dos relatórios das referidas

6. A emprMa deverá manter atualizados os comprovantes de destinação dos referidos resíduos por empresas licenciadas ambientahnente;
7. A ernpreea deverá, num prazo de 30 (noventa) dias:
- Raaifctar Investigação Ambiental Preliminar (ÍAP), conforme Termo de Referência contido na Instrução Normativa 005/2006 desta Agência,
tiantfo laudo com resultados ã Agência CPRH.

1. A empresa devera manter atuaitzados:
- Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Mifitar de Pernambuco;
- Alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal;
- Cadastro na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP;
- Cópia da Licença de Operação da empresa transportadora de combustíveis, emitida pela CPRH;
- Relatórios de manutenção de equipamentos por empresa devidamente qualificada, assinados por responsável técnico e registrado no respectivo órgão
de dasse;
atender as diretrizes da Política Estadual de Resíduosjàójdos. conforme Lei Estadual 14.236/2CÍ1i Q; /
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.'. empresa deverá atender à Instrução Normativa n°. 005/2006 da CPRH e ã Resolução CONAMA 42072009;

ILx

•i A empresa aeverá atender ã NBR 15.594: Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Posto Revendedor de Combustível Veicular
- Panes 1 e 2: Procedimentos de Operação e Manutenção.

11 • Observação

'. A concessão aã presente licença não impedirá que a CPRH venha 3 exigir a adoção de medidas corretivas, desde que necessárias, de acordo com a
í.-u slação de controle ambiental vigente;
2 O não atencimento às exigências e prazos implicará na perda de validade da presente Licença;

2 As icenças amoientais serão renovadas mediante requerimento protocolado perante CPRH, até 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
4 Deverá ter orévia anuência da CPRH qualquer alteração/modificação nas atividades aprovadas através desta Licença;
í A empresa só poderá realizar troca de tanques ou modificações no projeto do posto, mediante a licença da CPRH;

c Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, os comprovantes do pagamento da Taxa de Fiscalização das Atividades Potencialmente Poluidoras de
Pernambuco (TFAPEj. conforme Lei Estadual n" 13.361/207. dos anos de 2013, 2014 e 2015.
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LICENÇA DE OPERAÇÃO

Esiadual de Meio Ambiente - CPRH, corn base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente
pM.ocolado só:: o n° 010850/2016 expede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO).
1 - N° Empreendimento
00000028553

í 2 - Razão Social
M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

3 - Endereço

:;DOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA
4 - Município

5 -CEP

Gris Granne - PE

55636000

t-CNPJ/CPF

7 - RG / Inscrição Estadual

; i 693.860/0001-53
f; - Caracterização do Empreendimento

O orocesso enquadra-se na Tipologia de Estabelecimentos Comerciais e de vServiços, Código 6.3 - E do Anexo l da Lei Estadual 14-249/10 e suas

|<! orações, referente à Licença de Operação, cuja atividade consiste no comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e
uma loja de conveniência.
. : Govia João Gouveia da Siiva, s/n, Boa Vista. 55636000, Chã Grande - PE
9 • Exigências

\. Deverão ser realizadas manutenção e limpeza na drenagem da ilha de bombas com caixas separadoras de água/ó!eo a cada 8 (oito) dias;

2 Deverão ser realizadas manutenção no sistema final de esgotamento sanitário a cada 10 (dez) meses ou 300 (trezentos) dias, através de empresas
xenciadas ar-bientaimente:
"' Estopas, fihros e embalagens contaminadas por óleo, deverão ser destinadas a aterro industrial ou incineradas por empresa licenciada
;i-^bientalmente, por se tratarem de resíduos Classe i;

-- O óleo contaminado (usado) e demais resíduos oleosos deverão ser coletados e destinados por empresas licenciadas amtientalmente e credenciaa;
i't;ia ANP:

5. A empresa deverá providenciar, semestralmente, a realização de análises fisico-quimicas (pH, DQO, DBO, sólidos sedimentáveis, Óleos e Graxas) r
i-.r;rada e na saída do sistema ae separação água/óleo, mantendo em seu escritório à disposição da fiscalização as cópias dos reiatorios das referidas
análises;
•• A empresa deverá manter atualizados os comprovantes de destinação dos referidos resíduos por empresas licenciadas ambiemalmente;
- A empresa deverá, num prazo de 90 (noventa) dias:
- Realizar Investigação Ambiental Preliminar (IAP), conforme Termo de Referência contido na Instrução Mcrmativa 005/2006 desta Agência,
daresentando :audo com resultados ã Agência CPRH.
10 - Requisitos
' A empresa devera manter atualizados:
- Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco;
- Alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal;
- Cadastro na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP;
- Cópia da Licença de Operação da empresa transportadora de combustíveis, emitida pela CPRH
- Relatórios oe manutenção de equipamentos por empresa devidamente qualificada, assinados por responsável técnico e regisirado nrwpectivo órg;
de classe;
A empresji deverá atender asjJjretrizes_j_a_Poh'tica Estadual de Resíduos Sólidos, conforme Lei Estadual 14.236/201C;
12 -DATA EMISSÃO
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A empresa deverá atender à Instrução Normativa nn. 005/2006 da CPRH e à Resolução CONAMA 420/2009;

.-, empresa Devera atender à NBR 15.594: Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Posto Revendedor de Combustível Veicular
..cos) - Panes 1 e 2: Procedimentos de Operação e Manutenção.
1 1 - Observação

: A concessão aã presente licença não impedirá que a CPRH venha a exigir a adoçãc de medidas corretivas, desde que necessárias, de acordo com a
t;'j slação de cantrole ambiental vigente;
l O não atendimento ás exigências e prazos implicará na perda de validade da presente Licença;

: AS icenças ambientais serão renovadas mediante requerimento protocolado perante CPRH, até 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
4 Deverá ter prévia anuência da CPRH qualquer alteração/modificação nas atividades aprovadas através desta Licença;
; A empresa só poderá realizar troca de tanques ou modificações no projeto do posto, mediante a licença da CPRH;

f Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, os comprovantes do pagamento da Taxa de Fiscalização das Aíividades Potencialmente Poluidoras de
Pernambuco (TFAPE), conforme Lei Estadual n" 13.361/207, dos anos de 2013, 2014 e 2015.

1 2 - D A T A EMISSÃO
14/09/2016
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ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa M. L. DE QUEIROZ
FILHO EIRELI, com sede na Rodovia João Gouveia da Silva. S/N° - Boa Vista - Chã
Grande - PE, CEP: 55.636-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 23.693.860/0001-53, forneceu
Óleo Diesel, conforme especificado abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem
sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu
com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos junto
à Prefeitura Municipal de Chã Grande/PE até a presente data.
ITEM

03
ITEM
04

DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANTIDADE
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10, automotivo,
20.000
em menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e
Litro
de acordo com legislação Vigente da ANP.
( MDAHF, QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S500, automotivo,
104.500
em menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e
Litro
de acordo com legislação Vigente da ANP.

Chã Grande - PE J 7 de julho de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

José António de Lima Filho
Diretor de Abastecimento
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ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 036/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL
DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete às oito horas, na sala de Licitação Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta

pelos Senhores Mannix de Azevedo Ferreira e pelas Senhoras Maria Rosínalva dos Reis e Vânia Alves da Silva,

nomeados pela Portaria n°. 029/2017, de 02.01.2017, sob o comando do primeiro e sob a égide da Lei Federal

n°. 10.520 de 17.07.2002, no Decreto Federal n° 7.892 de 23.01.2013, no Decreto Municipal n° 005/2017 de
13,01.2017, Decreto Municipal n° 006/2017, de 13.01.2017, Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, atuaíizada

pela Lei Complementar N° 147, de 07.08.2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições
contidas na Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993, e suas alterações, e demais disposições legais pertinentes em
vigor, a fim de apreciarem os documentos de Proposta de Preços e Habilitação referentes ao Registro de
Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição

com Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã
Grande. Constatada a presença do Pregoeiro e todos os membros da Equipe de Apoio e a presença de 02

(duas) licitantes, as Empresas: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, representada por Procuração pelo Sr José
Leonardo de Lira, inscrito no CPF/MF N° 866.862.324-91 e RG N°. 4.653.439 SDS/PE e QUEIROZ DE PAIVA
COMBUSTÍVEIS LTDA, representada pelo Sr. José Queiroz de Paiva Filho, inscrito no CPF/MF N°

669.000.004.44 e RG N°. 04634124207 DETRAN/PE. Abertos os trabalhos o Pregoeiro e a Equipe de Apoio

detectaram que as duas Empresas participantes do Certame não estão enquadradas na condição de
Microempresas e/ou Empresa de Pequeno Porte, considerando que as mesmas são as únicas fornecedoras

deste tipo de Produto no Município o Pregoeiro decidiu por dar continuidade à Sessão. Requereu em seguida
aos presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, solicitando
Jfe que os rubricassem. Ato contínuo, procedeu a abertura dos envelopes de Propostas de Preços, solicitando a
rubrica dos documentos pelos presentes, e após a análise da proposta apresentada pelas licitantes, declarou-as
em conformidade com o edital, procedendo à fase de lances, sendo lançado na Ata de Oferta de Lances em
anexo todos os lances mínimos ofertados por cada licitante e sendo declarada a Licitante: M.L. DE QUEIROZ
FILHO EIRELI classificada para os itens 01 e 02 da COTA PRINCIPAL; conforme prevê o Art 8°T § 2° do Decreto
n° 8.538, de 06 de Outubro de 2015 que diz não havendo vencedor Para a Cota Reservada, o objeto poderá ser
adjudicado ao vencedor da Cota Principal; deste modo, a Empresa: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, foi
declarada HABILITADA E VENCEDORA itens 01 e 02 da COTA RESERVADA Questionadas pelo Pregoeiro,
as Licitantes presentes representadas na Sessão não manifestaram qualquer interesse em recorrer das decisões
tomadas nessa fase da Sessão. Passando-se à fase de análise dos documentos de Habilitação, constatou-se
que as Licitantes aten lem aos requisitos solicitados no Edital. Após isso, iniciou-se a verificação da
autenticidade dos doeu ientos apresentados, via internet e com relação a esses o Pregoeiro os declarou

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
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autênticos, sendo assim, o Pregoeiro declarou a Licitante: M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI Habilitada.

Questionadas pelo Pregoeiro, o Representante da Empresa QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

questiona o documento solicitado no subitem 5.3.4 alínea "g" do Edital que o mesmo não poderia ser emitido
pela Prefeitura Municipal de Chã Grande. Fica desde já aberto o prazo de 3 (três) dias consecutivos para

apresentação das razões do recurso. Por fim, restou vencedora a seguinte Licitante: M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI. Perguntado se os participantes gostariam de dirimir alguma dúvida, a resposta foi negativa. Assim, não
havendo mais nada a ser tratado na reunião, à mesma foi encerrada e vai a presente ata, depois de lida,

assinada pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio e demais presente. Chã Grande - PE, 28 de julho 2017

Mannix de Azevedo Ferreira
P_T.eg,qeiro_

rã dos Reis
i Apoio

EMPRESAS PARTICIPANTES:

Vânia Alves da S
Equipe de Apo

ASSINATURAS:

M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI

QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA

CEP 55.636-000 Te.efone: 81 3537-1140 ! CNPJ: 11.049.806/0001
AV. São José, n" 101, Centro, Chã Gronde-PE,

M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI

CP.L

PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação

N° 018/2017

PREGÃO
PRESENCIAL

Senhor Contratante,

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços
para a PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, que tem por objeto o Registro de
Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e
futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Combustíveis e Óleos Lubrificantes
destinados aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, formulada da
seguinte maneira:

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75% (de acordo com o Anexo III do
Edital)

ITEM

DESCRIÇÃO/MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

01

Combustível - Õleo Diesel, Tipo S 10,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação vigente da
ANP - PETROVIA

Litro

90.000

R$ 2,800

R$ 252.000,00

Combustível - Óleo Diesel, tipo S500,
automotivo, em menor proporção,
nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação Vigente da
ANP - PETROVIA

Litro

66.000

R$ 2,800

R$ 184.800,00

02

4

R$ 436.800,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA :
R$ 436.800,00 (Quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais)

Jlk
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RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE
CNPJ 23.693.860/0001-53

N2

r PI N2

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os
custos indireto tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes
ao objeto contratado.

O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta.

O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento
definitivo de cada pedido.

Informamos ainda que a conta bancaria da empresa é no Banco do BRASIL conta
corrente n° 15143-2, agência 1771-X, e nosso telefone é 99933-8757 fax
e e-mail
petroviachagriinde^gmail.com

Atenciosamente,

Chã Grande - PE, 31 de julho de 2017

Diretor ou Representante Legal - RG n° 664.038 SSP/PE
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Declaramos que a validade desta proposta é de é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data
da abertura da mesma.

C.P.L

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA , S/N - BOA VISTA - CHÃ GRANDE - PE

CNPJ 23.693.860/0001-53

PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade de Licitação

N°018/2017

PREGÃO
PRESENCIAL

Senhor Contratante,

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa Proposta de
Preços para a PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, que tem por objeto o Registro
de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e
futura Aquisição com Fornecimento Parcelado de Combustíveis e Óleos Lubrificantes
destinados aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, formulada da
seguinte maneira:

COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 25% (de acordo com o Anexo III do
Edital)

ITEM

DESCRIÇÃO/ MARCA

UNIDADE

oYÍÃNTIOADi;

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

01

Combustível - Óleo Diesel, Tipo
S10,
automotivo,
em
menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
vigente da ANP - PETROVIA

Litro

30.000

R$ 2,800

R$ 84.000,00

Combustível - Óleo Diesel, tipo
S500,
automotivo,
em
menor
proporção, nitrogénio, enxofre e
oxigénio e de acordo com legislação
Vigente da ANP - PETROVIA

Litro

22.000

RS 2,800

R$61.600,00

02

R$ 145.600,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA :
R$ 141.600,00 (Cento e quarenta e um mil e seiscento^reais)
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M L DE QUEIROZ FILHO EIRELI

r PI Mfi

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os
custos indireto tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes
ao objeto contratado.

O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta.

O prazo de pagamento será ajustado entre o Contratante e Contratado e será definido no
Instrumento Contratual, ou equivalente, a ser firmado entre as partes, e deverá ocorrer
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, após o recebimento
definitivo de cada pedido.

Informamos ainda que a conta bancaria da empresa é no Banco do BRASIL conta
corrente n° 15143-2. agencia 1771-X, e nosso telefone é 99933-8757 fax
_ e e-mail
petrovitchagrandeífljgmail.com

Atenciosamente,

Chã Grande-PE, 31 de julho de 2017

Diretor ou Representante Legal - RG n° 664.038 SSP/PE
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Declaramos que a validade desta proposta é de é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data
da abertura da mesma.

VILANOVA MARANHÃO
A

D

V

O

G

A

D

O

S
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Processo n° 036/2017
Pregão Presenciai nw u 1 8/20 1 /
Objeto_da Contratação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS
VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.

Fase Processual: Adjudicação e homologação,
Consulta: Legalidade de todo procedimento.
É importante esclarecer, de início, que toda análise e
consequente Parecer tem o condão de, apenas, observar a legalidade e
os demais princípios que norteiam o processo licitatório, deixando para a
autoridade competente todo mérito da contratação e do objeto a ser
contratado.
O presente Parecer Jurídico se tundamenta nas normas
contida no inciso VI do art. 38 da Lei n° 8.666/93 e em seu Parágrafo Único,
aplicada subsidiariamente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão

BREVE HISTÓRICO DA FASE PROCESSUAL

A consulta formulada pelo Pregoeiro do Município de Chã
Grande/PE se reporta a verificação do Edital de Convocação ô-sleus
anexos (1); Da modalidade escolhida para atender a
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PARECER JURÍDICO
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ser pactuado entre a municipalidade e a empresa (s) vencedora (a) a ser
contratada (3); Credenciamento (4); Propostas (5); Habilitação (6); Ata da
Sessão

(7); Adjudicação

(8); Homologação

(9); possibilidade

de

contratação (10); publicações (11).
Em primeiro momento é importante dizer que a autuação
do processo licitatório foi efetivada a contento em 12 de julho de 2017,
seguindo as regras determinadas pela legislação pertinente (Lei nu
10.520/02) e, especialmente as determinações do art. 38 da Lei n° 8.066/93
aplicada subsidiariamente ao Processo do Pregão, o qual é suficiente

ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO PELA CPL/PREGOEIRA

Através de Solicitação datada de 12 de julho de 2017,
através do Comunicado Interno 005/2017, o Diretor de Abastecimento
solicitou ao Prefeito Municipal a autorização para AQUISIÇÃO DE ÓLEO
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vantajosa para o município (2); Da verificação da minuta do Contrato a

DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES O MUNICÍPIO DE CHÃ
GRANDE.
A solicitação do Diretor de Abastecimento, datada de \
julho de 2017, através da Comunicação Interna n° 005/2017, foi dirigida ao
Prefeito Municipal para AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS
VEÍCULOS PERTENCENTES O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.
A Comunicação Interna trouxe, em anexo, o Termo de
Referência contendo toda especificação do pedido e 03 cotações.
O Prefeito do Município de Chã Grande, em 12 de julho de
2017, efetuou a autorização para que o Pregoeiro procedesse c
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para a Administração Pública.
Em data de 12 de julho de 2017 o Pregoeiro elaborou o
Edital e seus anexos, dentre eles a minuta do contrato, autuou o Processo
enumerando em sua ordem com o tombo n° 036/2017 na modalidade de
Pregão Presenciai para Registro de Preços, Tipo menor preço por item,
que, também, foi tombado sob o n° 01 4/201 7, com cota reservada de 25%
para as empresas Deneftciárias aã LC n°
Para instruir o procedimento a CPL anexou a Portaria n
nOO /Oní 7 rti 10 i e + H t ii r* í^-^ricc/^í-x PcirrrionQna He. M^I

seus membros e nomeando a Presidente da CPL na condição, também,
de Pregoeiro.
A CPL/Pregoeiro optou pelo procedimento licitatório na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, para
contratação de empresa FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS
VEÍCULOS PERTENCENTES O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, conforme as
especificações constante na Comunicação Interna retromencionada,
que ensejou o Termo de Referência constante em um dos anexos do Edital
de Convocação, onde o objeto licitado deve ser entregue torneado as
repartições públicas solicitantes do Município de Chã Grande/PE.

8.666/93 e da Lei n° 10.520/02 e da Lei Complementar n° 1213/06, para
aplicação da cota reservada de 25%, restou regular para a devida
publicação, onde a CPL/Preqoeiro observou o prazo previsto para
Modalidade Pregão, conforme discorre abaixo.
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processo licitatório na modalidade e tipo mais conveniente e vantajosa
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Convocação observa todas as regras próprias para contratação com a
administração, tanto contratuais quanto legais, prevendo todas as
possibilidades de
descontinuidade,

execução, forma de
bem

como

a

pagamento

aplicação

de

e

possível

sanções

pelo

descumprimento de obrigações assumidas pelos contratantes.
Até de forma redundante, o procedimento observa todos
os princípios que regem a licitação, especialmente os aã legaiiaade e aã
competitividade, como também o princípio da vincuiação ao instrumento
convocatório.
O Procurador Municipal atestou a regularidade do
Edital e da Minuta do contrato com a aposição de sua assinatura
nos referidos documentos, configurando está de acordo com as
exigências da legislação pertinente.
Após essa análise inicial, o Pregoeiro efetivou a publicação
do Edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco e no
Jornal do Comércio, em 13 de julho de 2017, para realização da Sessão de
Recebimento e Abertura de Envelopes de Propostas de Preços e de
Documentação de Habilitação para o dia 28 de julho de 201/, onde se
verifica que foi cumprido o prazo não inferior a 08 (oito) dias conforme
determina a norma do art. 4°, V, da Lei n° 10.520/02.
Apenas duas empresas solicitaram e receberam o Edital,
propriamente a empresa Ml. DE QUEIROZ FILHO EIRELLI e QUEIROZ DE
PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA, as quais foram devidamente credenciadas.
Na Sessão, o Pregoeiro seguiu o procedimento d
carreta, próprio da Modalidade Pregão Presencial e abriu
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A minuta do contrato que é parte integrante do Edital de
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preços das empresas licitantes. Tudo conforme se verifica da Ata dessa
Sessão.

Após a abertura das propostas, as empresas foram
declaradas aptas a continuarem participando do procedimento e, foram
a fase de lances, sendo declarada vencedoras a empresa M. L. DE
QUEIROZ FILHO EIRELLI e como não houve vencedor para cota reservada,
o pregoeiro utilizou da norma inserida no § 2° do art. 8° do Decreto n°
8.038/16 e proporcionou a adjudicação aã cota reservada em favor aã
empresa vencedora da cota principal.
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apresentar a proposta final tendo apresentado sem qualquer diferença
após a fase de lances.
Por fim, o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELLI, tanto em relação a cota principal quanto a
cota reservada e passou a efetuar a devida análise do envelope de
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documentos paro habilitação da empresa vencedora, verificando como
carreta a habilitação jurídica; a regularidade fiscal; a

qualificação

econômlco-financeira com índice de liquidez correto e superior ao
exigido; e, a qualificação técnica com todas as exigências próprias do
serviço a ser executado constante do Edital de Convocação e, em ato
contínuo, lavrou a Ata da respectiva Sessão que foi devidamente assinada

CONCLUSÃO

Enfim, o Edital de Convocação e seus anexos observou
vários princípios inerentes a Administração Pública, como o princícrt^\a
L/
r*^5
legalidade e da publicidade, mas também os princípios Drópggs/^íÇ
V*
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l

sem restrições e sem exigências que porventura pudessem dificultar ou
impedir a participação de nenhum possível licitante no certame.

Com toda a análise aposta acima, esta Assessoria opina
pela regularidade do Processo Administrativo de Licitação na Modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços para contratação de empresa
para

FORNECIMENTO

DE ÓLEO

DIESEL

DESTINADO

AOS

VEÍCULOS

PtKlbNCtNItb O MUNICÍPIO Db CHÃ CiKANPb.

Até a presente data não houve interposição de quaisquer
l**/

licitante vencedora, poderá a autoridade competente homologar o
certame com atendimento a todas as normas contida no Edital de
Convocação

e

demais

procedimentos

e,

não

havendo

fato

superveniente, poderá determinar a contratação da empresa M.L. DE
QUEIROZ FILHO EIRELLI na forma previamente estabelecida.

Após a formalização do contrato deve o mesmo ser dado a
devida publicidade, se possível no mesmo órgão das publicações
anteriores.
Este é o PARECER.
m

OAB/Pt N° 14.224
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Licitação Pública, como o mais almejado, o princípio da competitividade,
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ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 036/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE
12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE, no uso de suas atribuições
legais conferida pela Portaria n°. 029/2017, de 02 de janeiro de 2017, e de acordo com o que
preceitua a Lei Federal n°. 10.520 de 17.07.2002, no Decreto Federal n° 7.892 de 23.01.2013,
no Decreto Municipal n° 005/2017 de 13.01.2017, Decreto Municipal n° 006/2017, de
13.01.2017, Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar N°
147, de 07.08.2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas
na Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993, e alterações posteriores, resolve:
ADJUDICAR o objeto do supracitado Pregão Presencial, em favor da Empresa:

• M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, vencedora dos Itens 01 e 02 da COTA PRINCIPAL e
itens 01 e 02 da COTA RESERVADA, perfazendo o valor total de R$ 582.400,00
(Quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 582.400,00 (Quinhentos e oitenta e dois mil e
quatrocentos reais).

Chã Grande - PE, 01 de agosto de 2017.

Mannix de Jfâevêdo Ferreira
-Pregoeiro-

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE
12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE, no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o que preceitua a Lei Federal n°. 10.520 de 17.07.2002, no Decreto Federal n° 7.892 de
23.01.2013, no Decreto Municipal n° 005/2017 de 13.01.2017, Decreto Municipal n° 006/2017, de
13.01.2017, Lei Complementar n" 123 de 14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar N° 147, de
07.08.2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n°
8.666 de 21.06.1993, e alterações posteriores, resolve:
HOMOLOGAR o objeto do supracitado Pregão Presencial, em favor da Empresa:

• M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, vencedora dos Itens 01 e 02 da COTA PRINCIPAL e itens
01 e 02 da COTA RESERVADA, perfazendo o valor total de R$ 582.400,00 (Quinhentos e oitenta e
dois mil c quatrocentos reais).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 582.400,00 (Quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos
reais).
Chã Grande - PE, 01 de agosto de 2017.

;

T Alexandre
togo
'feito-
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RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N0.: 036/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE
12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
ART.15 DA LEI 8666/93 DE JUNHO DE 1993, QUE PREVÊ O REGISTRO DE PREÇOS, E
SUA REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO N° 7.892 DE 23 DE JANEIRO DE 2013 (ART 7°
§2°).
VENCEDORA:

• M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, VENCEDORA DOS ITENS 01 E 02 DA COTA
PRINCIPAL E ITENS 01 E 02 DA COTA RESERVADA, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE
R$ 582.400,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 582.400,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL E
QUATROCENTOS REAIS).
DA ENTREGA: O ABASTECIMENTO SERÁ REALIZADO DIRETAMENTE NAS BOMBAS DE
COMBUSTÍVEL DO CONTRATADO, NO ENDEREÇO INDICADO NA PROPOSTA.
FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA
LICITAÇÃO, DAR-SE-Á EM PARCELAS MENSAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

Chã Grande - PE, 01 de agosto de 2017.

Mannix de Azevedo Ferreira
-Pregoeiro-

A V. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2017

Ao 1° (primeiro) dia do mês de agosto de 2017, de um lado o MUNICÍPIO DE CHÃ
GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã
Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida São José, n° 101, Centro, Chã
Grande-PE, inscrita no C.N.PJ./MF sob o n° 11.049.806/0001-90, neste ato representada
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal Sr. Diogo Alexandre Gomes Neto, Brasileiro,
Casado, Comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de Posse datada em
01/01/2017, portador da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n° 866.582.71453, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO
PRESENCIAL N° 018/2017 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo,
Homologada em 01/08/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de
fornecimento, nos termos do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o
art. 15 da Lei n° 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e
consoante as Cláusulas que se seguem:
1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município
de Chã Grande - PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor
registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas no ato convocatório.
1.1 - Fornecedor - Item
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017

M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, CNPJ N° 23.693.860/0001-53, com sede à Rodovia João
Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande - PE, CEP: 55.636-000, Fone: (81)
9.9933.8757, representada por seu Representante Legal, Sr. Manoel Lourenço de Queiroz
Filho, brasileira, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado
em Chã Grande - PE, RG N° 664.038 SDS-PE, CPF/MF N° 024.991.184-15.
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%)
VALOR
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
UNIDADE
UNITÁRIO QUANTIDADE
TOTAL R$
R$
Combustível - Óleo Diesel, Tipo StO, automotivo, em
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
Litro
2,80
90.000
01
252.000,00
acordo com legislação Vigente da ANP.
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S500, automotivo, em
Litro
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
2,80
66.000
184.800,00
02
acoido com legislação Vigente da ANP.
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%)
VALOR
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
UNIDADE
UNITÁRIO QUANTIDADE
TOTAL R$
R$
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10, automotivo, em
Litro
30.000
84.000,00
01
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
2,80
acordo com legislação Vigente da ANP.
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S500, automotivo, em
Litro
02
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
2,80
22.000
61.600,00
ai ordo • om i, gisiação Vigente da "'NP

Z-Lí
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2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será
formalizado pelo Município de Chã Grande ou Interessados mediante assinatura de Contrato,
observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial N° 018/2017.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial N° 018/2017.
2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender
todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a
prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata
serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n°
7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Chá Grande convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de
Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para
oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
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Valor Total registrado: R$ 582.400,00 (Quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos
reais).

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a
pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Chã Grande à época da licitação, bem
como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado
quando:
6.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado,
àqueles praticados no mercado; e

hipótese de este se tornar superior

6.4 - tiver presente razões de interesse público.

AV. São José, n° 101, Centro. Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 l Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mall ou vldorla^chaarande.De.aov.br l Stte www.chaarande.De.aov.hr

C.P.LN2

13 °i

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta
Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
8 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação
de serviço será o Foro da Comarca de Chã Grande, com prejuízo a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

O

/-«

/Dioglp Alexandre Gomes Neto
/
CPF/MI\N0 866.582.7U-53
(
/
Vréfeito
Órgão Gerenciador

Manoel Lourenço de Queiroz Filho
M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
Representante Legal
CONTRATADA
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6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão
gerenciador.

TESTEMUNHAS:
NOME:

AV. Soo José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

C.P.L N2

CONTRATO
N.° Q*f_l_/2017,
QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHÁ GRANDE - PE E A
EMPRESA M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELJ, PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.
Ao 1° (primeiro) dia do mês de agosto de 2017, de um lado o MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE com
sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida São José, n° 101, Centro, Chã Grande - Pb, inscrita
no C.N.P.J./MF sob o n° 11.049.806/0001-90, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Diogo
Alexandre Gomes Neto, brasileiro, casado, comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de
Posse datada em 01/01/2017, portador da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n°
866.582.714-53, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M. L. de Queiroz Filho Eireli, inscrita no CNPJ sob o n°
23.693.860/0001-53, estabelecida à Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande PE, CEP: 55.636-000, neste ato representada por seu representante legai, Sr. Manoel Lourenço de
Queiroz Filho, brasileira, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de
identidade n° 664.038, expedida pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernmabuco, CPF n°
024.991.184-15, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo
Licitatório n° 036/2017, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, para Registro de Preços, conforme descrito no Edital e seus
Anexos, que se regerá pela Lei n ° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:
DOOBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços por item,
consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com
Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã
Grande.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017

DO PREÇO
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente
contratação será o seguinte:
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%)
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
QUANTIDADE
ITEM
TOTAL R$
R$
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10, automotivo, em
Litro
2,80
90.000
252.000,00
01
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
acordo com legislação Vigente da ANP.
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S500, automotivo, em
2,80
184.800,00
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
Litro
66.000
02
acordo com legislação Vigente da ANP.

DA VINCULACÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
CLÁUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial n° 018/2017,
seus Anexos e a Ata de Registro de Preços.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA QUARTA - O prazo de vigência do presente Contrato ser
2017, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento

até 31 de dezembro de
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CLÁUSULA QUINTA - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Município
de Chã Grande - Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim
nos termos do art 67 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;
II. comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, cabendo à CONTRATADA
adotas as providências necessárias;
III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com o fornecimento dos produtos.
IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula
Nona deste Contrato;
II. promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
III. comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo l do Edital de Pregão
Presencial e no presente Contrato;
IV. notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato, informando ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
II. atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo l do Edital
de Pregão Presencial) e na Ata de Registro de Preços;
III. responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua,
de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA OITAVA - Os produtos deverão ser entregues na forma estabelecida no Anexo l (Termo
de Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrões cotados, e deverão ser fornecidos no
intervalo não inferior ao horário das 7 (sete) às 21 (vinte e uma) horas, encaminhado devidamente
datada e assinada por funcionário autorizado do Município de Chã Grande,,
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos deverão estar em perfeito estado para uso, considerados
como tal, de acordo com todas as especificações. Os produtos que estiverem em desconformidade
com as especificações deverão ser corrigidos ou substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
após a comunicação à CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 73 e 75 da Lei n° 8-666/93, o
objeto do presente Contrato será recebido pelo setor competente da CONTRATANTE no seguinte local:
Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande - PE.
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA NONA - O pagamento será efetuado no prazo de até o dia 10 (dez) do mês subsequente
ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada pedido (recebimento definitivo dos
Produtos), aposto nos documentos de cobrança, e será realizado por meio de Cheque Administrativo
ou Ordem Bancária e mediante crédito em conta corrente no domicílio bancário informado na proposta
de preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de cobrança
apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as
correçoes cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir
de sua reapresentacão.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada
sua negociação com terceiros ou sua colocação ern cobrança bancária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao
CONTRATANTE a 1a via da Nota Fiscal de Venda/Fatura juntamente com a comprovação de prestação
dos serviços.

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos serão considerados como definitivamente recebidos
depois de confirmados em comparação com as especificações ofertadas pela CONTRATADA em sua
proposta, e atestados por funcionário autorizado do Município de Chã Grande para tal fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ 436.800,00,
(Quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais)
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais
como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros
gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste
contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos serão alceados neste exercício, à conta da
CONTRATANTE, na seguinte classificação orçamentaria:
ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

4001
4000
4000
7000
8000

4001
4001
4007
7001
8001

12.361.12012.37
12.361.12172.49
12.361.12032.72
04.122.1501.2.87
20.122.20012.94

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30

VALOR A EMPENHAR
POR DOTAÇÃO
R$ 56.000,00
R$ 28.000,00
R$ 140.000,00
R$106.400,00
R$106.400,00

PARÁGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotações orçamentarias suplementares até o limite
do valor corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser realsí,radj3 por simples
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DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões
do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1°,
artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde
que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2°, Inciso II do mesmo artigo,
conforme redação introduzida pela Lei n° 9.648/98.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os
preceitos legais estará sujeito às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Chã Grande;
III - Pagamento de multa:
a) Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor
global do contrato ou documento equivalente, quando a contratada, sem justa causa, deixar
de cumprir, dentro do prazo estabelecido, as obrigações assumidas, contado da emissão da
ordem de fornecimento.
b) A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, será aplicada a multa compensatóría de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido da multa moratória
prevista na letra "a".
c) A partir do 30° haverá a rescisão unilateral do contrato com base no art. 77 e ss. da Lei
n° 8.666/93, sem prejuízo das medidas legais cabíveis por perdas e danos.
d) Em razão de inexecução parcial do contrato, da entrega do objeto em desacordo com
a amostra que foi previamente aprovada, no curso do cumprimento da obrigação, poderão
ser aplicadas as penas de multas já previstas, cumulativamente à pena de suspensão,
declaração de inidoneidade e rescisão contratual.
e) Em razão da inexecução total da entrega do objeto ou da entrega do objeto em
desacordo com a amostra que foi previamente aprovada, poderá ser aplicada pena de
multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, cumulativamente à
pena de suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual.
e.1) Considera-se inexecução total quando houver, na execução do contrato,
reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução
ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e060173-c673-4f05-b948-fccb40b53943

apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8° da Lei
n° 8.666/93.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação da sanção de multa não impede que a Administração
rescinda unilateral mente o contrato e aplique outras sanções previstas em Lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será garantido o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os-casoâ devidamente justificados e comprovados.
Sujeitam-se ainda os licitantes, no que couber/Bs/d/j3fnais sanções referidas no Capítulo IV da Lei
Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações.
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PARÁGRAFO QUARTO - As multas e outras sanções de natureza pecuniária resultante de
processos administrativos instaurados deverão ser recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data da notificação, sob pena de encaminhamento para a inscrição na Dívida Ativa
do Município de Chã Grande e posterior cobrança judicial.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo
CONTRATANTE. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando
o contraditório e a ampla defesa, com as consequências previstas abaixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -A rescisão contratual poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, e precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos l a XII e XVII do
art. 78 da Lei n° 8.666/93.
II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência do
CONTRATANTE.
Ill-judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art.
78 da Lei n° 8.666/93;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente
comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocasião da apresentação da defesa prévia deverá ser
apresentada a documentação relativa à habilitação jurídica e procuração com firma reconhecida no
caso de representante legal.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso l do art. 79 acarreta as
consequências previstas no art. 80, incisos l a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos,
regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, apticando-se-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na
forma do artigo 54 da Lei n° 8.666/93.
DA ANÁLISE
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada
pela Procuradoria Municipal de Chã Grande, conforme determina a legislação em vigor.
DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONJRATANTE até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de^20 (vinte) dias a partir daquela data,
nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8 666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o
Foro da Comarca de Chã Grande/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
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DO FORO
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CHÁ fíRANDE

A Prefeitura Municipal de Chã Grande, alravcs do Pregoeiro publica a
Homologação do Pregão Presencial n". 018/2017, para o Registro de
Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para eventual e fuluiii Aquisição com Fornecimento Parcelado de
Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã
Grande, que apresentou a seguinte empresa como vencedora: M.L.
DE QUEIROZ F1I.IIO EIREIJ. (Itens 01 e 02 da COTA
PRINCIPAL e itens 01 c 02 da COTA RESERVADA).
IÍIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Prefeito.
Chã Grande, 01 de agosto de 2017.
MANNIX DE AZEVEDO FERREIRA
Pregoeiro.

Publicado por:
Mannix de Azevedo Kerrcira
Código Idcntificador:508354CA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Pernambuco no dia 17/08/2017. Edição 1898
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
hltp://www.diariomunicipal.com.br/ainupe/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DF. CHÃ GRANDE

PREGÃO PRESENCIAL N" 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N" 036/2017
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PREFEITURA MIMCÍPAI. DF. CII.l GRANDE
ATA DE KKGISTRO DE PREÇOS N" 019/2017

Ao 1° (primeiro) dia do mês de agosto de 201 7, de um iado o MUNICÍPIO DE CHÁ oRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, tom
sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizada à Avenida São José, n° 101, Centro, Chá Grandc-PE, inscrita no
C.N.P.J./MF sob o n" 11.049.806/0001-90, neste ato representada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal Sr. Diogu Alexandre Gumes Neto,
Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de Posse datada em 01/01/201 7, portador da Carteira de Identidade n"
4.679.002 SSP/PE, CPF n" 866.582.714-53, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DF. PREÇOS, reali/ado por meio do PREGÃO PRESENCIAI, N" 018/2017 e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens
abaixo, Homologada em 01/08/2017, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado apresente Ata que, quando publicada.
terá efeito de compromisso de lorncclmcnto, nos termos do Decreto n" 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei n"
8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:
l - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Município de Chã Grande - PE, observada a ordem de
dasMllcaçào, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no
ato convocatório.
- Forvecedoí - Item

I. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI, CNPJ N" 23.693.860/1)001-53, com sede à Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande
- PE. CEP: 55.636-000, Fone: (81) 9.9933.8757, representada por seu Representante Legal, Sr. Manoel Lourcnço de Queiroz Filho, brasileira, casado
cm comunhão parcial de bens, empresário, residente c domiciliado em Chã Grande - PF, RG N° 664.038 SDS-PE, CPF/MF N" 024.991.184-15.
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%)
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS C PREÇOS (COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%)
ITEM

DBKRIÇAO

i .MKAIII:

VAI.OK UNITÁRIO

' "

\l , [ • !

VAI.OK TOTAl.KS

RS
Ul

Ctmihusiivcl - Óleo Dicstl. Tipo SIU. automotivo, cm mcuor proporção, nitrogénio, enxofre c Liir»

• NU

.ÍU.(K>1)

K4.0UU.IIO

M»

22.000

«il.hUU.OU

i>M|.>éiiui e iic dcordn tom Icgisla^ilo Vigente lUi ANP.

f

(\nnbuiiivcl - Óleo líicael. Tipo S500. iuUmiolivu. cm mcnot propilo, nitrogénio, enxofre r i , .
oxigénio c de acordo com legislatão Vigente ta ANP.

V.ilui Inul i^isli :i<lti: RS S82.4UU.IIU (Ouinhvnlos c uilenti c d D b mil r i|unlr<icci>lui rente).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Chá Grande ou
Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial N" 01 8/20 1 7.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão
Presencial N" (118/2017.
2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de
Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Chã Grande adotará a prática de todos os atos necessários ao controle c
administração da pi escute Au.
3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de
Pernambuco.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Alt. 1 7 do Decreto n" 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto cm decorrência
de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Chã Grande convocai" os fornecedores registrados para negociar o
\alor.
4. l - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos
os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

.

.

4.2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ala de Registro de Preços, ressalvada a supcrvcniència de normas federais
aplicáveis a espécie.
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4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Chá Grande à
cpui.a il.i !iuiíiv.iu, bem ioi 1 10 cvciúudi» OG&CÚlltOfc |KM cld Concedidos au ãu bCliipiC nttt
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (do/e) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

w.f%L N

6.1 - dehCuiiipfii At, 1-uÉiijivCitMu.i AlaJe Rugi.sluj u
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6.2 -não retirara respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
6.4 - tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de legisuo, nas liipútcsen pieviataa, asscguiadus u iunii<uliLúiio c d ampla defesa, seta fuimalizadu pui despacho iUt
autoridade competente do órgão gerenciador.
6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que
c condição UluUpcUdttVel juiu MIU CJILULIU, itera píUVlucttCUUUl pclu Oigãu Gcicuciadoí ale o qUinlu LÍI.I Útil uu mèa neguiulc au de aua Hd&ÚUltUrii,
•ura ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
8 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Chã Grande,
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
K, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em
diicito, n.i [jLUM-iivi das duas testemunhas abaixo identificadas, que a luJu assistiram c que também u subscrevem.
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
CPF/MF N" 866.582.714-53
Prefeito
Órgão Gerenciador
MANOEL LOUREXÇO DE QUEIROZ FILHO
M. L. de Queiroz Filho EIRELI
Representante Legal

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NÍ.JMI .
CPF:

CPF:

Publicado por:
Mamiix de Azcvccío Ferreira
Código ldentificador:8CC57A94
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Hstado de Pernambuco no dia l 7/08/2017. F.dicão 1898
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diartornunicipal. com.br/amupc/

CONTRATO N.°
05$t /2017. QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE E A
EMPRESA M. L. DE QUEIROZ FILHO EIREU, PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.
Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2017, de um lado o MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE com
secje e foro em Pernambuco, localizada à Avenida São José, n° 101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita
no C.N.P.J./MF sob o n° 11.049.806/0001-90, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Diogo
Alexandre Gomes Neto, brasileiro, casado, comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de
Posse datada em 01/01/2017, portador da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n°
866.582.714-53, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M. L. de Queiroz Filho Eireli, inscrita no CNPJ sob o n°
23.693.860/0001-53, estabelecida à Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande PE, CEP: 55.636-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Manoel Lourenço de
Queiroz Filho, brasileira, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de
identidade n° 664.038, expedida pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernmabuco, CPF n°
024.991.184-15, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo
Licitatório n° 036/2017, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, para Registro de Preços, conforme descrito no Edital e seus
Anexos, que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:
DO OBJETO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços por item,
consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com
Fornecimento Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã
Grande.
DO PREÇO
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente
contratação será o seguinte:
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES. QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%
VALOR
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
UNIDADE
UNITÁRIO QUANTIDADE
TOTAL R$
R$
Combustível - Óleo Dieset, Tipo S10, automotivo, em
01
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
Lrtro
2,80
30.000
84.000,00
acordo com legislação Vigente da ANP.
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S500, automotivo, em
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
Litro
02
2,80
22.000
61.600,00
acordo com legislação Vigente da ANP.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
CLÁUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial n° 018/2017,
seus Anexos e a Ata de Registro de Preços.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA QUARTA - O prazo de vigência do presente Contrato será
2017, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento

é 31 de dezembro de
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CLÁUSULA QUINTA - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Município
de Chã Grande - Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim,
nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
I. fiscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;
II. comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, cabendo à CONTRATADA
adotas as providências necessárias;
III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com o fornecimento dos produtos.
IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula
Nona deste Contrato;
II. promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
III. comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo l do Edital de Pregão
Presencial e no presente Contrato;
IV. notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA SÉTIMA -A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato, informando ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
II. atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo l do Edital
de Pregão Presencial) e na Ata de Registro de Preços;
III. responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dofo ou culpa sua,
de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA OITAVA - Os produtos deverão ser entregues na forma estabelecida/rio Anexo l (Termo
de Referência) do Edital, nas quantidades, qualidades e padrões cotados, e deverão ser fornecidos no
intervalo não inferior ao horário das 7 (sete) às 21 (vinte e uma) horas.^Gâminhado devidamente
datada e assinada por funcionário autorizado do Município de Chã Grane
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos deverão estar em perfeito estado para uso, considerados
como tal, de acordo com todas as especificações. Os produtos que estiverem em desconformidade
com as especificações deverão ser corrigidos ou substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
após a comunicação à CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 73 e 75 da Lei n° 8.666/93, o
objeto do presente Contrato será recebido pelo setor competente da CONTRATANTE no seguinte local:
Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande - PE.
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA NONA - O pagamento será efetuado no prazo de até o dia 10 (dez) do mês subsequente
ao do fornecimento, após o recebimento definitivo de cada pedido (recebimento definitivo dos
Produtos), aposto nos documentos de cobrança, e será realizado por meio de Cheque Administrativo
ou Ordem Bancária e mediante crédito em conta corrente no domicílio bancário informado na proposta
de preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de cobrança
apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as
correções cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir
de sua reapresentacão.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada
sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao
CONTRATANTE a 1a via da Nota Fiscal de Venda/Fatura juntamente com a comprovação de prestação
dos serviços.
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos serão considerados como definitivamente recebidos
depois de confirmados em comparação com as especificações ofertadas pela CONTRATADA em sua
proposta, e atestados por funcionário autorizado do Município de Chã Grande para tal fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - Atribui-se ao presente contrato o valor gtobat de R$ 145.600,00, (Cento e
quarenta e cinco mil e seiscentos reais)
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais
como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros
gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste
contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO - • Os recursos serão alceados neste exercício, à conta da
CONTRATANTE, na seguinte classificação orçamentaria:
ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

7000
8000

7001
8001

04.122.1501.2.87
20.122.20012.94

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.30
3.3.90.30

VALOR A EMPENHAR
POR DOTAÇÃO
R$ 89.880,00
R$ 55.720,00

PARÁGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotações orçamentarias suplementares até o limite
do valor corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por simples
apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta n/Tart. 65, § 8° da Lei
n° 8.666/93.
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os
preceitos legais estará sujeito às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Chã Grande;
III - Pagamento de multa:
a) Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor
global do contrato ou documento equivalente, quando a contratada, sem justa causa, deixar
de cumprir, dentro do prazo estabelecido, as obrigações assumidas, contado da emissão da
ordem de fornecimento.
b) A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, será aplicada a multa compensatória de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido da multa moratória
prevista na letra "a".
c) A partir do 30° haverá a rescisão unilateral do contrato com base no art. 77 e ss. da Lei
n° 8.666/93, sem prejuízo das medidas legais cabíveis por perdas e danos.
d) Em razão de inexecução parcial do contrato, da entrega do objeto em desacordo com
a amostra que foi previamente aprovada, no curso do cumprimento da obrigação, poderão
ser aplicadas as penas de multas já previstas, cumulativamente à pena de suspensão,
declaração de inidoneidade e rescisão contratual.
e) Em razão da inexecução total da entrega do objeto ou da entrega do objeto em
desacordo com a amostra que foi previamente aprovada, poderá ser aplicada pena de
multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, cumulativamente à
pena de suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual
e.1) Considera-se inexecução total quando houver, na execução do contrato,
reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução
ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões
do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1°,
artigo 65 da Lei n° 8-666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde
que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2°, Inciso II do mesmo artigo,
conforme redação introduzida pela Lei n° 9.648/98.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação da sanção de multa não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em Lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será garantido o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados.
Sujeitam-se ainda os licitantes, no que couber, às demais sanções referidas no Capítulo IV da Lei
Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocasião da apresentação da defesa prévia deverá ser
apresentada a documentação relativa à habilitação jurídica e procuração com firma reconhecida no
caso de representante legal.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas e outras sanções de natureza pecuniária
processos administrativos instaurados deverão ser recolhidas no prazo máximo de

tante de
nco) dias

^ •

&LZ*
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DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo
CONTRATANTE. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando
o contraditório e a ampla defesa, com as consequências previstas abaixo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -A rescisão contratual poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, e precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos l a XII e XVII do
art, 78 da Lei n° 8.666/93.
II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência do
CONTRATANTE
III-judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art.
78 da Lei n° 8.666/93;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente
comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso l do art. 79 acarreta as
consequências previstas no art. 80, incisos l a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
DOS CASOS OMISSOS
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úteis, a contar da data da notificação, sob pena de encaminhamento para a inscrição na Dívida Ativa
do Município de Chã Grande e posterior cobrança judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos,
regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na
forma do artigo 54 da Lei n° 8.666/93.
DA ANÁLISE
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada
pela Procuradoria Municipal de Chã Grande, conforme determina a legislação em vigor.
DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data,
nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o
Foro da Comarca de Chã Grande/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegjado que seja.
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J/IUNICIPAL DE Oí- Ã GRANDE
DlOGO A^ EXANDRE GOME NETO
. PREFEITO

MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ Fltho
M, L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
P/ CONTRATADA

l

PrCONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

n/
Nome:
R.G
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
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Comunicação Interna n° 002/2017.
Senhor Prefeito,
Tendo em vista que o saldo dos contratos adiante relacionados não atenderá a demanda
deste Município até a conclusão do novo processo licitatório, os quais têm por objeto Fornecimento
Parcelado de Óleo Diesel destinado aos Veículos pertencentes ao Município de Chã Grande, solicito
autorização para aditamento dos mesmos em 25% (vinte e cinco por cento), dos itens abrangidos
em cada contrato, com respaldo no art.65, §1" da Lei n" 8.666/93, sendo estes: CONTRATO N."
047/2017 c CONTRA TO N. ° 058/2017, todos oriundos do Processo Licitatório n° 036/2017 - Pregão
Presencial n° 018/2017.
Informamos ainda que segue em anexo os quantitativos referentes aos aditivos de cada
contrato.
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e elevada admiração.
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Chã Grande - PE, 31 de outubro de 2017.

José António de Lima Filho
Diretor de Abastecimento

Exmo. Sr.
Diogo Alexandre Gomes Neto
D.D. Prefeito Municipal
Chã Grande-PE

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE,

CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

r
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL
APROXIMADAMENTE = 75%)
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO
ITEM
UNIDADE UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL
RS
RS
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S 10, automotivo,
em menor proporção, nitrogénio, enxofre e
Litro
2,80
39.000
01
109.200,00
oxigénio e de acordo com legislação Vigente da
ANP.

CONTRATO N." 058/2017
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA
APROXIMADAMENTE = 25%)
VALOR
VALOR
UNIDADE UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL
DESCRIÇÃO
ITEM
RS
RS
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S IO, automotivo,
em menor proporção, nitrogénio, enxofre e
Litro
2,80
13.000
36.400,00
01
oxigénio e de acordo com legislação Vigente da
ANP.

te
José António de Lima Filho
Direíor de Abastecimento
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CONTRATO N." 047/2017

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90

O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE com sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida
São José, n° 101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° 11.049.806/0001-90,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Diogo Alexandre Gomes Neto, brasileiro,
casado, comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de Posse datada em 01/01/2017,
portador da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n° 866.582.714-53, no uso da
atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa M. L. de Queiroz Filho Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 23.693.860/0001-53, estabelecida
à Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande - PE. CEP: 55.636-000, neste ato
representada por seu representante legal, Sr. Manoel Lourenço de Queiroz Filho, brasileira, casado
em comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade n° 664.038, expedida
pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, CPF n° 024.991.184-15, doravante
denominada CONTRATADA.
Considerando, a solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do
Contrato n° 047/2017, oriunda das Secretarias signatárias do còrftrato de origem, devidamente
autorizada pelo Sr. Prefeito.
As partes celebram o presente 1° TERMO ADITIVO, com fundamento no art. 65, §1°, da Lei
n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
Clausula Primeira - Do Obieto:
1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) do
objeto contratado, correspondente a R$ 109.200,00 (Cento e nove mil e duzentos reais) a mais
no valor global do contrato n° 047/2017, em conformidade com df disposto no art. 65, §1°, da Lei n°
8.666/93.

ITEM

01
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 047/2017,
O MUNICÍPIO DE CHÁ GRANDE - PE E A
EMPRESA M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE = 75%)
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL RS
R$
Combustível - Óleo Diesel, Tipo S10, automotivo, em
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
2,80
Litro
39.000
109.200,00
acordo com legislação Vigente da ANP.

Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria
2.1 - Os recursos serão alceados neste exercício, à conta da CONTRATANTE, na seguinte
classificação orçamentaria:
ÓRGÃO

UNIDADE
ORÇAMENTARIA

PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA

4000
7000
8000

4007
7001
8001

12.361.1203.2.72
04.122.1501.2.87
20.122.20012.94

3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30

AV. São José, n° 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000

VALOR A EMPENHAR

Telefone: 81 3537-1140

POR DOTAÇÃO
R$21.280,00
R$ 49.840,00
R$ 38.080,06^

CNPJ: 11.049.800/0001-90

3.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem
com este instrumento.
Cláusula Quarta - Da Publicação:
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Cláusula Terceira - Da Ratificação:

4.1 - Conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93 o presente termo aditivo
será publicado na Imprensa Oficial do Município, de forma resumida trazendo em si a prestação de
legitimidade e valendo contra terceiros desde a sua publicação.
Cláusula Quinta - Da Eleição Do Foro:
5.1 - Fica eleito o foro da cidade de Chã Grande-PE, para dirimir qualquer dúvida oriunda da
execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
5.2 - E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente Instrumento Contratual, em 02
(duas) vias, de igual teor, forma e um só conteúdo legal, na presença das 02 (duas) testemunhas que
adiante assinam.
Chã Grande-PE, 31 de outubro de 2017.

-u
MUNICIPAL D^ÊHÃ GRANDE
DIOGO ALEXANDRE Gqi IES

MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ FILHO
M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
P/ CONTRATADA

VJ*REFEITO *

P/ CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 058/2017,
O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE • PE E A
EMPRESA M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELl,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE com sede e foro em Pernambuco, localizada á Avenida
São José, n° 101, Centro, Chá Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° 11.049.806/0001-90,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Diogo Alexandre Gomes Neto, brasileiro,
casado, comerciante, nomeado por meio da Ata da Sessão de Posse datada em 01/01/2017,
portador da Carteira de Identidade n° 4.679.002 SSP/PE, CPF n° 866.582.714-53, no uso da
atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa M. L. de Queiroz Filho Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 23.693.860/0001-53, estabelecida
à Rodovia João Gouveia da Silva, S/N° - Boa Vista - Chã Grande - PE, CEP: 55.636-000, neste ato
representada por seu representante legal, Sr. Manoel Lourenço de Queiroz Filho, brasileira, casado
em comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade n° 664.038, expedida
pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, CPF n° 024.991.184-15, doravante
denominada CONTRATADA.
Considerando, a solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do
Contrato n° 058/2017, oriunda das Secretarias signatárias do contrato de origem, devidamente
autorizada pelo Sr. Prefeito.
As partes celebram o presente 1° TERMO ADITIVO, com fundamento no art. 65, §1°, da Lei
n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
Clausula Primeira - Do Obieto:
1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) do
objeto contratado, correspondente a R$ 36.400,00 (Trinta e seis mil e quatrocentos reais) a mais
no valor global do contrato n° 058/2017, em conformidade com o disposto no art. 65, §1°, da Lei n°
8.666/93.
PLANILHA PE ESPECIFICAÇÕES. QUANTITATIVOS E PREÇOS (COTA RESERVADA APROXIMADAMENTE = 25%)
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO
UNIDADE
ITEM
QUANTIDADE
UNITÁRIO RS
JTOTAL R$
Combustível - Óleo Dieset, Tipo S10, automotivo, em
menor proporção, nitrogénio, enxofre e oxigénio e de
Litro
01
13.000
2,80
36.400,00
acordo com legislação Vigente da ANP.

Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria
2.1 - Os recursos serão alocados neste exercício, á conta da CONTRATANTE, na seguinte
classificação orçamentaria:
ÕRGÃol UNIDADE ORÇAMENTARIA
4001
4000

PROGRAMA DE TRABALHO l ELEMENTO DÊ DESPESA
12.:í(S1 121732.49
3.3.90,30

Cláusula Terceira - Da Ratificação:
3.1 - Ficam ratificadas as de
com este instrumento.

láusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem
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Telefone: 81 3537-1140

CNPJ: 11.049.806/0001-90
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Cláusula Quarta - Da Publicação:

4.1 - Conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93 o presente termo aditivo
será publicado na Imprensa Oficial do Município, de forma resumida trazendo em si a prestação de
legitimidade e valendo contra terceiros desde a sua publicação.
Cláusula Quinta - Da Eleição Do Foro:

5.1 - Fica eleito o foro da cidade de Chã Grande-PE, para dirimir qualquer dúvida oriunda da
execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

5.2 - E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente Instrumento Contratual, em 02
(duas) vias, de igual teor, forma e um só conteúdo legal, na presença das 02 (duas) testemunhas que
adiante assinam.
Chã Grande - PE, 31 de outubro de 2017.

PREF^TURÀ MUNICIPAL DEK :HÃ GRAN
DIOGO ALEXANDRE Gow -s NETO
PREFEITO V
CONTRATANTE

MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ FILHO
M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
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ESTADO DF. P E R N A M B U C O
MUNICÍPIO DE CHÃ G R A N D E

PROCESSO L1C1TYTÓRIO N". 036/2017
PREGÃO P R E S E N C I A I , N". 018/2017
CONTRAI O N" (158/2017
B E N E F I C I Á R I O \l. I . 1)1. QUEIROZ l I I . H O E I R E L I . In^nUi
no CM11 sob o n" 23.643.860/0001-53.
OH.IETO: Aquisição com rorncci mento PiiiccLido de Oiço DKSC!
dc-MÍnado aos Veículos pertencentes ao \ f u u i e i p m de Chã Graiuk'.
l ( M > A \ U , M \ ( , \ I.EC.AL. I.ci.s n." H ) S 2 0 / ( ) 2 i- K <.M./»>3 Ldcmai.s normas de d n e i u > público a p l i c a r e i s
\AI.OR: RS 145.600,00, (Ccntii c quarunia c cincu mil v
r i-a is).
VIGÊNCIA: 31 de dezrmhro Í!L- 2017

rii.UiKitido-pi:. 11 doM-k-mhHuk-ini?.
I>l(MiO.iLE\A.\DRK <ÍOMES NKTO
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ESTADO Dl. PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

EXTRAIO DO PRIMEIRO TFRMO ADITIVO DO PROCESSO
l.ICHATÓRIO V. 036/21117 - PREGÃO PRESENCIAL N".
IMS/2017 - ( ontnUiiiue: MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
Conirjtadj: M. l,. DE QUEIROZ lll.MO EIREEI < \ T I
2.1.693.86U/OOIM-5.1 ' Ibjclo o acrescimn de 25 "n (\itile L- cinco por
i'L'iilo) ilu obji-Ln conliaUulo, aHTC^punilcnk' n RS llllt.20lk(KI (Cenlo c
niivi.1 mil L- Uu/untus reais) a mais no valor olohal do conlruto n"
H47''2l)]7, cm conluiinid.iili' com o di.ipn.iio no ait. 6S. ^ l", da l LM n"
S íihd ').v
Chã (iraiuk- - 1'K, II de outubro de 2017.

nioao ALI-\A\nftf- GOMI-.S \ETO
Pivk-llo.
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ESTADO 1)1. PERN A M BI ( (í
MUNICÍPIO DE ( M A CIRANDE

K X l R A I O DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO D<) PROCESSO
t. K II ATÓRIO V. I>J6/2I>I7 - PRI.GÃO PRESKNt l Al. N".
(M8/ZIH7 - Contratante: MUNICÍPIO DE CHÃ CIRANDE
f ontrauula: M. I.. DE OLEIRO/ EMJIO I.IRE1 l, (M'l
Z.l.ft^.XòD/lMIOl-S.l Oh|ctii: o acrcsL-irno de 25 "., ( \ i n t c c cinco por
ccnlo) do iihicln coniiaLido. corrc-spondoiiti.1 a RS ,16.40(1,0(1 (Trinta c
SLÍ.S mil c quatioiciitos reais) a mais ni> valor gloha! do contraio ti"
II^S/2ll|7, an fimloiniidado t:om o disposto no .irl (>S. ^1". da l.ci n"

Ch.i (irandi: - PI-, "í l de outubro de -017.

nioao \j.r.\-\ (,o\n-s \I-TO
['releifo.
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