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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

1

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.284.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

r

Nota

Descrição

~-~DEMONSTRACAO DE RESULTADO
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS C/TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS E INSTRUMEN
RENDAS DE TITULO$ DE RENDA FIXA
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCARIO
RENDAS DE TITULOS BRADESCO
RENDAS DE TITULOS CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
RENDAS DE TITULO$ ITAU
RENDAS DE TITULOS SAFRA
RENDAS DE TITULO$ BANCO DO
BRASIL
. . ..
RENDAS DE TITULO$ XP
INVESTIMENTOS

1

Saldo anterior

Saldo atual

R$ 2.822.603,83

R$ 2.062.498, 73

R$ 32.029.078,03

R$ 35.292.796,61

R$ 32.028.299,75

R$ 35.291.796,61

R$ 663.719,70

R$ 283.041,42

R$ 663.719,70

R$ 283.041,42

R$ 663.719,70

R$ 283.041,42

R$ 19,44

R$ 13,82

R$ (0,00)

R$ 1.516,28

R$ 308.499, 75

R$ 165.096,44

R$ 63.223,00

R$ 39.333, 72

R$ 291.977,51

R$ 52.011,31

R$ (0,00)

R$ 25.069,85

R$ 26.827.785,51

R$ 30.050.038,58

R$ 26.827.785,51

R$ 30.050.038,58

R$ 22.309.571,88

R$ 25.627.411,48

R$ 1.211.934,81

R$ 1.363.808,68

R$ 234.964,46

R$ 304.764,73

R$ 512.860,51

R$ 437.549, 79

R$ 712.187,98

R$ 1.018.422,83

~

RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
TAXA DE ADMINISTRACAO DO
CREDENCIADO
TARIFA DE TRANSACOES CREDENCIADO
TARIFA DE ATUALIZACAO DE
CADASTRO
- CREDENCIADO
.
TARIFA DE ANUIDADE -CREDENCIADO
. TARIFA DE TRANSFERENCIA CREDENCIADO
. .
. .
TARIFA DE ADESAO • CREDENCIADO
TAXA DE ADMINISTRACAO DO CLIENTE
...
.. TARIFA DE EMISSAO DE CARTAO CLIENTE
TARIFA DE 2' VIA DE CARTAO ·CLIENTE.
TARIFA DE ANUIDADE - CLIENTE

R$ 443.652,21

R$ 246.272,00

R$ 1.111.549,01

R$ 835.209,68

R$ 20.234,04

R$ 17.857,72

R$ 9.734,40

R$ 3.448,88

R$ (0,00)

R$ 1.266,52

R$ 100.732,79

R$ 102.652,29

R$ (0,00)

R$ 2.120,00

R$ 85.093,90

R$ 27.215,73

OUTRAS TAXAS· CLIENTE

R$ 31.269,52

R$ 13.937,44

TARIFA DE GESTAO DE FROTA

R$ 44.000,00

R$ 48.000,00

R$ (0,00)

R$ 100,81

TARIFA DE TRANSFERENCIA - CLIENTE
TARIFA DE FRETE· CLIENTE
TAXA DE RECOLHA DE
ABASTECIMENTO

TARIFA DE MENSALIDADE D TAG

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número .1)
35.AE.19.AB.15.8C.6A. 7C.9A.B3.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016. @,--Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

Entidade:

CNPJ: 27.284.516/0001-61

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro: 9

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Período Selecionado:

'Descrição

',,'

'

,r
'u,

...

,.

.. ' 7:~iSaldo anterior;..

•1.

li

Nota

,.

.....-------,
Saldo atual

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

R$ 4.536. 794,54 ·

R$ 4.958.716,61

OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS

R$ 4.536. 794,54.

R$ 4.958.716,61

MORA/MULTA
DESCONTOS OBTIDOS

R$ 708.223,28

R$ 328.712,46

R$ 403,48

R$ 913,63

.

RECEITA DE JUROS SI MUTUO
RECEITA DO ANTECIPADO
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

R$ 213.106,84
R$ 4.415.954,29

R$ 20,68

R$ 29,39

R$ 778,28

R$ 1.000,00

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

R$ 778,28

R$ 1.000,00

OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS

R$ 778,28

R$ 1.000,00

R$ 778,28

R$ 1.000,00

R$ (29.206.474,20)

R$ (33.230.297,88)

R$ (27.784.767,17)

R$ (32.207. 116, 19)

R$ (0,00)

R$ 14.192,77

R$ (0,00)

R$ 14.192,77

____ ______

OUTRAS RECEITAS NAO
,.
OPERACIONAIS

---- --·--·-----------·---

~-

(·) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS.
(·) DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS DE OBRIGACOES POR
EMPRESTIMOS E REPASSES
DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO PAIS· 1
OUTRAS INSTITUIC
_

R$ 149.575,20
R$ 3.678.571,90

DESPESAS COM EMPRESTIMOS ITAU _ 1
DESPESAS COM EMPRESTIMOS SAFRA

---------·

· - -·-·-

---

R$ (0,00)

±
'

(·) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(·) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA EGAS

R$(118.137,00)
R$(118.137,00)

R$ (210.766,89)

R$ (216.038,85)

R$ (195.722,52)

R$ (194.170,61)

R$ (35,90)

R$ (0,00)

R$ (15.008,47)
-------- -----

R$ (21.868,24)

-·

(·).ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

1

(·) DESPESAS DE COMUNICACOES

j

1

_____ R$ (319.804,56)

(·) TELEFONES FIXO
(·) TELEFONE MOVEL

(·) COMUNICACAO DE DADOS
(·) DESPESAS DE CONTRIBUICOES
FILANTROPICAS
(·) DESPESAS DE CONTAIBUICOES
FILANTROPICAS • NAO DEDU

R$ (20.450.842,39)

R$ (107.327,17)

(·) DESPESAS DE ALUGUEL

(·) CORREIOSIMALOTES

R$ (19.897.684,30)

R$ (107.327, 17)

(·) DESPESA DE AGUA E ENERGIA

(·) ALUGUEL DE VEICULOS

___

R$ 13.552,90 ,

-- -----·--------- ----

..

(·)ALUGUEL· PREDIO PJ

R$ 639,87

R$ (0,00)

R$ (475.830,32)

R$ (23.285,84!_. _______ ·-

''

j-.----·
1

(·) DESPESAS DE HONORARIOS

-

R$ (90.384,98)

R$ (13.666,02)
R$ (120.863,75)

R$ (37.562,93)

R$ (25.337,75)

R$ (168.570,81)

R$ (315.962,80)

R$ (50. 192,00)

R$ (22.000,00).

R$ (50.192,00)

R$ (22.000,00)

R$ (963.600,00)

R$ (l.051 .200,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
'35.AE.19.AB.15.8C.6A.7C.9A.B3.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

1

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.284.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
.

r-· _,
'.
PElscrição , , ,

. ~;

·

,Notq
!

i

(·) DIRETORIA E CONSELHO DE
ADMINISTRACAO

i
'

1

(·) PRO-LABORE DIRETORES

1

1

(·) DESPESAS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS
(·) SERVICO DE LIMPEZA

1

1

'

í

l

1

(·) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
(·) SERVICO DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO
(·) MATERIAL DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO
(·) SERVICO DE SEGURANCA
1

'

1

(·) MATERIAL DE ESCRITORIO
(·) OUTROS MATERIAIS

1
1

i

1

i
-..-----

(·) BENS DE NATUREZA PERMANENTE
(·) DESPESA COM MATERIAL· TAG
(·) DEPESAS DE PESSOAL· BENEFICIO$

(·) PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
----(-)PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO
TRABALHADOR

-··

1

·---,
1

·-·

(·) ALIMENTACAO
(-) TAXI E CONDUCAO

(·) OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL

-

-

,

.,_I

R$ (1.051.200,00)

R$ (963.600,00)

R$ (1.051.200,00)

R$ (74.804, 18)

R$ (61.256,58)

R$ (2.039,92)

R$ (952,51)

R$ (18.084,71)

R$ ( 14.188,06)

R$ (53.415,32)

R$ (46.096,01)

R$ (1.264,23)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (20,00)

R$ (30.185,89)

R$ (57.052,94)

R$ (11.210,02)

R$ (8.086,27) .

R$ (18.716,07)

R$ (17.638,67)

R$ (259,80)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (31.328,00)

-

R$ (2.166.139,93)

R$ (55.959,53)

R$ (28.877,31)

R$ (542.308,67)

R$ (662.823,64)

R$ (1.152.344,04)

R$ (1.379.153,51)

R$ (13.990,73)

R$ (16.523,08)

R$ (22.548,20)

R$ (6.277,34)

R$ (34.225,00)

----

R$ (46.455,87)

---------

R$ (6.245,83)

(·) DESPESAS DE PESSOAL· ENCARGOS
SOCIAIS
(·) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVICO
(·) FGTS

,

R$ (963.600,00)

R$ (1.827.622,00)

(·) VALE TRANSPORTE

(·) SEGURO DE VIDA

r,

. · Saldo atual,

1

(·) DESPESAS DE MATERIAL

--

·,,.

Saldo anteriql

R$ (26.029, 18)

R$ (2.678.370, 19)

R$ (2.903.667, 70)

R$ (610.146,63)

R$ (668. 759,90)

R$ (551.470,60)

R$ (656.966,87)

(·) FGTS S/ FERIAS

R$ (30.920,54)

R$ (11.793,03)

(·) FGTS S/ 13' SALARIO

R$ (27. 755,49)

R$ (0,00)

1

1

(·) PREVIDENCIA SOCIAL
(·) INSS
(·) INSS S/ FERIAS
(·) INSS SI 13' SALARIO

(:) DESPESAS DE PESSOAL·PROVENTOS

-

R$ (2.068.223,56)

R$ (2.234.907,80)

R$ (1.835.126, 12)

R$ (2. 195. 105, 78)

R$ (105.937,70)

R$ (39.802,02)

R$ (127.159,74)
1

R$ (8.199.299,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
35.AE.19.AB.15.8C.6A.7C.9A.B3.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador

R$ (0,00)

.

R$ (8.899.418,65)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.284.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 9
01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Período Selecionado:

~

Descrição

Nota

(·) COMISSOES

Saldo anterior

Saldo atual

__J

A$ (756.833,76)

R$ (739.581,57)

(·) FERIAS

R$ (1.050.270,07)

R$ (910.719,87)

(·) SALARIOS

R$ (5.571.685, 16)

R$ (6.425.057,51)

R$ (578.941,32)

R$ (643.884,72)

(·) 13' SALARIO
(·) HORA EXTRA

R$ (5.026,79)

R$ (344,81)

R$ (175.542,27)

R$ (179.830,17)

R$ (61.000,00)

R$

TREl~)A~~s:T~:s DE PESSOAL.

R$ (472.939,54)

R$ (188.223,22)

(·) PROGRAMA DE FORMACAO
PROFISSIONAL

R$ (415.736,04)

R$ (172.373,22)

(·) SELECAO E CONTRATACAO

A$ (57.203,50)

R$ (15.850,00)

(·) DESPESAS DE REMUNERACAO DE
ESTAGIA RIOS

R$ (94.506, 17)

A$ (141.803,37)

R$ (94.506, 17)

R$ (141.803,37)

R$ (674.603,51)

R$ (836.034,23)

R$ (664.495, 77)

R$ (834.684,23)

R$ (10.107,74)

R$ (1.350,00)

R$ (874.617,35)

R$ (382.967,87)

R$ (44.653,28)

R$ (15.820,50)

(·) INDENIZACAO TRABALHISTA
TRABkli1~~:,1sAo DE CONTINGENCIA

(·) BOLSA AUXILIO/ESTAGIARIOS
(·) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
(·) DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO
DE SISTEMAS
(·) EXECUCAO DE SERVICOS
(·) DESPESAS DE PROMOCOES E
RELACOES PUBLICAS
-·
--(·) EXPOSICOES E CONGRESSOS
(·) CONFRATERNIZACOES
r

•

•

•

-

•

-

(·) BRINDES

'

(·) REPRESENTACOES

(o,oo)

R$ (684,98)

R$ (1.500,00)

R$ (32. 175,67)

A$ (26.657,00)

R$ (596.838,52)

R$ (86.362,04)

(·) PROMOCOES E RELACOES
PUBLICAS

AS (700,00)

R$ (0,00)

(·) MOTIVACAO E PREMIACAO

R$ (199.564,90)

R$ (252.628,33)

R$ (201.832,31)

R$ (209.043, 74)

R$ (201.832,31)

R$ (205.043, 74)

R$ (0,00)

(·) DESPESAS DE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE
(·) DESPESA DE PROPAGANDA
.
.
(·) PATROCINIO

.

.

(·) DESPESAS DE SEGUROS

R$ (1.820,01)

R$ (4.000,00)
. . . -. . R$ (2.764,41)

(·) SEGURO DE INCENDIO

R$ (1.820,01)

R$ (2.764,41)

R$ (1.381.527 .62)

R$ (1.416.684, 77)

R$ (2.042,98)

R$ (823,20)

R$ (63.825,91)

R$ (93. 701,08)

·-·

- -

(-) DESPESAS DE SERVICOS DE
TERCEIROS
(·) AUTENTICACOES, REPRODUCOES E
COPIAS
(-) DESPESA PARA EMISSAO DE
CARTAO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
35.AE.19.AB.15.8C.6A.7C.9A.B3.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016.
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Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

Período da Escrituração:

0110112020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro:
Período Selecionado:

CNPJ:

1

27.284.516/0001-61

9

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição

Nota

Saldo anterior

J1

'

(·) CONFECCAO DE VALES
(·) CREDENCIAMENTO C/ TERCEIROS

Saldo atuaJ

R$ 473,94

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (253.651,54)

R$ (1.018.321,39)

R$ (998. 706,61)

R$ (0,00)

R$ (1.500,00)

R$ (296.782,50)

R$ (68.302,34)

R$ (1.028,78)

R$ (0,00)

4,02)

R$ (464.739,13)

(·) ORGAOS DE PROTECAO

2,76)

R$ (90.372,33)

(·) ASSESSORIA DE COBRANC ~

0,00)

R$ (5.117,92)

,41)

R$ (113.495,30)

(·) CUSTO DAS TRANSACOES
(·) DESPACHANTE

L

(·) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

1
1

(·) SERVICOS INTERMEDIADOS
(·) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

(·) CONSULTORIA.

-·-·

----

(·) AUDITORIA EXTERNA

R$

- - - - - --,-.---- - - -

- - - ---

(·) AUDITORIA INTE_RN_A
__ _

·------- -- - - --

-

(·) HONORARIOS ADVOCATIC IOS

(·) DESPESAS DE TRANSPORT E

·2,66)

R$ (134.234,42)

R$ (78.75 0,00)

R$ (28.062,99)

R$ (97.31 7,19)

R$ (93.456, 17)

---

- · - - - ----

- -

R$ (322.89 0,14)___

. - ---- -- - ----·
---- ---·--f----- __ R$ (213.25 0,58)

R$ (258.199,00)
-------R$ (152.745,00)

R$ (89.70 0,01)

R$ (88.247,69)

-

-- -

(·) COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES
--- -

---

~--

- -- --

(·) FRETES DE ENTREGA DE V ~LESE
__
CA_R_TO_E_S_______

--

_ _(;_;·)_F_RETES E CA~R_ETOS_ ____
(·) ESTACIONAMENTO

.

.

-

-·
_

-

(·) PEDAGIO

1

---- -

-

(·)IPTU

---

_ _ _ _ _ R$

I

---·----

(·) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS

l

R$ (2.258,37)
----R$ (7.655,63)

----

L

-~--

(2-~9?0)

R$ (16.117,95)

..).__

- - --- -----__.:_(·:_)D_ESPESAS TRIBLITA~S

__ HIOF
__
(-)T_F_F_ _ _ _ _ __

-~---- J_

-

·----

R$(1.171,90)

R$(7.292,31)

R$ (83.269,~9~

R$ (129.086,65)

- - - - - L - - - - - ~ - ~ - M _ 8 _ a _ i_ _
R$ (25.401,45)

----·- ___ I

-----R$ (4'.!~9,46)_

'

___ _

N~~-~-l
R$ (26.232,89)

--

-~$ (48.478,2~(
R$ (347.983, 18)

R$ (749.034,04)

R$ (347.983, 18)

058
----+--------~------ __ ·_•_

R$ (102.570,85)

R$ (57 94)

R$ (2.379,44)

(·) VIAGENS E ESTADAS

--~'-------

(·l º_ uT_ R_As_ D_ E S P E s A S ·
- t
A(!l>IINlSTR_ATIVAS - - - ____ . _
(·) ASSINATURA DE JORNAIS E
1
.
1
REVISTAS _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - + - - - - - - - + - - - ~ - ··,:;cioNDOMINIO
(·) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL

- -

(·) OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUICOES FEDERAIS
(·) APROVISIONAMENTOS E AJÚSTES
PATRIMONIAIS

·-----(·) DESPESAS DE AMORTIZACAO

.

---+I
+I
1

••

t--. .

---

- --

....-

- -15)~
R$ ,98
'

R$ (73~0,88)
R$ (10.936,60)
R$ (l3 742 73)
.
'

-

--=-=-_ ~~8~, ~4~
R$ (11.280,90)
-~------'

R$ (19.911,37)

R$ (472.287,88)

R$ (532.415,86)

R$ (383.976,51)

R$ (414.472,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
35.AE.19.AB.15.8C.6A.7C.9A.83.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador
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R$ (749.034,04)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.284.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

'Descrição

Nota

-~------- Saldo anterior

___________ '
Saldo atual
_,

(·) DESPESAS DE AMORTIZACAO •
INTANGIVEL

R$ (383.976,51)

R$ (414.472,10)

(·) DESPESAS DE AMORTIZACAO INTANGIVEL

R$ (383.976,51)

R$ (414.472,10)

R$ (58.957,76)

R$ (93.407,04)

R$ (58.957,76)

R$ (93.407,04)

R$ (29.353,61)

R$ (24.536, 72)

R$ (29.353,61)

R$ (24.536, 72)

(·) DESPESAS DE DEPRECIACAO
(·) DESPESAS DE DEPRECIACAO
(·) DESPESAS DE PROVISOES
OPERACIONAIS
(·) PROVISOES PARA OPERACOES DE
CREDITOS
(·) PERDAS EFETIVAS DE CREDITOS

R$ (29.353,61)

R$ (24.536,72)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (7.414.794,99)

R$ (11.238.050,71)

R$ (494.839,41)

R$ (550.571,04)

R$ (494.839,41)

R$ (550.571 ,04)

R$ (2.236.919,31)

R$ (2.482.490,68)

R$ (2.236.919,31)

R$ (2.482.490,68)

R$ (474.828,70)

R$ (528.138,49)

R$ (474.828,70)

R$ (528.138,49)

R$ (14.774,14)

R$ (14.901,02)

R$ (14.774,14)

R$ ( 14.901 ,02)

(·) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE
SERVICOS- DE
OUALOUER
NAT.
.
(-)ISSQN

-

..

(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO
COFINS
(·) COFINS
(·) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO
PIS/PASEP
(·) PIS
(-) DESPESAS DE DESCONTOS
CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES
·-· --·
..
(-) OUTRAS OPERACOES COM
CAR_ACTERISTICAS DE CONCESSAO
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS

-.

-·-

---

R$ (14.774,14)

R$ ( 14.901,02)

R$ (4.193.433,43)

R$ (7.661.949,48)

R$ (61.489, 19)

R$ (113.051,61)

R$ (2.577,95)

R$ (1.637,22)

R$ (1.951,05)

R$ (0,00)

R$ (111.787,53)

R$ (334,07)

R$ (1.897,61)

R$ (97,47)

R$ (0,00)

R$ (2.630,82)

R$ (3.952.591,50)

R$ (7.283.165,50)

R$ (0,00)

R$ (3.900,00)

R$ (48.412,55)

R$ (38.600,75)

R$ (12.726,05)

R$ (129.022,63)

(·) JUROS SIFINANCIAMENTO

R$ (0,00)

R$ (89.509,41)

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

R$ (895,50)

R$114,68

R$ (895,50)

R$114,68

(·) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
(·) DESPESAS BANCARIAS
·--·
..
(·) MULTAS CONTRATUAIS

-·

(·) MULTAS FISCAIS
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,
(·) JUROS PASSIVOS
(·) JUROS SI OPERACAO DE MUTUO

-

-. -

(-) DESCONTO INCONDICIONADO
.

.

(·) JUROS CARTA FIANCA
(-) COMISSAO CARTA FIANCA
(·) DESCONTO INCONDICIONADO
CREDENCIADO

OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS ·

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
35.AE.19.AB.15.8C.6A. 7C.9A.B3.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.284.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

r

1

Descrição

·--~-•--~--

Nota

-

~-~~-~------

OUTRAS OESPESAS NAO OPERACIONAIS

1-) OUTRAS DESPESAS NAO
OPERACIONAIS
PERDAS J FRAUDE COM
CARTOES/VALES
(·) APURACAO DE RESULTADO
(-) IMPOSTO DE RENDA
(·) IMPOSTO DE RENDA
(·) PROVISAO PARA IMPOSTO DE
RENDA· VALORES CORRENTES
(·) PROVISAO PARA IMPOSTO DE
RENDA· VALORES CORRENTES
(·) CONTRIBUICAO SOCIAL
(·) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO
SOCIAL· VALORES CORREN
(·) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO
SOCIAL· VALORES CORREN

Saldo anterior

-----·R$ (895,50)

------ --- _,

Saldo atual.
R$ 114,68

R$ (895,50)

R$ (810,29)

R$ (0,00)

R$ 924,97

R$ (1.420.811,53)

R$ (1.023.296,37)

R$ (1.420.811,53)

R$ ( 1.023.296,37)

R$ (1.031.491,06)

R$ (741.090,75)

R$ (1.031.491,06)

R$ (741.090,75)

R$ (1.031.491,06)

R$ (741.090,75)

R$ (389.320,47)

R$ (282.205,62)

R$ (389.320,47)

R$ (282.205,62)

R$ (389.320,47)

R$ (282.205,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
)d-.,
35.AE.19.AB.15.8C.6A.7C.9A.83.21.BA.3A.57.FA.09.43.88.46.97-0, nos termos do Decreto n• 8.683/2016. ~
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.5 do Visualizador
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

f
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

,,

>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
Certidão n.•: BA/2021/00003807
Nome: CLAUDIA ESMERALOO SILVA CPF: 663.442.393-87
CRC/UF n. 0 BA-0320161O Categoria: CONTADOR
Validade:
10.06.2021
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de
controle a seguir:
CPF · 663.442.393-87 Controle: 9146.1066.1380.1693

t
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https://servicos.crcba.org.br/scripts/SQL_dhpv03BA.dll/login
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Macururé, BA, 08 de junho de 2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ BA
EDITAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021

Prezados Senhores,

Para efeito da licitação em referência, declaramos:
Sob as penas cabíveis da Lei, não existir qualquer fato superveniente impeditivo da nossa
habilitação e participação nesta Licitação e que a MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE FROTA LTDA, não se encontra inadimplente em qualquer órgão público da Administração
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

Atenciosamente,

<
Macururé, BA, 08 de junho de 2021

'

~

Juliana Maura Queiroz Araújo
Supervisora comercial público
RG nº.12117303-87 SSP/BA e CPF n2.003.735.116-80

MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA.
CNPJ: 27.284.516/0001-61

'

~-

MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
AV. Tancredo Neves, Edf. Suarez Trade Center, nº 450, Sala 2501, Caminho das Árvores, Salvador - BA. Cep.: 41.820-

020.
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PARECER DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
Objeto: Operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, vale
papel (ticket) ou qr cede, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para abastecimento
de combustíveis para Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração,
pedágio para a frota de veículos de todas as secretarias bem como peças/produtos utilizados em
veículos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral da frota de veículos
e máquinas automotores próprios e locados da Prefeitura Municipal de Macururé no período de 12
meses.
Em análise sucinta efetuada pela pregoeira e equipe, após concordância unânime referente ao
resultado final do processo licitatório Pregão Presencial nº 027/2021, declaramos que a empresa
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA , apresentou proposta de preço
compatível com a de mercado, totalizando o valor de R$ R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais)
acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de
R$ 234.600,00 (duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais) para abastecimento de
combustível para Secretaria de Saúde; R$70.000,00 (setenta mil reais) acrescido de 2,00%
referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ R$ 71.400,00
(setenta e um mil e quatrocentos reais) para abastecimento de combustível para Secretaria de
Administração; R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para pedágio, sendo o valor de R$ 90,00
(noventa reais) por TAG; R$ 100.000,00 (cem mil reais}, acrescido de 2,00% referente à taxa de
administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)
para peças/serviços mecânico para Secretaria de Saúde; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de
R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) para peças/serviços mecânico para Secretaria de
Administração e Infra Estrutura; R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa
de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos
reais) para peças/serviços mecânico para Secretaria de Assistência Social e R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia
global estimada de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) para peças/serviços mecânico para
Secretaria de Educação, atendendo por tanto, aos interesses dessa Prefeitura, conforme a Lei
10.520/8.666/93 e conforme citado em ata.
Macururé - Bahia, 08 de junho de 2021.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO/ ASSINATURAS

RITA DE Ci~,a't?~NASCIMENTO

~

MARIA JOSÉ XAVIER

JOSÉ CAR~ODRIGUES DA CRUZ
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Macururé, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer da Comissão
Permanente de Licitações, em concordância com o que determina a Lei 8.666/93,

RESOLVE:
Adjudicar e Homologar o processo licitatório Pregão Presencial nº 027/2021, referente ao sistema
informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético ou qr code, por meio de redes de
estabelecimentos credenciados para abastecimento de combustíveis para Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Administração, pedágio para a frota de veículos de todas as secretarias bem como
peças/produtos utilizados em veículos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral
da frota de veículos e máquinas automotores próprios e locados da Prefeitura Municipal de Macururé no
período de 12 meses, assim autorizo o empenho em nome da empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA CNPJ nº. 27.284.516/0001-61, totalizando o valor de R$ R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais) acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia
global estimada de R$ 234.600,00 (duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais) para abastecimento
de combustível para Secretaria de Saúde; R$70.000,00 (setenta mil reais) acrescido de 2,00% referente à
taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ R$ 71.400,00 (setenta e um mil e
quatrocentos reais) para abastecimento de combustível para Secretaria de Administração; R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) para pedágio, sendo o valor de R$ 90,00 (noventa reais) por TAG; R$ 100.000,00
(cem mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global
estimada de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) para peças/serviços mecânico para Secretaria de
Saúde; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa de administração,
perfazendo o a quantia global estimada de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) para
peças/serviços mecânico para Secretaria de Administração e Infra Estrutura; R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$
30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) para peças/serviços mecânico para Secretaria de Assistência Social
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a
quantia global estimada de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) para peças/serviços mecânico para
Secretaria de Educação conforme citado em ata.
ADJUDICO E HOMOLOGO

Macururé/Bahia, 09 de junho de 2021.

Leandrod/lj;e ;;:mes da Cruz
Prefeito Municipal
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MACURURÉ - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE FROTA LTOA
Contrato celebrado entre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no
CNPJ 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé - Ba. Aqui
representado pelo Prefeito do Município LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI .sob nº 988867117SSP/BA, simplesmente CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do
Secretária de Saúde
Campo, s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 representado pela
LARISSA GOMES DA CRUZ portadora do CPF n°069.956.454-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA,
também CONTRATANTE e de outro lado a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.284.516/0001-61, situada à Av. Tancredo Neves - Edf.
Suarez Trade Center, nº 450 - Sala 2501 - Caminho das Arvores - Salvador - neste ato representada
por Henrique Avelino dos Anjos, portador do CPF nº 506.865.775-15 e CI nº 2.239.286 SSP/BA,
Gerente nacional de Vendas, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no edital do Pregão Presencial
nº 027/2021, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se.-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa especializada para operação de
sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, ou qr code, por meio de
redes de estabelecimentos credenciados e a serem credenciados em todo território do nordeste
para abastecimento de combustíveis nos veículos próprios e locados da Secretaria Municipal de
Saúde deste município.
§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor _inicial atualizado do contrato, conforme o§ 1° do art. 65 da Lei
8666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte-14
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - 2
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.091 - Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2. 042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - 14

§ ÚNICO - A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da PREFEITURA
de Macururé, encarregada da fiscalização e detentora da Dotação Orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
O preço global deste contrato equivale à quantia estimada de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta
mil reais) acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global
estimada de R$ 234.600,00 (duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais) a ser pago pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA, através da aferição dos produtos efetivamente entregues,
tomando como base os valores unitários propostos pela CONTRATADA.

§ 1° - No preço computado neste Contrato deverão estar incluídos todos os custos com
remuneração de pessoal, tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação
e outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
CONTRATADA de suas obrigações.
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA após a
apresentação dos seguintes documentos:
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1 - Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo o valor unitário e total dos produtos
requisitados pelo Município;
li - Certidões de regularidade fiscal;

Ili - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, previamente,
a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do
FGTS.
§ 1° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o

documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização de valor contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS

Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora,
não cabendo reajuste.
§ ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,

acorrerão através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio
de documentação a ser analisada pelo representante da Prefeitura e deve ter por base os
preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:
1.
2.
3.

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivo da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA- VIGÉNCIA DO CONTRATO

A partir de sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência ate 18 de junho de 2022,
podendo ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art. 57 da Lei nº
8666/93,

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
1 - Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão
Presencial nº 027/2021 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;
li - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contraio e do edital da licitação,
sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93,
10.520/02 e alterações posteriores;
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Ili - Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento;

IV - Durante o período de vigência deste contrato, manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 02712021;

V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária,
tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato. A
inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, O CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para
o pagamento dos créditos da CONTRATADA;
VI-A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza,
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo
em conseqüência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, imperícia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;
VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicias,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
VIII - Possuir sempre á disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos
ou de força maior;

IX - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;
X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

XI - Entregar o material solicitado pela Prefeitura na sede do município ou em outro local a ser
previamente acordado;
XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
XIII -A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de cartões
Magnéticolqr code que servirão para a realização de serviços de abastecimento;
XIV - A quantidade estimada de cartões e a definição do valor das cargas será de acordo com
o descriminado na Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura de Macururé;
XV - Apresentação da relação da rede credenciada e a serem credenciadas de postos de:
COMBUSTIVEIS: no território da Bahia com no mínimo 300 postos ativos; no território de
Pernambuco com no mínimo 100 postos ativos; no território de Sergipe com no mínimo 50
postos ativos; no território de Alagoas com no mínimo 50 postos ativos e no território do Ceará
com no mínimo 50 postos ativos.
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XVI - A empresa deverá entregar na Prefeitura os cartões no prazo máximo de 10(dez) dias
corridos após a solicitação do pedido, não se admitindo qualquer carência.
XVII - Os cartões não deverão possuir prazo de validade.
XVIII - Os cartões serão personalizados com o nome da Prefeitura de Macururé

CLÁUSULA NONA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:
1 - pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações
estipuladas neste contrato;

li - Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;
Ili - publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme
estipula§ único do art. 61 da Lei n. 0 8666/93.
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;

VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ENTREGA DO OBJETO
A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a
"Autorização de fornecimento de material" a ser emitida pela Prefeitura à CONTRATADA.
§ 1° - O objeto deste contrato será recebido:

1.
Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações,
cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
li. Definitivamente, após conferência e verificação da conformidade do material entregue, com
as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e sua conseqüente
aceitação;
§2º - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA
será notificada para substitui-lo no prazo de 10 (dez) dez dias úteis.
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§3° - Os materiais deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme
avaliação do CONTRATANTE
§4° - Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE.
§5° - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições
de consumo

§6° - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato.
§7° - Caso o obJeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta
apresentada, bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido, caso em que
terá a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do
comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada.
§8° - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada
uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
§9° - Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do
CONTRATANTE, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas à seus superiores em 02 (dois) dias corridos para a adoção das
medidas convenientes.
§ 10 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOS PRAZOS

A entrega dos produtos atenderá às seguintes condições:

1. O prazo será de 1O (dez) dias a contar do recebimento formal da "Autorização de
fornecimento de material" pelo CONTRATANTE;
li. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e
acondicionadas adequadamente.
Ili. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANTE de data e hora.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA · DAS PENALIDADES
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1° - A inexecução contratúal, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

110% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação;
li realizado;

0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não

§2° - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as <;lemais sanções previstas na lei.
§3º - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração
§4° - Não tendo sido prestada garantia, à Administração Púbica Municipal se reserva o
direito de descontar diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
§5º - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
§6º As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio process.o administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração come.tida pela
CONTRATADA adjudicatário.
.

§7° Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente.
§8" Os danos e prejuízos serão ressarcidos â contratante no prazo máximo d<;, 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob p<;,na de multa.
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DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições do art. 77 e demais úteis da Lei 8.666/93.

§1º O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão nº
027/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo
CONTRATANTE.
§ 1º - Nos termos do artigo 11 O da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, na
contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-à o dia do início e incluir-se-à o
do vencimento, e considerar se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
0

§2º - Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em
duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.
§3º - Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores
alterações, o extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial
do Município, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5° (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura.
§4º - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos t.ermos
do contrato e do respectivo processo licitatório.
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§5º - Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuadas só
poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente
ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos,
regulando as ocorrências futuras.
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§6º - Quaisquer tolerâncias entre as partes nâo importarão em nevação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuidas neste contrato, as quais permf!necerão integras.

§7° - E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o presente
Termo Contratual em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- FORO
As partes elegem o foro da cidade de Chorrochó - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que sejf! para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem é!SSim justos e contratados firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas.
Macururé/BA, 18 de junho de 2021.
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EXTRATO DE CONTRATOS

A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o resumo dos seguintes contratos:
Contrato nº 178/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para abastecimento de combustíveis nos
veículos próprios e locados da Secretaria Municipal de Saúde deste município, através do
pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) acrescido de 2,00% referente
à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 234.600,00
(duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais)

Contrato nº 179/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para abastecimento de combustíveis nos
veiculas próprios e locados da Secretaria Municipal de Administração deste município,
através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) acrescido de 2,00% referente à taxa de
administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 71.400,00 (setenta e um
mil e quatrocentos reais)

Contrato nº 180/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado de gestão de pedágio TAG,
âmbito nacional nos veículos próprios e locados de todas as Secretarias da Administração
deste município, através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) perfazendo o valor de R$ 90,00
(noventa reais) por TAG

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PQR611HHJGJSY5R2OPTNZW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MACURURÉ E A
EMPRESA MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA L TDA

Contrato celebrado entre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no
CNPJ 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé - Ba. Aqui
representado pelo Prefeito do Município LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 Cl sob nº 988867117SSP/BA, simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.284.516/0001-61, situada à Av.
Tancredo Neves - Edf. Suarez Trade Center, nº 450- Sala 2501 - Caminho das Àrvores - Salvador neste ato representada por Henrique Avelino dos Anjos, portador do CPF nº 506.865.775-15 e Cl nº
2.239.286 SSP/BA, Gerente nacional de Vendas, doravante denominada CONTRATADA, para a
execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do ObJeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no edital do Pregão Presencial
nº 027/2021, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa especializada para operação de
sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, ou qr cede, por meio de
redes de estabelecimentos credenciados e a serem crede.nciados em todo território do nordeste
para abastecimento de combustíveis nos veículos próprios e locados da Secretaria Municipal de

Administração deste município.

§ ÜNlCO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o§ 1° do art. 65 da Lei
8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: O
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§ ÚNICO - A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da PREFEITURA
de Macururé, encarregada da fiscalização e detentora da Dotação Orçamentária.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O preço global deste contrato equivale à quantia estimada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada
de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), a ser pago pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA, através da aferição dos produtos efetivamente entregues, tomando como base
os valores unitários propostos pela CONTRATADA.

§ 1° - No preço computado neste Contrato deverão estar incluídos todos os custos com
remuneração de pessoal, tributos, encargos ·sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação
e outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
CONTRATADA de suas obrigações.
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA após a
apresentação dos seguintes documentos:

1 - Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo o valor unitário e total dos produtos
requisitados pelo Município;

li - Certidões de regularidade fiscal;

Ili - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, previamente,
a Certidão Negativa de Débito -CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do
FGTS.
§ 1º - Quando l1ouver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o

documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização de valor contratual.
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CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS

Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentad;a pela licitante vencedora,
não cabendo reajuste.
§ ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,

acorrerão através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio
de documentação a ser analisada pelo representante da Prefeitura e deve ter por base os
preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:

fl/1{-

o

\j

'
,1-•=.

''~í1:líf,{f!i/ã'é

PREFEITURA

),::~~:_._}!:~:

,

~~

ACURURE {IP

COMPROMISSÓ

1.
2.
3.

D E

E

RESPEJTO

~

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivo da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA-VIGÊNCIA DO CONTRATO

A partir de sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência ate 18 de junho de 2022,
podendo ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art. 57 da Lei nº
8666/93.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obr.iga-se a:
1 - Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão
Presencial nº 02712021 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;
li - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação,
sujeitando-se ás sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93,
1O. 520102 e alterações posteriores;
Ili - Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento;
IV - Durante o período de vigência deste contrato, manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 027/2021;
V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária,
tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato. A
inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para
o pagamento dos créditos da CONTRATADA;
VI-A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza,
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo
em conseqüência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, imperícia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;

VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
VIII - Possuir sempre à disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos
ou de força maior;

IX - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;
X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
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XI - Entregar o material solicitado pela Prefeitura na sede do município ou em outro local a ser
previamente acordado;
XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
XIII - A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de cartões
magnético/qr code que servirão para a realização de serviços de abastecimento;
XIV - A quantidade estimada de cartões e a definição do valor das cargas será de acordo com
o descriminado na Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura de Macururé;
XV - Apresentação da relação da rede credenciada e a serem credenciadas de postos de:
COMBUSTIVEIS: no território da Bahia com no mínimo 300 postos ativos; no território de
Pernambuco com no mínimo 100 postos ativos; no território de Sergipe com no mínimo 50
postos ativos; no território de Alagoas com no mínimo 50 postos ativos e no território do Ceará
com no mínimo 50 postos ativos.

XVI - A empresa deverá entregar na Prefeitura os cartões no prazo máximo de 10(dez) dias
corridos após a solicitação do pedido, não se admitindo qualquer carência.
XVII - Os cartões não deverão possuir prazo de validade.

XVIII - Os cartões serão personalizados com o nome da Prefeitura de Macururé

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:
1 - pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações
estipuladas neste contrato;

li - Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;
Ili - publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme
estipula§ único do art. 61 da Lei n. 0 8666/93.
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da

CONTRATADA;
VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA- DA ENTREGA DO OBJETO

A forma de fornecimento- do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a
"Autorização de fornecimento de material" a ser emitida pela Prefeitura à CONTRATADA.
§ 1° • O objeto deste contrato será recebido:

1.
Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações,
cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
li. Definitivamente, após conferência e verificação da conformidade do material entregue, com
as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e sua conseqüente
aceitação;
§2º - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA
será notificada para substitui-lo no prazo de 10 (dez) dez dias úteis.
§3º - Os materiais deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme
avaliação do CONTRATANTE.
§4° - Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE.
§5º - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições
de consumo.

§6º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato.
§7° - Caso o obIeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta
apresentada, bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido, caso em que
terá a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do
comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada.
§8º - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada
uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
§9º - Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do
CONTRATANTE, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas à seus superiores em 02 (dois) dias corridos para a adoção das
medidas convenientes.
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§ 1O - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

A entrega dos produtos atenderá às seguintes condições:

1. O prazo será de 10 (dez) dias a contar do recebimento formal da "Autorização de
fornecimento de material" pelo CONTRATANTE;
li. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e
acondicionadas adequadamente
Ili. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANTE de data e hora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
1O 520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1° - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da

infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
110% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação;
li realizado;

0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não

§2° - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§3' - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração
§4° - Não tendo sido prestada garantia, à Administração Púbica Municipal se reserva o
direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer mult<!
porventura imposta ou, ainda, se for o caso, cobrada juclicialmente.
§5' - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
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§6' As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau çla infração cometida pela
CONTRATADA adjudicatário.

§7' Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente.
§8' Os danos e preJuizos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições do art. 77 e demais úteis da Lei 8.666/93.
§1' O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas. hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§2' Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que passivei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão n'
027/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo
CONTRATANTE
§ 1º • Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, na
contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de
expediente no órgão ou na entidade.

§2º - Todas as comunicações do CONTRATANTE á CONTRATADA, ou vice-versa, serão
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em
duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.
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§3º - Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n' 8.666/93 e posteriores
alterações, o extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial
do Município_, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5° (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura.

§4º - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal n' 8.666193, e de acordo com o Principio
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos
do contrato e do respectivo processo licitatório.

§5º - Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuaqas só
poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente
ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos,
regulando as ocorrências futuras.

§6º - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuidas neste contrato, as quais permanecerão integras.
§7" - E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o presente
Termo Contratual em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

As partes elegem o foro da cidade de Chorrochó - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas.

Macururé/BA, 18 de junho de 2021.
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A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o resumo dos seguintes contratos:
Contrato nº 178/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para abastecimento de combustíveis nos
veiculas próprios e locados da Secretaria Municipal de Saúde deste município, através do
pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) acrescido de 2,00% referente
à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 234.600,00
(duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais)

------

ontrato nº 179/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para abastecimento de combustíveis nos
veículos próprios e locados da Secretaria Municipal de Administração deste município,
através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) acrescido de 2,00% referente à taxa de
administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 71.400,00 (setenta e um
mil e quatrocentos reais)

Contrato nº 180/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado de gestão de pedágio TAG,
âmbito nacional nos veículos próprios e locados de todas as Secretarias da Administração
deste município, através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) perfazendo o valor de R$ 90,00
(noventa reais) por TAG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DE
MACURURÉ E A
MUNICIPAL
EMPRESA MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

Contrato celebrado entre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no
CNPJ 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé - Ba. Aqui
representado pelo Prefeito do Município LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117SSP/BA, simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.284.516/0001-61, situada à Av.
Tancredo Neves - Edf. Suarez Trade Center, nº 450 - Sala 2501 - Caminho das Árvores - Salvador neste ato representada por Henrique Avelino dos Anjos, portador do CPF nº 506.865.775-15 e CI nº
2.239.286 SSP/BA, Gerente nacional de Vendas, doravante denominada CONTRATADA, para a
execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no edital do Pregão Presencial
nº 027/2021, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520102, 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os principias da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Licitação a contratayão de empresa especializada para operação de
sistema informatizado de gestão de pedágio TAG âmbito nacional nos veículos próprios e
locados de todas as Secretarias da Administração Municipal deste município.
§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o§ 1° do art. 65. da Lei
8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: 2.03.01 -Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: O
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§ ÚNICO - A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da PREFEITURA
de Macururé, encarregada da fiscalização e detentora da Dotação Orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO
O preço global deste contrato equivale à quantia estimada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) sendo o valor de R$ 90,00 (noventa reais) por TAG, a ser pago pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA, através da aferição dos produtos efetivamente entregues, tomando como base
os valores unitários propostos pela CONTRATADA
§ 1° - No preço computado neste Contrato deverão estar incluídos todos. os custos com

remuneração de pessoal, tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação
e outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
CONTRATADA de suas obrigações.
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA após a
apresentação dos seguintes documentos:

Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo o valor unitário e total dos produtos
requisitados pelo Município;

1 -

li - Certidões de regularidade fiscal;

Ili - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, previamente,
a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do
FGTS.
§ 1° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização de valor contratual.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS
Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora,
não cabendo reajuste.
§ ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econõmico-financeiro,
acorrerão através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio
de documentação a ser analisada pelo representante da Prefeitura e deve ter por base os
preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:

1.
2.
3.

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivo da categoria.
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CLÁUSULA SÉTIMA -VIGÊNCIA DO CONTRATO

A partir de. sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência ate 18 de Junho de 2022,
podendo ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art. 57 da Lei nº
8666193.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
1 - Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão
Presencial n' 02712021 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;

li - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação,
sujeitando-se ás sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666193,
10.520102 e alterações posteriores;
Ili - Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento;
IV - Durante o período de vigência deste contrato, manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 02712021;
V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária,
tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato. A
inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para
o pagamento dos créditos da CONTRATADA;
VI-A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza,
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo
em conseqüência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, imperícia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;

VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios.

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
VIII - Possuir sempre à disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos
ou de força maior;
IX - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;

X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
XI - Entregar o material solicitado pela Prefeitura na sede do município ou em outro local a ser

previamente acordado;
XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e

supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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CLÁUSULA NONA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:
pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações
estipuladas neste contrato;

1 -

li - Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;
Ili - publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial,. conforme
estipula§ único do art. 61 da Lei n. º 8566/93.
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA DO OBJETO
A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a
"Autorização de fornecimento de material" a ser emitida pela Prefeitura à CONTRATADA.

§ 1° - O objeto deste contrato será recebido:

1.
Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações,
cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
li. Definitivamente, após conferência e verificação da conformidade do material entregue, com
as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e sua conseqüente
aceitação;
§2º - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA
será notificada para substitui-lo no prazo de 10 (dez) dez dias úteis.
§3° - Os materiais deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme
avaliação do CONTRATANTE.
§4º - Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE.
§5° - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições
de consumo.
§6° - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato.
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§7" - Caso o objeto contratual não esteia de acordo com os termos da proposta
apresentada, bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido, caso em que
terá a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do
comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada
§8° - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada
urna pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
§9° - Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do
CONTRATANTE, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas à seus superiores em 02 (dois) dias corridos para a adoção das
medidas convenientes.

§ 10 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

A entrega dos produtos atenderá às seguintes condições:
1. O prazo será de 10 (dez) dias a contar do recebimento formal da "Autorização de
fornecimento de material" pelo CONTRATANTE;
li. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e
acondicionadas adequadamente.
Ili. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANTE de data e hora.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1° - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes lirn.ites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
1obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação:

li realizado;

0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não

/2

§2º - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
<

-F/114-

,/

-~•~

-, ,,\~=
,1~"l,t;f.

.,

,,,.,

."'fff

PREFEITURA

D E

--

,

.......

-~t'
MACURURE ~'';]
""'

'

COMPROMISSO

E

R.ESPEITO

"'

~

"f

,

'

'i'

~

§3° - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração
§4º - Não tendo sido prestada garantia, à Administração Púbica Municipal se reserva o
direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
§5° - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
§6º As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela
CONTRATADA adjudicatário.

§7" Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente.
§8° Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, obseNadas, para tanto, às
disposições do art 77 e demais úteis da Lei 8.666/93.
§1° O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses

previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§2° Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram o presente instrumento, corno se transcritos estivessem, o Edital do Pregão nº
027/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo
CONTRATANTE.
41·
§ 1º - Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8 666/93 e posteriores alterações, na
contagem dos prazos estsibelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
r,
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disposto em co_ntrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
§2º - Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em
duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.
§3' - Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666193 e posteriores
alterações, o extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial
do Município, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5' (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura.
§4º - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666193, e de acordo com o Principio
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos
do contrato e do respectivo processo licitatório.

§5' - Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuadas só
poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente
_ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que p;,ssará a integrá-lo. para todos os efeitos,
regulando as ocorrências futuras.
§6º - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em nevação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuidas neste contrato, as quais permanecerão integras.
§7° - E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o presente
Termo Contratual em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXJA- FORO
As partes elegem o foro da cidade de Chorrochó - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas.

L
.
-?

Macururé/BA, 18 de junho de 2021.
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Esse municípi~ tem
Imprensa Oficial.

.

A Lei exige que todo gestor
publique seus atos no seu veiculo
oficial para que a população tenha
acessoesuagestãoseja
transparente e clara.
A Imprensa Oficial criada através
de Lei. cumpre esse papel.

Gestão Transparente e consciência limpa.
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EXTRATO DE CONTRATOS

A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o resumo dos seguintes contratos:
Contrato nº 178/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr cede, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem

credenciados em todo território do nordeste para abastecimento de combustiveis nos
veiculas próprios e locados da Secretaria Municipal de Saúde deste município, através do
pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) acrescido de 2,00% referente
à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 234.600,00

(duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais)

Contrato nº 179/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão

magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para abastecimento de combustíveis nos
veículos próprios e locados da Secretaria Municipal de Administração deste município,
através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTOA
Valor estimado: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) acrescido de 2,00% referente à taxa de
administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 71.400,00 (setenta e um
mil e quatrocentos reais)

ontrato nº 180/2-021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado de gestão d.e pedágio TAG,

âmbito nacional nos veículos próprios e locados de todas as Secretarias da Administração
deste município, através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) perfazendo o valor de R$ 90,00
(noventa reais) por TAG

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PQR6IIHHJGJSY5R20PTNZW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MACURURÉ - FUNDO
E A EMPRESA
MUNICIPAL DE SAÚDE
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
FROTALTDA
Contrato celebrado entre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no
CNPJ 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé - Ba. Aqui
representado pelo Prefeito do Município LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075·82 Cl sob nº 988867117SSP/BA, simplesmente CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do
Campo, s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 representado pela
Secretária de Saúde
LARISSA GOMES DA CRUZ portadora do CPF n"069.956.454-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA,
também CONTRATANTE e de outro lado a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.284.516/0001-61, situada à Av. Tancredo Neves - Edf.
Suarez Trade Center, nº 450 - Sala 2501 - Caminho das Arvores - Salvador - neste ato
representada por Henrique Avelino dos Anjos, portador do CPF nº 506.865.775-15 e Cl nº 2.239.286
SSP/BA, Gerente nacional de Vendas, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do
objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no edital do Pregão Presencial nº
027/2021, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520/02, 8,078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa especializada para operação de sistema
informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, ou qr code, por meio de redes de
estabelecimentos credenciados e a serem credenciados em todo território do nordeste para
peças/produtos utilizados em veículos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica
em geral da frota de veiculas
próprios e locados na Secretaria Municipal de Saúde deste
município.
§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o § 1° do art. 65 da Lei
8666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte - 2

§ ÚNICO - A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da PREFEITURA de
Macururé, encarregada da fiscanzação e detentora da Dotação Orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O preço global deste contrato equivale á quantia de RS 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de
2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 102.000,00
(cento e dois mil reais) a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, através da aferição dos

produtos efetivamente entregues, tomando como base os valores unitários propostos pela
CONTRATADA.

§ 1° - No preço computado neste Contrato deverão estar incluídos todos os custos com
remuneração de pessoal, t(1butos, encargos sociais, previdenciários e. trabalhistas, gratificação e
outros custos que, direta ou indiretamente,. se relacionem com o fiel cumprimento, pela
CONTRATADA de suas obrigações.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA após a
apresentação dos seguintes documentos:

1 - Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo o valor unitário e total dos produtos requisitijdos
pelo Município·,
11- Certidões de regularidade fiscal;
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Ili - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, previamente, a
Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS.
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§ 1° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento

será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Este intervalo
de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização de valor contratuaL

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS

Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, não
cabendo reajuste.

§ ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, acorrerão
através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio de
documentação a ser analisada pelo representante da Prefeitura e deve ter por base os preços das
propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:
1.
2.
3.

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivo da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA- VIGÊNCIA DO CONTRATO

A partir de sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência ate 18 de junho de 2022, podendo
ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art. 57 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
1 - Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão Presencial
n' 027/2021 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;
li - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação,
sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02
e alterações posteriores;
Ili - Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento;
IV - Durante o período de vigência deste contrato, manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 027/2021;
V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, tributária,
administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato. A inadimplência da
CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a
comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para o pagamento dos créditos da
CONTRATADA;
VI-A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza, causados
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo em
consequência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, imperícia própria, ou de auxiliares
que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;
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VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
VIII - Possuir sempre à disposição do município o obJeto deste contrato, salvo casos fortuitos ou
de força maior;

IX - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;
X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

XI - Entregar o material solicitado pela Prefeitura na sede do município ou em outro local a ser
previamente acordado;
XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
XIII - A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de cartões
magnético/qr code que servirão para a realização de serviços de manutenção;
XIV - A quantidade estimada de cartões e a definição do valor das cargas será de acordo com o
descriminado na Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura de Macururé;
XV - Deverão ser considerados os elementos seguintes na prestação do serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos:
a) concessionárias
b) oficina de funilaria e pintura;
c) loja de auto-peças;
d) serv·,ço de condic·,onador de ar;
e) serviço de alinhamento e balanceamento;
f) serviço de borracharia;
g) serviço de lavagem rápida, lavagem geral e lubrificação;
h) serviço de capotaria;
i) serviço de retifica de motores;
j) serviço de inspeção veicular;
k) serviço de mecânica geral;
1) serviço de manutenção elétrica;
m) serviço de reboque;
n) Concessionária autorizada de pneus nacionais;
XVI - Apresentação da relação da rede credenciada e a serem credenciadas de postos de:
PEÇAS, ASSESSÓRIOS E OFICINA (SERVIÇOS MECÂNICOS): em todo território do Nordeste.

XVII - A empresa deverá entregar na Prefeitura os cartões no prazo máximo de 10(dez) dias
corridos após a solicitação do pedido, não se admitindo qualquer carência.
XVIII - Os preços dos produtos deverão ser aqueles praticados pelas oficinas para compras do tipo
à vista.
XIX - Os cartões não deverão possuir prazo de validade.
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XX - Os cartões serão personalizados com o nome da Prefeitura de Macururé
CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:
1 - pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações estipuladas
neste contrato;

li - Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;
Ili - publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme estipula §
único do art. 61 da Lei n. 0 8666/93.
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas necessárias,
inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as
ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ENTREGA DO OBJETO

A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a "Autorização
de fornecimento de material" a ser emitida pela Prefeitura à CONTRATADA.
§ 1° - O objeto deste contrato será recebido:

1.
Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações, cabendo
a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
li. Definitivamente, após conferência e verificação da conformidade do material entregue, com as
especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e sua conseqüente aceitação;
§2° - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA será
notificada para substitui-lo no prazo de 1O (dez) dez dias úteis.

§3º - Os materiais deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme avaliação
do CONTRATANTE.
§4° - Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE.

§5° - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de
consumo.
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§6° - O recebimento provIsono ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato.
§7º - Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada,
bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido, caso em que terá a
CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do comunicado
expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, substituir o
produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada.
§8º - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada uma
pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
§9° - Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a execução do
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do CONTRATANTE, anotarão em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que
ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à seus superiores em 02
(dois) dias corridos para a adoção das medidas convenientes.
§ 10 • O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOS PRAZOS

A entrega dos produtos atenderá ás seguintes condições:

1. O prazo será de 10 (dez) dias a contar do recebimento formal da "Autorização de fornecimento de
material" pelo CONTRATANTE;
11. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e acondicionadas.
adequadamente.
Ili. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANTE de data e hora.

N\

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores ás
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1° - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
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110% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contraio, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação;
li realizado;

0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não

§2' - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§3' - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração
§4' - Não tendo sido prestada garantia, à Administração Púbica Municipal se reserva o direito
de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
§5' - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§6' As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas isoladas
ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela
CONTRATADA adjudicatário.
§7' Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,. cobradas
judicialmente.
§8' Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, ás
disposições do art. 77 e demais úteis da Lei 8.666193.

§1' O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei 8.666193.
§2' Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666193, não cabe ao
contratado direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de processo de execuçâo,/í
constituindo este contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante f /
1
retenção ou compensação de créditos, sempre que passivei.
/

rl,/J4 -

i

é'fili

4»_,ê',·'1,110,

•~-~~,-~d~_:;,
,~

..,,~tr:

"'1" - j ~

:;r1\4?j;t,.,~

PREFEITURA

D E

,

MACURURE
COMPAOMlSSO

E

R'ESPEITO

--~

-:,-. Wt'..

~ §;,lfr
~

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão nº 027/2021,
com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo
CONTRATANTE.
§ 1 º • Nos termos do artigo 11 O da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, na contagem

dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento,
e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explícitamente disposto em contrário.
Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente no órgão ou na
entidade.

§2º - Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas
vias, uma das qua'1s ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.
§3º - Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores
alterações, o extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial do
Município, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura.
§4º - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Principio
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do
contrato e do respectivo processo licitatório.
§5º - Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuadas só poderá
ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada através
de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando é!S
ocorrências futuras.
§6º - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em nevação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão integras.
§7° - E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o presente Termo
Contratual em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
As partes elegem o foro da cidade de Chorrochó - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas.
Macururé/BA, 18 de junho de 2021.
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Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

.. _,_.,_rafi/JJ.ié!i.nal de Macururé
CONTRATANTE

Henrique Avelino dos Anjos
Gerente Nacional PL!-9Jico

MAXIFROTA Seniçcs úe Man"çãoºdeFrola lida
CNPJ: 27.264'.516/0001-61
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..# '
~

e;?"

·Max.frota/Serviços de•Jv1anutenção de Frota Ltda _.
CONTRATADA
- - - --
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Contrato nº 181/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para peças/produtos utilizados em veículos e
serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral da frota de veículos
próprios e locados na Secretaria Municipal de Saúde deste município, através do pregão
presencial nº 027/2021,
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa de
administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 102.000,00 (cento e dois
mil reais)

Contrato nº 182/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para peças/produtos utilizados em veículos e
serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral da frota de veiculas e
máquinas próprios e locados na Secretaria Municipal de Administração e Infra Estrutura
deste município, através do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa
de administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 40.800,00 (quarenta mil
e oitocentos reais)

Contrato nº 183/2021
Objeto: Serviços de operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e a serem
credenciados em todo território do nordeste para peças/produtos utilizados em veículos e
serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral da frota de veiculas
próprios e locados na Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, através
do pregão presencial nº 027/2021.
Contratada: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Valor estimado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de 2,00% referente à taxa de
administração, perfazendo o a quantia global estimada de R$ 30,600,00 (trinta mil e
seiscentos reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PQR611HHJGJSY5R20PTNZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MACURURÉ
E A
EMPRESA MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

Contrato celebrado entre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico,
inscrito no CNPJ 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé Ba. Aqui representado pelo Prefeito do Município LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.07582 CI sob n' 988867117- SSP/BA, simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ n'.
27.284.516/0001-61, situada à Av. Tancredo Neves - Edf. Suarez Trade Center, n' 450 - Sala
2501 - Caminho das Árvores - Salvador - neste ato representada por Henrique Avelino dos
Anjos, portador do CPF nº 506.865.775-15 e CI nº 2.239 286 SSPIBA, Gerente nacional de
Vendas, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no edital do Pregão Presencial
n' 02712021, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520102, 8.078190 (Código de Defesa do
Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

\

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa especializada para operação de
sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, ou qr code, por meio de
redes de estabelecimentos credenciados e a serem credenciados em todo território do nordeste
para peças/produtos utilizados em veiculas e serviços de manutenção preventiva e corretiva,
mecânica em geral da frota de veículos e máquinas automotores próprios e locados na
Secretaria Municipal de Administração e Infra Estrutura deste município.
§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inícíal atualizado do contrato, conforme o§ 1' do art. 65 da Lei
8666193.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

,Ji./4

'í

\~~~
~-~
.,,•'' .....

P R E F ·E l T U R A

D E

MACURURE
COMPHOM!SSO

E

".i,Õ~

,

~ ,,,J/
" ;
1"-'.
, • }'.
t
{

RESPEITO

,

,

'

~

Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: O
Unidade Orçamentária: 2.06.01 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura
Ação: 2.044 - Manutenção Secretaria Municipal de Infra Estrutura
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - O

§ ÚNICO - A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da PREFEITURA

de Macururé, encarregada da fiscalização e detentora da Dotação Orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O preço global deste contrato equivale à quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
acrescido de 2,00% referente à taxa de administração, perfazendo o a quantia global estimada
de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) a ser pago pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA, através da aferição dos produtos efetivamente entregues, tomando como base
os valores unitários propostos pela CONTRATADA.
§ 1° - No preço computado neste Contrato deverão estar incluídos todos os custos com
remuneração de pessoal, tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação
e outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
CONTRATADA de suas obrigações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA após a
apresentação dos seguintes documentos:

1 Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo o valor unitário e total dos produtos
requisitados pelo Munrcipio;

li - Certidões de regularidade fiscal;

Ili - Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA sem que esta apresente, previamente,
a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do
FGTS.
§ 1° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização de valor contratual.
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DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS

Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora,
não cabendo reajuste.
§ ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
acorrerão através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio
de documentação a ser analisada pelo representante da Prefeitura e deve ter por base os
preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:
1.
2.
3.

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivo da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA

VIGÊNCIA DO CONTRATO

A partir de sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência ate 18 de junho de 2022,
podendo ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art 57 da Lei n'
8666/93.

CLÁUSULA OITAVA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
1 - Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão
Presencial nº 027/2021 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;
li - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação,
sujeitando-se ás sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais n' 8.666/93,
10.520/02 e alterações posteriores;
Ili - Responder por todas as despesas decorrentes. do fornecimento;
IV - Durante o período de vigência deste contrato. manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial n' 027/2021;
V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária,
tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato. A
inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para
o pagamento dos créditos da CONTRATADA;
VI-A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza,
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo
em consequência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, imperícia própria, ou de
auxiliares que esteJam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;
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VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
VIII - Possuir sempre à disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos
ou de força maior;

IX - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;
X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prest;ir os
esclarecimentos julgados necessários;

XI - Entregar o material solicitado pela Prefeitura na sede do município ou em outro local a ser
previamente acordado;

XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
·
XIII - A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de cartões
magnético /qr code que servirão para a realização de serviços de manutenção;
XIV - A quantidade estimada de cartões e a definição do valor das cargas será de acordo com
o descriminado na Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura de Macururé;
XV - Deverão ser considerados os elementos seguintes na prestação do serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos veículos:

a) concessionárias;
b) oficina de funilaria e pintura;
c) loja de auto-peças;
d) serviço de condicionador de ar;
e) serviço de alinhamento e balanceamento;
f) serviço de borracharia;
g) serviço de lavagem rápida, lavagem geral e lubrificação;
h) serviço de capotaria;
i) serviço de retifica de motores;
j) serviço de inspeção veicular;
k) serviço de mecânica geral;
I) serviço de manutenção elétrica;
m) serviço de reboque;
n) Concessionária autorizada de pneus nacionais;
XVI - Apresentação da relação da rede credenciada e a serem credenciadas de postos de:
PEÇAS, ASSESSÓRIOS E OFICINA (SERVIÇOS MECÂNICOS): em todo território do

Nordeste.
XVII - A empresa deverá entregar na Prefeitura os cartões no prazo máximo de 10(dez) dias
corridos após a solicitação do pedido, não se admitindo qualquer carência.
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XVIII - Os preços dos produtos deverão ser aqueles praticados pelas oficinas para compras do
tipo à vista.
XIX - Os cartões não deverão possuir prazo de validade.
XX - Os cartões serão personalizados com o nome da Prefeitura de Macururé.

CLÁUSULA NONA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:
1 - pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações
estipuladas neste contrato;
li - Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;
Ili - Publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme
estipula§ único do art. 61 da Lei n. º 8666193.
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;

VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA ENTREGA DO OBJETO

A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a
"Autorização de fornecimento de material" a ser emitida pela Prefeitura à CONTRATADA,
§ 1° - O objeto deste contrato será recebido:

1.
Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações,
cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
li. Definitivamente, após conferência e verificação da conformidade do material entregue, com
as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e sua conseqüente
aceitação;
§2º - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA
será notificada para substitui-lo no prazo de 10 (dez) dez dias úteis.
§3º - Os materiais deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme
avaliação do CONTRATANTE.
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§4º - Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE.
§5° - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições
de consumo.
§6º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato.

§7º - Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta
apresentada, bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido, caso em que
terá a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do
comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada.
§8º - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada
uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
§9° - Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do
CONTRATANTE, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas à seus superiores em 02 (dois) dias corridos para a adoção das
medidas convenientes.
§ 10 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

A entrega dos produtos atenderá às seguintes condições:

1. O prazo será de 10 (dez) dias a contar do recebimento formal da "Autorização de
fornecimento de material" pelo CONTRATANTE;
li. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e
acondicionadas adequadamente.
('.,

111. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANTE de dala e hora.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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§ 1° - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,

sujeitará o contratado á multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade. da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
110% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação;
li realizado;

0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não

§2º - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§3º - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração

§4° - Não tendo sido prestada garantia, á Administração Púbica Municipal se reserva o
direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
§5° - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
§6º As multas previstas neste .Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela
CONTRATADA adjudicatário.

§7° Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente.
§8° Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
{,~

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições do art. 77 e demais úteis da Lei 8.666/93.

§1° O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
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