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M
I]Til'ADO DO PARÁ

PRETEITTIRA MI.INICIPAT, I}f, ÍTAITUBA
P|ODER EXECUTIYO

DICOM

A rx)cuMENT ÇÃo Rril.^TlvÂ À II^BILITÀÇÃO Jt',RiDlCÀ coNFoR"t!ÍE O C/r§O'

('oNsls'l'lRÁ i:M:

I - crrlula dc idcntidâdcr

ll - rcgistro comercial, no qso dc cnrprcsa individual;

Ill-alo constitutivo, €úsluto ou contmlo social em vigor, devidamente rcgistrado' em se

t*trrdo d" sociedades comerciais, ê, uo qlso de sociedades Jnr açõe+ acoÍnPâÍhado de doçuBenros

dc eleição dc seus administradon:s;

lV - inscrição do ato coníitutivo, no c:l§o de socicdades civis' acompanhada de prova de

d irc-toria ctn excrcício;

V - decleto de autorização' em se trâlando <tc cmprcsa ou sociedade cstrânggira etn

frÍrckxramento no País, e tro de' r.girt o o, autorização para funcíonamento exPedido pelo órgão

comp€{ente' quândo a atividadc assim o exigir-

REGULARIDADE FISCAI, E TRABALIiISTA

I - prova de inrrição no Cadâstro de Pessozs F ísica-s (CPF) ou no Cadastro Gazl {e
Contribuintes (CNPJ);

7 n|I)va de inscricão no cadasro de contribuintcs cstadual ou muoicipal, sÊ hoover' relativ-o ao

d-#ilü; ãlãii.iÀ", pertinente ao seu r.nno de atividadc e compdívcl com o objco

€ontratrlaL

3. orova dc regularidade para com a I'azenda lrederal, Estâdual e Municipal úr domicílio oo sede

do l'rciranre, ou ourra equivalente' na forma da lei;

4. pnrva de regu laridade reldiva à Seguridade SociaI e ao Fundo de Ganntia p6 Tempo de

Sorviço (FGTS), demonsrand o situação regular no cumPrimcnto dm encargos sociais iosinri& Por

lei- inoS de 1994

S.pmvadtirrxistÊrrciadedébitosinadinrplidosÍ,cÍanteaJt§tiçadoTnbolho'.rdiantca

"pr*Àuã J" *ttidão ncgaliva, nos termos do'liínrlo @
,'p--rrã'p"io ô""rd*r*i o-" s.+íi. a" r" a. n,nin oqlgg. flr*luído ,cL t i nn 12.140.

dÉ 201 lf (Virência) , ti:..i

x)cumr:NTÀÇÃO RELA'I'IV^ À QUAUtrrcaÇÂ«r r:cox(ltttlccFtNANcf, tRA

LIMTTAR-SÍ-Á A: : ..

f . balanço patrimoniul e dcnronstruç(,"s sontábeis tlo riltimo çxcr,çício social, já c.rigiveis ê .
apresentados'tra forma da lci, qu€ c{»trpmvcrn â tx)s situsçÍo linanceira da ornpresq vedada t sul

][út1,íçã,, por batancoes ,r'úrriio', 1rr*iróriur, prrlenrlo scr atualijrâdo§ por índiçes qíiciols

q-oAo áori"Oo há mais ds 3 (uês) meses da tlata rle aprcscntaçío du proÍxtsta;
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ESTADO DO PARÁ
PREF'EITURÂ MUNICIPAL DE ITAITUBÁ

PODER EXECUTIVO
DICOM

lr**o, ?JrJ ( /,\ D,J u;h\" S ÊI

RUA: 4,, NI-^,O .z tz b 'Ê*)n t\,.^,,1c\n '_zg5)_N

Prezado (a) Seúor (a)

Solicilamos a ernpÍEss cotação de pÍ€çôs pú'à subsidiaÍ a conüatação de combustíveis, através de

deqcosa ücitatória nos quantitativos e oondiçõ* estabelecidas abaixo.

Df,PARTAMENTO DE LICIT/IÇOES

Objeto: Aquisição de combustíveis púa ateod€Í as necessidades dos Fundos Municipais de Educaçâo,
Assistência Sociat Saude e do Município de ltaituba, duranre 12 meses.

RS
VAIORTOTAL

Q cnterig de escolha das cora@eq será há que apre§entaÍ o menoÍ pÍeço (MAIoR PERCENTUAL
DE DESCONTO) dentre as pesquisas de preços realizadas.

A entrega dos produtos na modaridade FoB, mediante ordem de fornecimento ou requisiçãodeüd8ÍDente assinada pelo Contralanle ou Unidade Executora-

A anpresa que presenlaÍ o m",or proços (MAI6R PER.ENTUAL DE DEscoNTo) na coração depreços, Í€rá que apresenÍar alern dos documentos rclacionados auarxo, proposta de preços medrantesolicitaÉo do Municipio de Itaituba-prefeinra Municipat. 
---- -
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VALO
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I OLEO DIESEL LITR
o 6

2 DIESEL S-IO
LITR
o 2288.220 6 3,21

3
GÁSOLINA
COMUM

LITR
o 1.620.7EE \ o'1

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA
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R"EI/TÇÃO DE DOCUMENTOS

BAIRRO:

I
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3.4706.892.360 ),26
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I



é

3. prova do regularidade Para com a Fazenda FedeÍal' Estadual e Municipal do domicíiio ou sede

do licitante' ou ouEa equiv alente' na fonna da Ier;

4.prova de regulcidade relativa à Segundade Social e ao Fundo de Garantia Por TemPo de

Serviço (FGTS)' demonstsando situa$o regulu no curnPrimento dos encargos sociais insnh'rÍdos Por

el,
aJu do Trabalho, medimte a

12.440

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

'l nrovâ ds inscrição no Cadasro de Pessoas Flsicas (CPF) ou no Cadasro Geràl de

'Contribuintes (CNPJ);

2. prova de inscrieão no caclastro de contribuintes "q':1:iol#""'L1üJ'""ih1"iilü":;
d".Éi['" ;; ;;; do iicitante' petrnente ao seu rdno de anvr

7
,c,

o(§
ESTADO DO PARÁ

rnererru$ {rírr pY61DE 
lrArru BA

DICOM

A DocuMENTAÇÃo RELÀTwA À g'ÀBu',mlÇÃo JuRiDlcA' CoNFORME o cAso'

CONSISTIRÀ EM:

t ' cedula de identidade;

ll - registro comercial' no caso de anpresa individual;

ü.atoconglutiv*:gTI.":"?;f::,H'i,Hr:"*-t:Hffi "f'%:ffi 
#':

tratando de sociedades comficra

ãe eleição de seus administradores:

IV -inscriçeo do *o constitutivo' no caso de sociedades ciüs' acompalhada de Prova &

diretoria em exercício;

v-dêcÍeto .lc mroÍização' em sê ü,tatrd: 9: fjffir::,ffif#"ff'r:tr?#
HütTrl#"Jlm 

g:"x'ry*ou. 
autoÍi zação paÍd I

DocuMENTAÇÃo nrLArtve À QU&trlclÇÃo t'colôrurco-FINANcEIRA

LMÍTAR'SE A Ar

demonstraçõcs conúbeis do ütioo orerc.lcio social já exrglvels e

l. balaoço patrimonial e
formr da lei, que comproveíl

balancass ou balanços Provt

ã boa situação frnanceira da eÍnPresa' vqdada a $a

sórioq Podendo scr atual izados Por ínsna

há mus de 3 (rês) rneses da data de apreseutaçâo da proPosta;

dicrs oficiú
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de 20ll l
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5. Prova de incdstência de débitos

cerüdão negaüvq nos termos do
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ttn,ru"n
P R E FErr uxA ilt 

Htt*ti'# t ro
DICOM

,r.,LTf""ffi'ü:'r*#:H':':;":1ff:#ffx'r'ith::§"1'#l'''"dasededapessoa

DocuItlENTAÇÃo nrulTlvl À QuALIFIcAÇÃo 
rÉcxlc'a t-tMt.t'lR-sçÁ 'l:

,aanpresa'lff;:,*,f §ffi 't"jl'ffi Íüf':ffif':ff '.ttâ:ff 
:1

Nacional do Petróleo (ANP)' Pr

derivados de Petrólm;

ourRAs DEcLAMÇÕss: ,- --..,rir pnnro comercial

eoueexerce*';r'fi'fl.:f;'#Bf,'lxTJíiryi-fi i'#l*::;'ili,.dr.ffitft :r"::
comercial, aparelhamento e oo pessoal adequado e dls?onlv(

fL3

licitação.

o(s) ProPrietrário(s), úcio(s), acionista(s) da licitante não tem

2. Declaração que desemPeúar funções

contrato de Eabalho, podsna' decreto, servidor público concursado, Para

públicas no MuniciPio de ltaituba ou qualquer ünculo fincional.

3. declaração, obseÍvadas as penalidades cabíveis' de superveniência de fato

impediüvo da húilitação (exigrda ryeoas em caso positivo);

4. declaração da licitante de que não possul em seu quadro de Pessoal empregado(s)

menos de 18 (dezoito) anos em rúalho notumo' poigoso ou insalubre e de t6 (dezessei s) anos

c,om
trabalho, salvo na condição de aprendia' a paÍhr de 14 aDos, nos termos do incrso

em qualquer

)OCflfl do aÍt. 7" tta Constituiçâo Fede(al de 1988 (Lei n'o 9.854, de Ie9);

5. Declsração de lnexistêflciá de Servidotes no QuâdÍo Pessoal da Empresâ Licitânte

Itaituba, t3 de abril de 2020

do Gercnte ou Responsóvel da Empresa'

HENRIOUE ALVES AUORIM

GeÍênte
líatr.:0100525'1

ZCRR
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Livro n.o 3'116

Folha n.o 023

Ato n.o 09

PROCURAçÃO BASTANTE QUE

FAZ PETROBRAS DISTRIBUIDORA

S.Á., na forma abaixo:

SAIBAM os quê este rúblico instrumento de procuragão bastante vlrem que, no ano

de dois mil e dêzoito (20í8), aos vinre ê olto (28) dias dc mês de Setombro, neste

Cartório do 8'Oficio de Notas da Gidadê ê Estado do Rio de JaneiÍo, situado à
Rua da Assembleie, n' 10, Sala '1208, Centro; perante mim, VITOR SCHMIDT LEAL,
EscreyeÍrúe, CTPS n" 31.906/173-RJ, conrpareceu como OUTORGANTE:
PETROBRAS DISTRiBUIDORA S.4., sr,Ds,diária da petróteo Brasileiro S.A., com

sede na Rua CoÍrêia Vasques, 250, tirrreô, 1o ao S andares, nesta cidade, inscrita

no CNPJ sob o n.o 34.274.233i0C01-(t2, rec.eser,tada neste ato, na forma do artigo
21, do Estatuto Social. por seu DiÍ:toÍ Executrvo de Rede de poslos e Varejo
MARCELO FERNANDES BRAGANCA, brasiteiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da carteira de identidade n.o 1159062, expedida pelo SSP/ES em
29.'12.1998, inscrito no cpF sob o n.o 007.926.197-30, resiJente e domiciliado nesta
cidade, e por seu Diretor Executi'o de rúercado corporativo e LubriÍicantes
GUSTAVO HENRIQUE BRAGA COUTO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade n' i5ccz77r-73. êxpsdida pero ssp/BA, ir.scrito
na cPF sob o n.o 617.152.i25-6g, res dente e dcmiciriado nesta cidade, ereitos nos
lermos da 7334. Reunião do conserhr; de ,qdmin:srrâçáo, rearizada em 31.or.zoiz.
re,atificada nos termos da 264c. Reu 1ràc do Co\selno de Ad,ministraÉo, realizada
em 28.05.2018; eres reêonhecidos coÍr f, os D"cprios canfqmre se veriÍica nas céduras
de identidade que me foram apresente.jas, lr quc dou Íé, e de que o presente será
enviado nota ao competelle oficio Dis.ribuidor rra íorma e no prazo da Lei. E então,
pela OUTORGANTE, na pessca de se;s representantes legais, me foi dito que, por
este público instrumenlo, e nos melhc -es lermcs de direito, nomeia e constitui seu
bastante PROCURADOR: HENRTOUE ALVES AlrORlM, bÍasileiro, sorteiro,
profissional pleno, carteira ,Ce identi{iade no. 3ô 825.602_9 _ SSp/Sp, CpF no.
361 .712.868-85. rêsidenle e dom jcilia jo em \4anaus/AM, exercendo a função de
Gerente de Vendas a Consumidores Axazolas lCVCA'.,,), para exercer os direitos e
deveres inerentes ao presente instrumento, conc€derdo-lhê os podêres especiÍicos
para em nome da PETROBRAS DISTFIIBUIDIRA S.A, de acordo com suas normas,
procedimentos e instruções, assinar co,traios e/,JJ convênios atinentes à sua área de
alueçáo, incrusivê assiner êscrituras púbricâ§ re hr,ctec€s, aditivos e os demais âtos
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necessários ao cumpÍimento do presente mandato perante Tabelionatos e Cartórios

de RegistÍos de lmóveis; representar a outorgante peranle as rêpartiçÕes pÚblicas

fedeÍais, estaduais, municipais, autárquicas, sociedades de economia mista e

pessoas naturâis ou juridicas; representar a oulorgante em licitaçÕes e perante

terceiros, podendo para tanto, assinar lodos os documentos necessários à reíerida

participação. tais como atas. declaraçÕes. cartas de credenciamento, proposta de

preço e prazo, firmar recibos, decidir sobre a interposição de recursos, fotmular lances

de preços em licitaçÕes na modalidade pregâo, tomar ciência de deliberação da

comissão de licitação, podendo praticar todos os alos que forem do interesse da

outorgante e tudo mais que fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato

Ficam vedados os poderes Para recebimento de citação, notiricação e

intimação, salvo o recebimento de intimação reÍerente à reintegração de

êmpregado e de natureza administÍativa-fiscal. VEDADO O

SUBSTABELECIMENTO e os demais poderes nâo expressamente citados neste

instrumento. O presente mandato terá validade alé 28l0gl2020, podendo, no

entanto, ser revogado antes desta data, especialmente nas hipóteses de rescisáo do

contrato de trabalho entre e a oulorgante e o outorgado ou dispensa da função de

Gerente de Vendas a Consumidores Amazonas (GVCAM), quando,

independentemente de qualquer notiÍicaçáo judicial ou extrajudicial será revogado o

presente mandato. Certifico que foram recebidos nesle ato as custas e emolumentos

de coníormidade com as Tabelas: (Tab.07, item 2) R$244,75; (arquivamento, Tabela

01, item 4) R$10,35; (Tabela 01, item 5) RS24 00; R$279,10; (20% FETJ - Lei

3.217199) R$55,82: (5% do FUNPERJ - Lei Complementar Estadual 111/06) RS13,95:

(5% do FUNDPERJ - Lei Estadual 4664/05) R§13,95; (4% FUNARPEN/RJ Lei

Estadual 6.281/12) RS11.16: (2ol" PMCMV Lei Estadual 63701121 R$4,891 (lSS)

R$14,68, (DistribuidoÍ coníorme quantidade de nomes) R$28,00. Assim o disseram e

me pediram que lhes lavÍasse a presenle que li, acêitam e assinam dispensando a

presença de teslemunhas, conforme faculta o Código de Normas da Egrégia

Corregedoria de Justiça deste Estado Eu, ___. VITOR SCHM,DT LEAL.

Escrevente, LavÍei. li. enceÍro o pÍesente ato colhendo a assinatura. (a.a) MARCELO

FERNANDES BRAGANçA // GUSTAVO HENRIQUE BRAGA COUTO. E eu,

Verdade

Tabelião SuásaiÍuÍo, a subscrevo e assino em Testemunho da

?'"tmm#
Pode.Jedrci..o - TjtRl

Cor.egedoG Geíal d. rú!riç.
seb de Fscàlização Elevónrco

ECn-05538Pr{L
Cons{he d v3lrd.dedoeelo êín:

nllp!r/www2.ljrl Jus.brlntepúbtko
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Itaituba/PA, 23 de Abril de 202O.

PreÍeitura MuniciPal de ltaituba
Itaituba/PA

?r

ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃo

Assunto: Fornecimento de Combustíveis

PROPOSTA COMERCIAL 
.. ,,i,!'.

Atendendo a VoSSa Solicitação, apresentamos as condições comerciais para

fornecimento de Combustiveis para atender as necessidades dos Fundos Municipais

deEducação,AssistênciaSocial,saúdeedoMunicípiodeltaituba'durantel2meses'

ínimo ANP "consumidor" Para(t) Critério de iulgame
Itaituba/PA (Semana de

nto:
refer

Maior desconto sobre Preço m

éacia 2910312020 a 0410412020),

1. Todos impostos, taxas, encargos, seguros e outros que vierem a incidir no objeto da

licitação, já inclusos no Preço.
z. üãrioãá" da proposta: 60 (sessenta) dias da data da sessão pública

ã. É;;;ã" entrega dos produtos: em até 24 (vinte e quatro) horas após o

recebimento da aútorização de enÍega ou instÍumento equivalente

4. Prazo de pagamento: Pagamento Antecipado

5. Frete: FOB
6. Por questões de segurança, as entregas deverã
(cinco mil) litros e seus múltiplos, de cada produto

o ser nas quantidades de 5.000

Atenciosa

Patricia Brito
CPF: 359.098 542-91
Gestor de Contas Em

RS
valor totâl

% desconto
sobre o valor
atual do litro

R$ valor atual
por Iitro,

mínimo da ANPQtdDescriçãoItem

20.807.345,603,01913,00%3,4706.892.360LITROÓleo Diesel (B S500)1
6.887 .542,203,01014,00%3,5002.288.220LITRO2
6.049.429,í 33,73214,00%4,6851.620.788LITRO3 Gasolina Comum

nmtro trezeeta uaarenUteSC tos qcenilm hôesnn a res qJ44. 61 9433 7R$os aad roa o balo p pI
SVOro tacenauetanovenS eSSSEI areezee d

il ry,ronso

0t

R$
valor com
descontol'"

Diesel B S'10
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