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PROCESSO DE LICITAÇÃO

:li

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
(1

MODALIDADE/Nº - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

i

TIPO - MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇAO
.

OBJETO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO
VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA
TODAS AS SECRETARIAS

EMPRESA(S)VENCEDORA(S)
-~.;:i

MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

DATA DA PUBLICAÇAO

DATA DE ABERTURA

25 DE MAIO DE 2021

08 DE JUNHO DE 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ.
ESTADO DA BAHIA
~
~ GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 10, DE 05 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA COMISSÃO DE UCITAÇÀO {
PREGOEIRO
E DA
OUTRAS
PROVIDtNCIAS.

'-J

LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACURURÉ,
ESTADO DA BAHIA, no uso das alribuições de seu cargo e com fundamenlo r.a Lei Orgânica
Municipal ena Lei Federal n' B.666 de 1993.
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a Comissão de Licitação do Município de Macururé , composla pelos
membros abaixo relacionados:

::1

{I

1- Rifa de Cássia Guimarães Pereira Nasclmenlo (Presidenle)
li -Maria José Xavier {Secre!ária)
Ili -Josê Canos Rodrigues da Cruz {Membro)
. IV-Cleillon Raimundo dos San los (apoio)
V-Alex Sandro Almeida de Moura (apoio)
§ 1' • ExerCBrá a Presidência da Comissão a servidora Rita de Cássia Guimarães Pereira
Nascimenlo que, por evenlual impedimenlo, será substiluida pela servidora Maria José Xavier.

§ 2' • Fica designado como Secrelário da Comissão o servidor José Carlos Rodrigues da Cruz,
que, por evenlual lmpedimenlo, será subsliluldo pelo servidor Clei\lon Raimundo dos Sanlos.

\_,/

§ 3' • Os membros da comissão permanenle de licilação deverão ser convocados para os
certames licltatórfos pelo seu presidente, sempre em número mínimo de três membros,
atendendo ao disposlo na legislação vigente, podendo o Poder Executivo, sempre que enlender
necessário, mediania Decrelo, nomear Comissões Especiais de Licilação, que tenham como
objetivo otimizar ps serviços.
Art, 4° • Fica nomeado a Pregoeira da Prefeilura Municipal de Macururé, sendo ela: Rifa de
Cássla Guimarães Pereira Nascimenlo
Art, 5' • Os membros da comissão permanente de licilaçào, nomeada no arl. 1° do presente
decre!o, poderão aluar também nos processos Hcilalórios - modalidade pregão presencial como
equipe de aporo.
Paragrafo único. A autoridade compelente poderá nomear no Processo Licilalóno, para equipe
de apoio, oulras pessoas que exerçam cargos compatlveis com o objeto licilado.
Ali, 4° • Esle Decreto en!ra em vigor na dala de sua publicação.

Praça Municipal, Centro. Cep: 48550·000, Macuíl.lré-8A
CNPJ: 14.217.343.0001l17, Teraro11e: (75) 32B4-2162, e-maif: gab!nele@macurure.ba.gov.br

----CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ZRDKCLGYJ3EEHXFCPBPAW

_1(!

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA CURURÉ ,
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO·

Art, 5' - Flcam revogadas as disposições em

oon~áno.

GABfNETE DO PREFElTO MUN!CIPAL, MACURURÊ • BA, 05 de Janeiro de 2021.

k.Jr.o
Leandro

Aor..au.J.. GG°\'T"l.V-'

s;;jue 'Gomes da Cru•

JA ~

Preferto

P,aça Mwifc!pal, C.n~o. Cep: 486SIJ.-O-OO, Macururé -BA
CNPJ: 14.217.34J.0001117, Telefone: (751 3284-2162, e-mrul: g,aolnere@r112cur,re."2.gO'f,llr

CERTTFICAÇAO D!GITAL: iZRDKCLGYJ3EEHXFCPBPAW

Esta edlçao encontra-se no site oficrar deste ente.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021

Macururé, 24 de maio de 2021
Do Departamento de Administração
Para Seção de Contabilidade e Controle Orçamentário

Assunto: Informação sobre dotação orçamentária
Prezado Senhor

Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria, no sentido de nos informar se há previsão
orçamentária para custear empresa especializada para operação de sistema informatizado via
internet e tecnologia de cartão magnético, vale papel (ticket) 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, conforme justificativa para contratação cotações em anexo.
O valor estimado é de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), sem taxa administrativa.
DA JUSTIFICA TIVA

Primando-se pela otimização da qualidade no trato com o bem público, com estreita observância de
critérios e mecanismos geradores de maior eficiência, celeridade e economicidade, é possível
almejar o alcance das seguintes vantagens: Controle, precisão das informações e redução do tempo
de compilação e análise de dados; Reduzir os custos e aprimorar a qualidade dos serviços que
envolvem a manutenção e funcionalidade da frota de veículos; Alcançar condições ideais para
desenvolver uma regular manutenção preventiva e corretiva dos veículos, através de um controle
mais eficiente desses serviços; Aprimorar nas passagens pelo pedágio; Agilidade e dinamismo na
prestação dos serviços de transporte; Por se tratar de serviços que sua interrupção ou
descontinuidade afeta diretamente a atividade fim da Prefeitura Municipal e todas as Secretarias, no
que concerne ao deslocamento de servidores e pacientes, torna-se evidente a necessidade de uma
contratação de natureza continuada nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

Atenciosamente,

Secretáriol'de Administração
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Cotação 006-2027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ-BA
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TAGs (ETIQUETAS ADESIVAS) PEDAGIO.
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Item 7
TAGs (ETIQUETAS ADESIVAS) PEDAGIO PARA COLOCAR NO PARA-BRISA DOS VEICULO$ LEVES
•--,.M•-••MO,-• ~-M,,,,,___
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Participante

MOVE MA!S
CONECTCAR

Documento

•-•--,<-,•~•-

Proposta

Marca

Modelo

152669.120D01B7

MCVE t.;V\!S

(16577631000299
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Item 2
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TAGs ( ETIQUETAS ADESIVA) PEDAGIO. PARA COLOCAR NO PARA-BRISA DOS VEICULOS PESADOS
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! Participant<:

11

MOVE MA!S

15256912000187

.MOVE MA!S

R$ 25,80

:MAi\:UAL

CONECTCAi~

16577631000299

PROPR!A

\R$ 25,90
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https://bllcompras.com/Quotation/QuotatlonReport
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Cotação 005-2021 - BLLCOMPRAS

1410.4/2021

Cotação 005-2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ-BA
CARTÃO MAGNETICO COMBUSTIVEL
C,:r:":" ,,,,,,.1,4/N/H,Jl J\l:J4:.t:/.
t,í1,1,; ~m: OlíOVOOOJ Cl'.:OC

Item 1
CARTÃO MAGNETICO SERVIÇOS COMBUSTIVEL
i

i Particlp.:.nte

~

. '

-~
Proposta

Método

:rvw2. SERVIÇOS LTDA_ _ _ _ _ _ __

'30379128000179

! Modelo
..... ,.
)não se aplica

;TRIVALE ,t,Dfv1!NISTRAÇÀO LTOA

:005041220001.97

if>ROFRIO

!PRDPRI.!\

[{$ 2,50

!IMPOHTADO

IPR!ME CONSJLTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR!Al LTDA

:os:>40639Coo130

IPROPRIA

!PROPRIA

R$ 2,50

11MPORTADO

Mi:mfo. r,1.,,,0 ""1~,

Oocumerito
. .... ,...........

'
i

1

5e ilpiicil

R.$ 0,01

V1>'Vi unit~ri'1: li$ (!,H1.

!IMPORTADO

b',.r l(lUi: E$ (',ül
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Cotação 004-2021 - BLLCOMPRAS
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Cotação 004-2027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUPURÉ-BA
CARTÃO MAGNETICO MECANICA
(,,·r.wo, ,, ,,.M/W[lrJll J&:',ll:.)~
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Item 7
CARTÃO MAGNETICO MECANICA
1

•-------•W•-••m•-•-•-•-••~

'

Participante

,.

,,

;?RiME CONSULTOR.IA E ASSESSOR;A EMPRESARIAL LTDA

R~;·r~1-E:"X rnNsULT□ r~1A 'E"~1--z1;s:rxo·Et~Pr,ESARIAL LT□A

1

1,
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Modúlo

;053.40639000130

Propria

:zsoos.1.10000106

SÇRVIÇO

" - • • ••--•M••M M - - - - - ~

Marca
tropri;,

Proposta

Método

:R$ 4,27

s!MPORTADO

R$ 856383,38

IMPORTADO

11,.,,,,. ,mii:,,,"' !Vi 4,1?

V.,:,,, 1"1,,;, 1'1 4,77
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Nutricash
Salvador, 14 de Abril de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Macururé

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
AV. TANCREDO NEVES, N2 450, ED. SUAREZ TRADE CENTER, SALA 2402, CAMINHO DAS ÁRVORES,
SALVADOR/BÂ CEP: 41820-020.
CNPJ: 42.194.191/0001-10
TEL: (71) 3340-4900
Prezado (a) Senhor (a),
É com a máxima satisfação que apresentamos a V.Sa. Nossa cotação para o processo de licitação
da VALE COMBUSTÍVEL da Prefeitura Municipal de Macururé.

1- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
2 -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

A NUTRICASH cobrará Taxa de Administração de (2%) (dois por cento).
3-VALOR GLOBAL DO CONTRATO:

Produto

Valor Contratação

Período (meses)

Taxa

Valor Global

vc

R$ 70.000,00

12

2%

R$ 72.100,00

/42:l94'.19,1JOOQ·1--l0

=-~

-Nl/TR!CASH SERVIÇOS L_TQ,,.
RUA FRÁIICISCO GOI/ÇAtVES, N'Oi
EDF. REITOR MIGUEL CAUl.0/1, $AtA 11(,;

L

C.O.l!ERC.!O,CEP.:4·0.0·1~90
SALV~R-BA

/

____'

Nutricash Serviços LT0AICNPJ: 42.194.191/0001-10 IAv. Tancredo Neves, n2 450, sala 2402,
Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-020

~,I
-C11·)
Salvador, 14 de Abril de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Macururé

MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
AV. TANCREDO NEVES, N2 450, ED. SUAREZ TRADE CENTER, SALA 2501, CAMINHO DAS
ÁRVORES, SALVADOR/BA CEP: 41820-020.
CNPJ: 27.284.516/0001-61
TEL:(71)3340-4900

Prezado (a) Senhor (a),

É com a máxima satisfação que apresentamos a V.Sa. Nossa cotação para o processo de
licitação da Gestão de Abastecimento, Manutenção e Fastpass da Frota da Prefeitura
Municipal de Macururé.

1- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
A MAXIFROTA cobrará Taxa de Administração de (3%) (três por cento).

3-VALOR GLOBAL DO CONTRATO:
Produto

Valor Contratação

Período (meses)

Taxa

Valor Global

MXA

R$ 230.000,00

12

3%

R$ 236.900,00

MXM

R$ 220.000,00

12

3%

R$ 222.600,00

FASTPASS

R$ 25.000,00

12

3%

R$ 25.750,00

Atenciosamente,

~:~
AVEUfüJD()~r

·-?

·oTALTDA

------~-----~---..-.--~MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frol:t LTDA I CNP J: 27.284.516/0001-61 1 Matriz: Av. Tancredo
Neves, nº 450, Edf. Suarez Traéle, sala 2501 - Caminho das Árvores 1 CEP: 41.820-020, SalvadorÍBA
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Macururé, 24 de maio de 2021.
Da Seção de Contabilidade
Para Departamento de Administração

Assunto: Resposta ao Processo Administrativo nº 079/2021

Senhor Secretário
Josimar Felix da Silva

Em resposta á solicitação formulada por vossa senhoria a respeito da existência de
dotação orçamentária para custear combustível, peças e serviços mecânicos e pedágio
através de cartão magnético e vale ticket, no valor estimado de R$615.000,00 (seiscentos
e quinze mil reais), sem taxa administrativa, tenho a lhe informar as seguintes dotações
orçamentárias para despesa:
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte - 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
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: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte-14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte - 14
Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: O
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Unidade Orçamentária: 2.06.01 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura
Ação: 2.044 - Manutenção Secretaria Municipal de Infra Estrutura
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - O

Unidade Orçamentária: 4.01 .01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2. 028 - Manutenção das Ações da Proteção Social Básica - PBF - PBV - SCFV
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33. 90. 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - 29
Unidade Orçamentária: 4.01 .01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte- O
Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte -1
Unidade Orçamentária: 5.01 .01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDES 40% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte-19

Atenciosamente,

~
Rafael Barros do N. Cardoso
Diretor do Depart. de Contabilidade
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DESPACHO DO PREFEITO

· Após analisar a solicitação do que se refere ao processo administrativo n2 079/2021,
expedido pela Secretaria de Administração,
com resposta positiva do Setor de
Contabilidade, quanto a existência de dotação orçamentária, autorizo a Comissão de
Licitação a iniciar o processo licitatório para a contratação de empresa para realização dos
serviços através de cartão magnético e vale ticket, para abastecimento, pedágio e
serviços/peças mecânicas, na forma da Lei Federal de Licitações n2. 8.666/93.

Gabinete do Prefeito Municipal, Macururé - Bahia, em 24 de maio de 2021.

Encaminha-se ao setor de licitações a fim de que tome as providências cabíveis, na forma
da Lei.

L e a n ~ Gomes da Cruz
Prefeito Municipal

;,.

jJ '-'.ÂÇYº~-~ª-É
PARECER JURIDICO
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 079/2021
Pregão Presencial nº 027 /2021

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial registrado
sob o nº 027 /2021, cujo objeto é a contratação de empresa para
operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão
magnético, vale papel (ticket) ou qr code, pode meio de redes de
estabelecimento credenciados para abastecimento de combustíveis
para Secretaria Municipal de Saúde e Secretária Municipal de
Administração,

pedágio para

a

frota

de veículos de todas as

secretárias, 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 locaos da Prefeitura
Municipal

de

Macururé

no

período

de

12

meses,

conforme

especificações e quantidades constantes neste edital e seus anexos,
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo V do Edital,
atendendo ao disposto na Lei nº 10.520/2002.
Consta no presente certame licitatório pesquisa de preços, bem
como declaração com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal,
com indicação da fonte de custeio para arcar com o dispêndio,
adequação da despesa com a Lei Orçamentária Anual, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
Ademais,
instrumento

encontra-se adunado no processo a

convocatório,

instruído

de

edital

de

minuta

do

licitação,

especificações do objeto, modelo de propostas de preços, modelo de

Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macurure.ba.gov.br

ir ,_, A~Y·~.~BJ
credenciamento para a prática de atos concernentes ao certame e
demais modelos de declarações, conforme legislação pertinente.
Aquiesceu a autoridade do Poder Executivo Municipal acerca da
deflagração do procedimento licitatório.
Ficou estabelecido no edital o menor preço global como critério
de julgamento, atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666/93.
O presente processo consta o edital indicando as exigências
constantes do art. 40 da Lei 8.666/93 c/c art. 4° da Lei 10.520/2002, bem
como a documentação que os interessados deverão apresentar para
serem considerados habilitados.
Relatado o pleito passamos ao Parecer.
PARECER

A Lei 10.520/2002 dispõe que pregão é a modalidade de licitação
destinada à aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes
considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais (art. 1º,
parágrafo único).
Verificando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas
pela Lei 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, como:
1- Definição do objeto de forma clara e sucinta;
li - Local a ser retirado o edital;

Ili - Local, data e horário para abertura da sessão;
IV - Condições para participação;
V - Critérios para julgamento;
VI - Condições de pagamento;

Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macurure.ba.gov.br
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VII - Prazo e condições para assinatura do contrato;
VIII - Sanções para o caso de inadimplemento;
IX - Especificações e peculiaridades da licitação.

Assim, após examinar o processo em epígrafe, nossa conclusão é
de que o mesmo encontra-se em acordo com a legislação aplicável,
pelo que aprovamos o edital e a minuta do contrato, da forma com se
encontram, conforme exigência do Art. 38 da Lei de Licitações, que "as
minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas
por Assessoria jurídica da Administração".

Dessa forma. concluímos que o processo está em condições para
que seja iniciada a fase decisória, com a publicação na impressa oficial
e jornal de grande circulação do aviso contendo o resumo do edital,
daí passando-se às fases de recebimento e julgamento da habilitação
dos licitantes e julgamentos das respectivas propostas.

É o que nos parece, salvo melhor juízo.

Macururé/BA, 08 de Junho de 2021.

OAB/BA 50.272

Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macurure.ba.gov.br
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021
A Pregoeira Rita de Cássia G. Pereira do Nascimento, da Prefeitura Municipal de
MACURURÉ, designada pelo Decreto nº.0 10/2021, de 05 de janeiro de 2021, torna público
que no dia 08 de junho de 2021, às 15:00h, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE

MACURURÉ, BAHIA, sala de Licitações, localizada à Praça Municipal, s/n - Centro
Macururé, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor
taxa de administração por lote, observadas às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520,
de 24/07/2002, Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais
exigências deste Edital.
Telefones para contato: (75) 3284-2162.

DATA: 08/06/2021

HORA: 15:00h

JULGAMENTO:

MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECIMENTO:

IMEDIATO/PARCELADO

[t. DQ_OB.[E.JO
Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa especializada para operação de
sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, vale papel (ticket) 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, conforme especificações e quantidades constantes neste edital e
seus anexos.

12. DAS CONDIÇÕESPARA'PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão partte1par desta licitação qualquer empresa, desde que atenda a todas as
exigências do Edital e que tenha especificado como objeto social da empresa, expresso no
estatuto ou contrato social, atividade compatível com o objeto desta licitação.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;
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b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou
tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com qualquer
órgão público;
c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for dirigente ou servidores
públicos.

["DAÍMPUGNAÇÃO DO ATO CÜNVOCATORIO
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão, devendo encaminhar via e-mail e/ou protocolar o pedido no Setor de Licitação,
localizado na Praça Municipal, s/n - Centro, na sede da Prefeitura Municipal de Macururé,
Bahia, cabendo a Pregoeira decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
3.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das
seguintes providencias:
a) Anulação ou revogação do edital;
b) Alteração e republicação do edital.
c) Alteração no edital e manutenção do prazo da data e horário da sessão pública, nos
casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das
propostas.
d) Os recursos contra o edital não terão efeito suspensivo.
3.1.2. Não serão conhecidos as impugnações e recursos subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
3.1.3. Não serão conhecidas as impugnações, pedidos de esclarecimentos e recursos sem o
devido preenchimento de dentre outros os seguintes pressupostos:
a)
b)
c)
d)
e)

Tempestividade da impugnação;
Devida petição;
Conter data;
Conter a assinatura do representante legal;
Acompanhamento da cópia do contrato social ou outro documento que identifique os
sócios;
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3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão
pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório, até o transito em julgado da decisão a ela pertinente.

(4.

DA REPRESENTAÇAó'E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante a pregoeira, para
proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a
participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de
ofertas e lances verbais e assinatura de contrato.
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir
nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos
neste Edital, por sua representada.
4.3. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a parcelada
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da pregoeira.
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; (copias
autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular,
com reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES
ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar os
originais para conferência)
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto;

4.5 Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar
acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato
constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o
ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento.
4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da
sessão do pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião
ou serem pela pregoeira ou membro da sua equipe de apoio.
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4.7. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.
4.8.
O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente
credenciado.
4.9.
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

5.
DA APRESENTAÇÃO-DE DECLARAÇÃO E DOS ÕÕCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO
5.1.
No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, a pregoeira, que dirigirá os
trabalhos, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo
registrados em ata os nomes dos licitantes:

Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo,
5.1.1.
dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório,
conforme Modelo de Declaração, constante do Anexo IV deste Edital,
5.1.2. Envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço
(envelope nº 1) e Habilitação (envelope nº 2),
5.1.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, bem como as previstas
na Lei 8.666/93.
5.2.

Aberta

asessão não mais serão admitidos novos licitantes.

Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e a Habilitação deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o
nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos
conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas "a" e
"b" a seguir:
/
a)
envelope conten1J os documentos relativos à Proposta de Preço:
ÃPREFEITURA MÍJNICIPAL DE MACURURÉ- +
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
~PREGÃO PRESENCIAL 027/2021

LICITANTE:

'0°

e

•

EN\TELO}'.E~A" (PROPOSTA DE PREÇO}
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envelope contendo os Documentos de Habilitação:

'À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 027/2021

LlCITANTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ENVELOPE_:'B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO}
5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentado~ em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que
acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pela pregoeira ou sua equipe
de apoio.
5.4.
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preço.
5.5.
Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil;
,. . salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
,
5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

.

5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos
da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que
efetivamente vai prestar serviço conforme objeto da presente licitação.
5.8. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.

;~DÃAPRESENTAÇÃO_E_CONTEÚDO DAPROPOSTA-COMERCIAL
ENVELOPE~'A"
6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado
como Envelope "A".
6.2: A propos~a. para o item _Iic~tad~ deverá ser a~r~s_entada e"l,')02 (duas) vias
dattlografadas/d1g1tadas, com a md1caçao do preço umtano e totaL do valor global,
devidamente datada, rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem
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emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de
livre disposição, o seguinte:
a)

designação do número desta licitação;

b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura.
Na falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;
d)
declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços mantidos na
proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais,
estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros
de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita prestação de serviço do
objeto da licitação. A Prefeitura Municipal de MACURURÉ não admitirá qualquer alegação
posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo
licitante sobre os preços cotados;
6.3. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos.
6.4. A participação na licitação impo1ia em total, inestrita e inetratável submissão das
licitantes proponentes às condições deste edital.
6.5. Para cálculo da proposta de preço a empresa deverá aplicar o valor da sua Taxa de
Administração, não poderá ser superior a 2% sobre o valor estimado no lote 01,lote 02,lote
04 que é de R$ 590.000,00 .

7.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope "B" - "Documentos de Habilitação",
documentos que demonstram atendimento às exigências indicadas neste item.
7.2. Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo de
validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário.
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se
possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus
administradores;
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c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado
de prova da composição da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Se for microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar comprovação mediante
Certidão expedida pela Junta Comercial.
7.1.2 REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do MF - Ministério
da Fazenda;
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF);
c) prova de regularidade com o Tribunal Superior do Trabalho - TST (CNDT);
d) prova de regularidade com a Fazenda Pública, mediante a apresentação exclusiva dos
seguintes documentos:
d. l Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional;
d.2 Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
d.3 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda distrital (DF) ou estadual, expedida pela
Secretaria da Fazenda;
d.4. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda municipal, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Município onde se acha instalada a sede da licitante.

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à
data da realização da licitação, prevista no item X do preâmbulo, caso o documento não
consigne prazo de validade;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXlII do art. 7º da Constituição
Federal, conforme modelo -Anexo III.
c) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os
respectivos originais para conferência pela pregoeira ou por membro da equipe de
apoio, na sessão.

d--·

~

'f

7

P R. E. -F E I T U R A

D E

~v=it:

,

{IP.

MACURURE
COMPROMISSO

e)

E

RESPEITO

~

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem e
selado com a Declaração de Habilitação Profissional - DHP fornecida pelo respectivo
Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
f) O Balanço Patrimonial deve estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
g) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas, os
quais deverão ser iguais ou superiores a 1 UM:
LG- Ativo Circulante+ Realizável a
- Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
SG= Passivo Circulante+ Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
LC
Passivo Circulante
h) A empresa deverá apresentar TAXAS ofertadas para abastecimento, produtos e
manutenção deverá ser considerada percentual em reais, TAXA ofertada para pedágio
será cobrada em reais por TAG.

7.1.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Apresentar no mínimo 0l(um) Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual comprove a aptidão
do licitante para a prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta
licitação, de forma satisfatória.
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.
a) PEDÁGIO: em âmbito nacional;
b) PEÇAS, ASSESSÓRIOS E OFICINA (SERVIÇOS MECÂNICOS): em todo
território do Nordeste.
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is. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento
das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu
procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os
necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame.
8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão a pregoeira, declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o
inciso Vil do art. 4 ° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo IV) e, em envelopes
separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação.
8.3. A pregoeira procederá à abertura dos envelopes "A" contendo as propostas comerciais,
que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à
validade e cumprimento das exigências contidas no edital, e classificará as propostas dos
licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos
e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.
8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o total até o
encerramento do julgamento deste.
8.6. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as
demais, em ordem decrescente de valor.

8. 7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira,
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total,
inferiores à proposta de menor taxa administrativa, com redução mínima entre os lances de
conforme solicitação da pregoeira. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances,
incidirá sobre o preço total da Proposta.
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8.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita
de menor taxa e o valor estimado para a contratação.
8.1 O. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para o valor global, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
8.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou
vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens
baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e
qualquer atividade oferecida em sua proposta.
8.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a
pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.13.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham
condições;
b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
julgamento.
8.14. Nas situações previstas nos incisos 8.9., 8.10., e 8.13, a pregoeira poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.15. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (es) deverá(ão) apresentar a pregoeira, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova
proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços, observando o disposto no
inciso 6.2, em conformidade com o anexo a este Edital e de acordo com o correspondente
item adjudicado.
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8.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela pregoeira e licitantes presentes.
8.17. Não serão motivos de desclassificação simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos
demais licitantes.

[9. DA HOMOLOGAÇÃ-OE FORMALIZAÇÃO DO FORNECIME-NTO.
9. l. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.
9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o licitante
vencedor será convidado, mediante notificação ao credenciado por qualquer meio e na sua
falta ou de impossibilidade, será remetida via Fax para endereço constante na proposta, a
entregar o produto, no prazo estipulado, que não poderá ser superior a 03 (três) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato.
9.3. É facultado a Prefeitura Municipal de MACURURÉ, quando o convocado não
comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se,
injustificadamente, fornecer o serviço e cumprir com sua proposta vencedora, convocar os
LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação.
9.4. O fornecimento deverá ser em estrita conformidade com as prescrições deste edital e
seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.

110. DAS SANÇÕES
10.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se

recusar injustificadamente a proceder à prestação de serviços, apresentar pendências
junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar o fornecimento, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, será descredenciada do sistema de
cadastramento de fornecedores de serviços a que se refere o inciso XIV, do art. 4°, da
Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por
cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais
cominações legais.
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10.2. Fica facultada a Prefeitura Municipal de MACURURÉ, na hipótese de
descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não
cumprimento do prazo de fornecimento, aplicar à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global da proposta do licitante. A multa poderá ser aplicada a cada novo período de 30
(trinta) dias de atraso.

111. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da seguinte
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 3.01.01- Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30-Material de Consumo
Fonte-14
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30-Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte-2
Unidade Orçamentária: 3.01 .O 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.091 - Manutenção do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada
Class. Econômica: 33.90.30-Material de Consumo
Fonte-14
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte- 14
Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
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: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - O

Unidade Orçamentária: 4.01.01 -Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.028 - Manutenção das Ações da Proteção Social Bãsica - PBF - PBV - SCFV
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte-29
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Unidade Orçamentária: 4.01.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte- O
Unidade Orçamentária: 5.01.01-Fundo Municipal de Educação
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - 1
Unidade Orçamentária: 5.01.01 -Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDES 40% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte-19

112. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a)
O CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, o valor correspondente ao
fornecimento efetuado, de imediato, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente
atestada pela secretaria competente. O pagamento será através de depósito/transferência na
conta corrente da contratada da qual seja titular ou cheque nominal.

b) Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou
legais, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços executados, total ou
parcialmente.
c) Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
Proponente que assim o fizer.

113. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LfCITAÇÃO
A entrega será parcelada, conforme pedido e comprovação do pagamento.

114. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME
14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
14.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação
do procedimento licitatório.
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l•s~Dos_ RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar parcelada e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista parcelada dos autos.
15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.
15.4. A falta de manifestação parcelada e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor.
15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado
para iniciar os serviços no prazo definido neste edital.

116. DOS CAsos:oMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela pregoeira ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei nº 8.666/93.

[17 .. DO.F:ORO
17.1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCA DE CHORROCHÓ renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciar e dirimir as dúvidas e
controvérsias porventura decorrentes da interpretação e execução deste contrato.

lt8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.2. Reserva-se a pregoeira e a equipe de apoio o direito de solicitar, em qualquer época ou
oportunidade, informações complementares.
18.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:
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a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização,
se as alterações afetarem a formulação da proposta.
18.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou
cancelamento de propostas após a sua entrega.
l 8.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
18.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
18.7. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo 1 - Modelo Credencial;
b) Anexo II - Modelo Preferencial de Procuração;
c) Anexo III - Declaração (inciso XXXIll do art. 7° da Constituição Federal);
d) Anexo IV - Declaração (inciso VII do art. 4 º Lei 10.520 de 17/07/2002);
e) Anexo V - Termo de Referência. Modelo da Proposta
f) Anexo VI- Minuta de Contrato

Rita dé C&sia G. PereiramrNascimento.
PREGOEIRA OFICIAL
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rANEXO I
!PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

MODELO CREDENCIAL
Eu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, portador do Registro
de Identidade nº _ _ _ _ _ _ _ __, expedido pela----~ devidamente inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº
sócio
gerente
da
empresa
credencio o Senhor(a) _________________ , (nacionalidade, estado
civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ____________,
expedido pela _ _ _ _, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, sob o nº __________________, residente à
como meu mandatário, para
representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao
procedimento licitatório, concernente a (modalidade da licitação), na forma do seu Edital.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas
no Edital Pregão Presencial nº xxxxxx.
_ _ _ _ _ __, ___ de _ _ _ _ _ _ de 2021.

1.

(nome, e assinatura do representante legal da empresa)~

r ,:

f

J'

f

16

...

~~,

~

~(~"I

PREFEITURA

D E

,

MACURURE
COMPROMISSO

E

R,ESPEITO

'Wtilll/'IWMI-

"i&~

{;jb
~

ANEXO ll
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

MODELO PREFERENCIAL DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, por
seu representante legal Sr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade nº _ _ _ _ __,
expedida pelo _ _ ___, inscrito no MF/CPF sob o nº - - , - - - - - - - - ' residente e
domiciliado na cidade de _ _ _ _ _ _ _ __, com endereço _ _ _ _ _ _ _ _ __
na forma de seus estatutos - anexos, e/ou constituído na forma do instrumento de procuração
anexo.
OUTORGADO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , por
seu representante legal S r - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - '
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade nº _ _ _ _ __
residente e
·
expedida pelo -,-,---' inscrito no MF/CPF sob o nº
domiciliado na cidade de _________, com endereço __________
PODERES:
Assinar, em nome do outorgante o eventual contrato e demais instrumentos relativos aos
serviços do objeto licitado no Pregão Presencial nº xxxxxx, podendo o dito procurador, no
exercício do presente mandato, praticar todos os atos necessários ao seu fiel cumprimento,
obrigando-nos e aos nossos sucessores pelo que tudo deu por bom, firme e valioso.

_ _ _ _ _ __, _ _ _ de _ _ _ _ _ _ de 2021.

OUTORGANTE

e

P.S. Reconhecer firma.
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'ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N~027/202l ·

DECLARAÇÃO

(Razão Social do LICITANTE). inscrita no CNP J sob o nº _ _ _ _ _ _ ___, sediada
na (endereco completO). declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso
XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º,
da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados,
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

MACURURÉ - BA, _ _ de _ _ _ _ _ de 2021.

(Nome e assinatura do Declarante)
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rANEXO IV
lrREGÃO PRESENCIAL N~ 02112021

DECLARAÇÃO

(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
sediada na (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no
inciso VII, do artigo 4° da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação constante do subitem 7.0 do presente edital.

MACURURÉ/BA,

de _ _ _ _ _ de 2021.

(Nome e assinatura do Declarante)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento
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[PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

TERMO DE REFERÊNCIA
Considerando a necessidade da Prefeitura MUNICIPAL DE MACURURÉ, em desenvolver suas
atividades de maneira eficiente, vem por meio do pregão presencial nº 027/2021 especializada
para operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, vale papel
(ticket) ou qr code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para abastecimento de
combustíveis, pedágio, bem como peças/produtos utilizados em veículos e serviços mecânicos,
conforme abaixo discriminado:

ITEM

01

ITEM

01

VALOR

LOTE 01

Gestão de abastecimento c/
MAGNÉTICO
para
Municipal de Saúde e
Municipal de Administração
território do Nordeste

TAXAADM.

ESTIMADO/ANO
CARTAO 300,000,00
Secretaria
Secretaria
em todo

LOTE 02

Gestão de manutenção em geral de
veículos, aquisição de peças/acessórios c/
CARTÃO
MAGNÉTICO
para os
todas as Secretarias da
veículos de
Administração em todo território do
Nordeste

VALOR

TAXAADM.

ESTIMADO/ANO
220,000,00
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ITEM

OI

ITEM

OI

E

R·E'SPEIT9

VALOR

LOTE03

Gestão de pedágio T AG âmbito nacional

LOTE04

TAXAADM.

ESTIMADO/ANO
25.000,00

VALOR

TAXAADM.

ESTIMADO/ANO
Gestão de abastecimento c/ VALE 70.000,00
TICKET para Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de
Administração em todo território do
Nordeste

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
ENTREGA
DOS
PRODUTOS
imediata/parcelado
DATA -/- I- -

CARIMBO CNPJ

ASSINATURA
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CONTRATO ADMINISTRÀTIVO DE!PRÉSTÀÇAO DE SERi7íÇÕS N~Xl<XXi

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DE
MACURURÉ
E A
MUNICIPAL
EMPRESA XXXXXXXXX
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 xxxxxxxx, portadora do CNPJ
nº. xxxxxxx, com endereço à xxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxx, portadora do CPF nº
xxxxxxx e CI nº xxxxxxxx, residente e domiciliada xxxxxxxxx, 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, 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, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.
§ ÜNICO. 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: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte- 14
- _
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Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
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: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte - 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte-14
Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
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: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - O
Unidade Orçamentária: 4.01 .01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.028 - Manutenção das Ações da Proteção Social Básica - PBF - PBV - SCFV
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
·
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte -29
Unidade Orçamentária: 4.01 .01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte- O
Unidade Orçamentária: 5.01 .01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte - 1
Unidade Orçamentária: 5.01 .01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDES 40% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte -19
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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
de
R$
' - - - - - - - - - - - - - 1 • 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.
§ 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 manutençã,ci,_ 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.
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CLÁUSULA SÉTIMA

VIGÊNCIA DO CONTRATO

A partir de sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art. 5Tda Lei nº 8666/93.

l:_;,.,

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 nº xxxxx
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 nº xxxxxx;
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.
XIII - A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de cartões (papel

+- @-- r

e/ou magnético que servirão para a realização de serviços de manutenção;
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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)
b)
c)
d)
e)

concessionárias
oficina de funilaria e pintura;
loja de auto-peças:
serviço de condicionador de ar;
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 retífica 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:
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.
PEDÁGIO: em âmbito nacional;
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.
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
0
estipula § único do ar!. 61 da Lei n. 8666/~3. ~ -

r
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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.
§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.
§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

11---~f
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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.

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.

§ 1° - A ínexecução 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

§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.
§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.
§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.
§6° As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida

4--~~
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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.
§8º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa á 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
§1º 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 título 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-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 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 5º (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 termos
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.
§6º - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
§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 que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
xxxxx/BA,_de ______ de _ __

Prefeitura de Macururé

Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF: _ _ _ __

TESTEMUNHAS:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ CPF: _ _ _ __
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Terça-feira• 25 de Maio de 2021 • Ano • Nº 1753
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Macururé publica:
•

Aviso De Licitação Do Pregão Presencial Nº 027/2021 - Objeto:
Contratação De Empresa Especializada Para Operação De Sistema
Informatizado Via Internet E Tecnologia De Cartão Magnético, Vale Papel
(Ticket) 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.

Imprensa Oficial
do Município.
Ge5'IBO Transparenw econsciência limoa.
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Gestor - Leandro Bergue Gomes da Cruz / Secretário - Governo/ Editor - Prefeito
Pça. Municipal s/n
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AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Macururé avisa aos interessados que se encontra disponível na Sede da
Administração o edital Pregão Presencial nº 027/2021, objetivando contratação de empresa especializada
para operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, vale papel (ticket) 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 veiculas 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. Informações das 9:00 as 11 :30 horas Pregoeira: Rita de Cássia Guimarães P.
Nascimento Macururé-BA, 25/05/2021.
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Esta edição encontra-se rio site oficial deste ente.

Email -PREFEITURA MACURURÉ-Outlook

31/05/2021

SOLICITO EDITAL Nº 027/2021

E

Elineide dos Santo
s Assunção <elinei
de.santos@nutrica
sh.com.br>
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Seg, 31/05/20211041
Para: Você
Cc: Você; Henrique Avelino do:

Bom dia, Prezados,
'\,

A MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA,
CNPJ 27.284.516/0001-61, vem por meio deste,
solicitar o edital N9027/2021, cujo objeto é
"Contratação de empresa especializada para operação
de sistema informatizado via internet e tecnologia de
cartão magnético, vale papel ticket 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."
Salientamos que conforme os princípios que regem a
Lei de Licitações n9 8.666/93 e a Constituição Federal
em seu art. 59, sendo eles, a transparência,
publicidade e o acesso a informação que garante aos
participantes a lisura dos atos praticados pela
Administração, solicitamos o envio do edital
supracitado. Caso não sejamos atendidos este e-mail
será reportado ao Tribunal de Contas do Município
para as devidas providências.

C

Atenciosamente,
Elineide dos Santos Assunção
Analista Administrativo Comercial De Setor Público

Te/. Direto: 71 3340.1016
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, com sede Av. Tancredo Neves, 450,

Sala 2501 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-901, inscrita no CNPJ sob o ne
27.284.516/0001-61, neste ato representada por sua sócia e diretora, Sra. ROSANE DE FREITAS
MANICA, brasileira, divorciada, nutricionista, domiciliada na Av. Tancredo Neves, n• 450, Edil.

Suarez Trade Center, Sala 2501, - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-020, Salvador/BA,
portadora da carteira do CRN - Conselho Regional de Nutrição nº 0507, CPF/MF

nº 297.961.480-

72 e RG n• 11.410.936-26 SSP/BA e pelo administrador nomeado também diretor mediante
Cláusula 5• do Contrato Social, Sr. JOSÉ PAULO DE FREITAS GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado
da Bahia, Rua Basílio da Gama, 72, Edf. Palazzo Siena, apt.°1201, Canela, Salvador/BA, portador
da céd,ula de identidade n• 05.428.568-24 SSP/BA e do CPF nº875.053.045-34.

OUTORGADOS:
GRUPO 1:

Henrique Avelino dos Anjos, brasileiro, casado, sociólogo, RG n•. 2.329.286 SSP/BA e CPF nº.

506.865.775-15 e Carteira Profissional n• 29.315; Vuri Esmeralda Teles, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG n'4784642 SDS-PE e CPF n'032.848.094-06; Loel Fernando
Ribeiro Vaz, brasileiro, casado, contador, RG n•. 117.078.930 SSP/MA e CPF n•. 823.234.533-00

e Petronius Macedo Roseira da Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº.
747454922 SSP/BA e CPF n•. 798.088.165-68;

PODERES:

1) Para o fim especial de praticar os seguintes atos junto à Administração Pública:
1.1) Representar a outorg_ante em Concorrências Públicas, Tomadas de Preços, Convites ou
Pregões, junto a entidades integrantes da Administração Pública direta ou indireta, tais como,
exemplificadamente, Órgãos Públicos em geral, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas ou
de Economia Mista e outras de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, e, ainda, junto às
Fundações e Empresas Privadas, integrantes o_u não do Programa de Alimentação ao
Trabalhador, podendo para tanto, isoladamente, apresentar e firmar declarações, propostas de
preço,

lances

verbais,

compromissos,

impugnações,

intenções

de

recurso,

MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Av. Tancredo Neves, 450, Sala 2402 - Caminho das Árvores, Salvador- BA, CEP 41.820-901,

recursos

(

~

Salvador/Bahia -Te\. 3340-1000

CNPJ: 27.284.516/0001-61
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administrativos, defesas administrativas e quaisquer outros documentos, bem como desistir

expressamente dos mesmos;
1.2) firmar contratos e/ou convênios.

GRUPO li:
Maurício de Souza Macias, brasileiro, em regime de união estável, analista de sistemas, RG n2

09986686-21 e CPF n2 248.932.028-98; Edmilson José Souza de Albuquerque, brasileiro,
casado, tecnólogo em logística, RG nº 6439283 SSP/PE e CPF: 012.178.324-60; Alexandre
Everson Petik, brasileiro, solteiro, administrator, RG n2 6447 452-9 e CPF: 018.916.949-44;
Thiago Paranhos de Moraes Souza, brasileiro, solteiro, advogado, RG n2 12693847-40 SSP/BA e

CPF n2 002.087.335-23, inscrito na OAB/BA sob o n2. 23.962; Emerson Gusmão Torres,
brasileiro, casado, executivo de negócios, RG n2. 7377332 SSP/PE e CPF nº. 083.939.714-38; José
Libio Reis Cajazeira Junior, brasileiro, divorciado, administrador, RG N2 41343565-2 SSP/BA e

CPF n2 767.825.655-87; lzabel Cristina de Arruda Barros, brasileira, casada, advogada, inscrita
na OAB/BA 49.533, CPF 725.560.051-49, RG 13335502 SSP/MT; Anna Patrícia Ferreira de
Araújo, brasileira, solteira, executiva de negócios RG 3068444 SSP/PB CPF 072.627.764-95 e
Adriano Bonfim dos Santos Silva, brasileiro, casado, executivo de relacionamentos RG nº

704373513 SSP/BA e CPF nº 803.984.305-78; kleber Roberto Albuquerque de Almeida,
brasileiro, casado, executivo de relacionamento, RG n2 5063724 SSP/PE E CPF n2 028.278.744-

58; Juliana Maura Queiroz Araujo, brasileira, casada, supervisora comercial público, RG
n 2.12117303-87 SSP/BA e CPF n2. 003.735.116-80; Francisco José de Albuquerque Neto,
brasileiro, casado, executivo de negócios, RG n2 6626672 SDS/PE, CPF n2 056.872.454-21;
lgor Nascimento de Oliveira, brasileiro, em regime de união estável, administrador, RG nº

08452422-70 SSP/BA, CPF n2 008.232.775-00.

2) Para o fim especial de práticar os seguintes atos junto à Administração P blica:
2.1) Representar a outorgante em Concorrências Públicas, Tomadas de

reços, Convites ou

Pregões, junto a entidades integrantes da Administração Pública direta ou indireta, tais como,
exemplificadamente, órgãos Públicos em geral, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas ou
de Economia Mista e outras de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, e, ainda, junto às
Fundações e Empresas Privadas, integrantes ou não do Programa de Alimentação ao
Trabalhador, podendo para tanto, isoladamente, apresentar e firmar declarações, propostas de

preço,

lances verbais,

compromissos,

impugnações,

intenções de

recurso,

recursos

administrativos, defesas administrativas e quaisquer outros documentos, bem como desistir
expressamente dos mesmos.

d-- .,
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MAIIIUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Av. Tancredo Neves, 450, Sala 2402 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-901,
Salvador/Bahia - Te!. 3340-1000
~
CNPJ: 27.284.516/0001-61
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Os poderes ora outorgados não são passíveis de substabelecimento e têm vigência de um ano
a partir do dia 08 de fevereiro 2021, sendo válidos até 08 de fevereiro de 2022.
I,'"

Havendo desligamento de qualquer. um dos outorgados do quadro da outorgante, sua
controladora ou coligadas, os poderes que. 1·~e,'fo~;in con,feri~Ós neste instrumento serão
automat_icamente extintos de pleno direito, a partir da data do respectivo desligamento.
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Salvador, 08 de fevereiro 2021.
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MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
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Av. Tancredo Neves, 450, Sala 2402. Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-901,
Salvador/Bahia - Tel. 3340-1000

CNPJ: 27.284.516/0001-61
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Pelo presente Instrumento particular os abaixo assinados:
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NUTRICAS'"! SERVIÇOS LTDA., empresa nacional, registrada na Junta
Comercial do Estado da Bahia so NIRE n• 29201294316, com sede Rua
Francisco Gbn~lves, n• 01, Edlf.: Reitor Miguel Calmon, sala 1205, Bali:'°
Comérclo, Cep.: 40.015-080, Salva o, Estado da Bahia, devidamente Insente
no CNPJIMF sob o n• 42.194.191 001-10, representada nesta ato pelo seu
Diretor JOSE PAUL.O DE FREITAS GUIMARÃES JONIOR, brasileiro, solteiro,
nascido em 27/07/1974., administra or de empresas, portador de Cédula de
Identidade n.• 05.428,568-24 SSP/
e do CPF n.• 875.053.045-34, residente
na Cidade de Salvador, Estado da ahla; Rua Basíllo da Gema, 7.2; Edifício
Palazzo Siena, apt<> 1201,. Canela, EP;: 40.110-040 e sua Diretora ROSANE
DE FREITAS MANICA, brasilelr , divorciada, nascida em 14/06/1.960;
Nutricionista, natur.al de São Leopol . - RS, residente e domiciliada na Cidade
do Salva.do._r, Esta.do. d.a Bahia.• na v. Tancre_ do. Neves, n• 1872, 4º andar,
Caminho da,; Arvores, CEP.: 41"8 0-020, portadora R.·G n• 11410936 26
SSPlBA e fna.críta no C,P.F (MF) sob n.• 297.961..480..7;
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CANOPUS: INVESTIMENTOS E P TICIPAÇÕES S.A, empresa nacional, ~.
\ \ :i_· ~
reglstrad. a na _Jun_ta Comercial do Est do.de São Paulo sob o Nke 3530049560• ~: º
1
8, lnacrlta no CNPJ/MF 25.186,8 0/0001-26, com sede e foro na Rua.,.. . '.,, ~1
Vergueiro, N.0 • 3153, 9° Andar,_. _conJ 93., Sala 08, VIia Mariana_, CEP:_ 041 Ot- .
:
--~o;
·~--..z ·---:--~--o .-.,..
300, na Cidade de São Paulo, Esta o de São· Paulo, neste ato representada- . . ,
p.e. lo seus Dlretof.es. JOSÉ. SA
.. NTO
STIÃO, brasile.iro naturailzado, "ª.tural de 1 !
Aveiro, Portugal, casado, economia residente . e domiciliado· na cidade do·
Salvador,. Estado da Bahia, na Rua ristlano Ottonl, n• 3jl3, apt" 901., Bairro
Ondlna,. CEf>:, 40155-210, portador d Cédula de' Identidade n.• 4.~3.088 10
SSP/BA edo CPF/MF:n. 0 298.380.29 °34 e VAL.MOR PEDRO B081, brasileiro,
natural de; Pato Branco - Paraná, cas do em regime. de comunhão universal de
,bens, administrador ·de empresas, residente e: dornlclllado na cidade de
-Salvador, Estado da Bahia, na Rua .érzea santo Antonio, nº 109, Apt" 101,
Bairro caminho das Arvores, CE : 41820-180, portador da Cédula de
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Req:81700000138297
DSE:BA275329220002979õ148072
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Cet110c~.o Reg~tro . ,obo n• 29204391606 em 3/03/2017
l
l
Protocolo 175223564 de OV03120t7
N011'0 da empresaMAXIFROTA S~R\IIÇO$ Ó MANIJTENÇAo DE FROTA LTOA-NIRE 2920<!391606
1
E•l.• doCl!mOnlQ. pede ..,- verifioado,em http.'1/ gln,jµoeb.ba;gov.br/AUTENTICAcAODOCUMENTOS/AUT~NT CACA.·
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Chancei• 1?2)8742171.1778

Eslfl Cópia· fofautei:illcada dlg~almonte e aaoln da enr 14/03f.20.1~7

i

por Hélfo Pon.el.a ae.mos·-S&e<elârfo Geral
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ROSANE DE FREITAS MÃNICA, . raslfelra, divorclac:la, oomerciante, natural
de São Leopc;,ldo - RS, residente e omiciUada na Cklade dq aa1Vack>r: l!!sláGlo
da Bahia, nalAv. Tancredo Neves, • 1672, 4.•• c1ndar, Camnbi:i das li,,~.
.
CEP.: 41820-02Q, pórtac(ora ·RG n• 141 Q936 26 .S6?16A e lnscrlt11 no C,P .F
(MF) sob n.• 297 .961.480-72;
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têm antre· s\ Justo e contratado
CONSTITUIÇÃO de uma sociedade 1 Ç ,' f
i~';I. ~
18g
empresária limitada que_. se rege. rã elas c:tilusulas e condições seguintes e,
. I _",,_
nas omissões! pela. legislaçao que âis · plfna a matéria;
. .· :_.·-~,
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Chi.u,n1la 1• - A_. sociedade girará\ sob a denomlnaçao dEl MAXIFROTA :'\
_.f_ ~i J~;
SERVIÇOS DEMANUTENÇÂ0 DE Ffl<OTA LTDA,
~ .~l~ \i,Ç: ····

i_.
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Clãusula 2• - A sociedade tel'é sua. s~de e f9ro na Rua Francisco Gonçalves, " j
n• 01,. Edf. R_.eitor Mig1;1e1_ Cal.mon_, sa a 1208, .Bairro Comércio, CEP. 40 ..015- ~. ".
090, Cidade de Salvador, Estado da B. :hla;
2w
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~r-s
••-w-~1.,
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Clâuàula _3~ - A sociedade poderá abrr e extinguir fill81$; agênclas; dep'õSltos

o,,--,,~,-,...,,_
conjunta dos sócios,

d

T""""" - •

po,

,4
. a / ·,m
~ r~"'

~

;,_ !

eii

Ctãuaura 4° ~ A empresa lniclarã ~uas atividades a partir da data de:.. 1
arqufvQmento e seu prazo de duração indeterminado.
u
,< -

l

•

li - Do oblato eocl!!I
Clàosula s• - 0:obJeto da sociedade si•. a
a) A lns_t.itulçl'lo· de.· arranjos de paga ent03 próprios sendo responsável por
desenvob1er as'. regras e· os procedlm ntos que dlsclpllnam a. prestação de.
serviços d.e pagamento
ao públloo;
.. '
b) A prestaçao de atividades de pagan\lentO. e_omo Instituição de pagamentos,
que Incluem, mas não. se limitam, :a IPre~çãO dos seguintes serviços de
pagamentos:.

,,,>V

(1) dlsponlblllz;i.çã
.. o de aporte, pagamen~o, ·transferência eiou Sllque, conforme
aplfcável, de recursosmanUdos-em contjls de pagame::~
;<.lú, .;-,,.
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Req:81700000138297
DB~: BA27S329220002979.6.14S072

e

JUCEB

G•itlflCO ocReglstn,;,ob o n''2920439160.6 eh! 1~0.17
Protocolo 17522356.4 de 02/®20i7
Nome dHmpresa MAXIFROTASEJ'IVIÇOS·OE M UTeNÇÃ.0 OE FROTA.LTCJA NIRE28204 191.600
Eote docunw
.. nlo P_.od_
. o eerverifii:ado •.m hqp.://~ln ·ucol);bo•gov,brlAUTOO!CACAODOCUMENTO: ilAUTENTl
.
Chancola 1723G1421711778
Ésta-Cópia. fohiUlêrl.UC8ôa dlgltatmente·e as~nada: m 14/0lf20.17

po_r Hélio Pqrte!JJ Ramos -Secre~o Geri,!
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(li) execução. :ou facilitação de Jnstru ão de pÍlgamento relacloi'\ada ou nãó. a
transações de pagamento páta co pra de bens, proc:luipl'!, PIQI-L 1)~11s
destinados: a 1bens e/oú serviços rela tonados ao ab11staclmet1t~ til!niAa~O' 1
de· frota, tais: como combustlvet, pe
e .servlQQs p'llr'il manubanç&o 1M!Ef 'ou
pesada (preventiva a correllva), em estabelecimento.s fomecedores de bens·
e/o_u: prestadQres de aervlÇOlil como postos de combusilve!s e .lubrmcantes e
oficinas mecânicas, centro automotiv s, lojas de autopeças e pneus, p0$1.0s de
lavagem, cqncesslonârias de vel ulos e empresàs c:le transporte por
gulnchamento, por funclonário.s a u terceiros indicados .pelas empretas ~
cllentea;
·

t

\

"l!fllll"í&.

Jff l:rj:

(-·-ili).-_ .gere.
·_n_. cla. merit.o
d.. e• có.ntas de. p ame.nto8 d.e.t!da11 por. pessoas flslcas' ou,~'~
Jurídicas;
·
· ,.~,)!A _ , -_·_· _._.:__ .·_
(lv) ges~o c:19 uso de. moeda eletrõnl ;
(v) emlss.!lo -<!ªInstrumentos.de pag_ manto, tais como cartão:.
J
"'
} , -~
(vi) credéncilÍ!m11nto e.a aceltaçao d Instrumentos de,pagamento e do usll de ·· ·
moeda eletrõ,nica•;
. :;: .J _~ 1,
{vil) oonvers~o (je moeda física ou escriturai em moeda eletrônica, ou vicef
, .- .' l
versa;
: ;!!;
~·

j?}\

f, .- iJ

'

.c_vlll) exe.ou9~0 de remessa e transf têncla de recursos. para eetabeleéiment<;>s 1 i ~ .
credenciado•; e
, <'l & ~ o:;
(KI)_ captur_a ~- liquld_ ação financeira a~ transações de pagamento capturadas ili
pelos sistemas da1empresa ou de te cetros,.
,t ': '-'i< ;

J@'- i_;

li_

'

··º _ t;TSÍ

1••<~jf

-

ct A prestaç~o de servic;.o.a de adml~stração de slsl<lmas e/ou contratos relativo
às. :ativldadée de convênio com· p .stos de abastecimento de combustíveis, . _;-B -.i,
implementados P_or Jnfraestrutura tecnologla lntrlnseca· à 1 .utlliZ11çl!o de· ffl1º_•
Jnstrumento11 de pagamento;
~- ' ._,...
!l_
._

,;~ _ ii~•n(

d) À prestação ele serviços relaclon~dos a. soluÇtles e. meios de p;,ga!llenfo;

'

r, ! ,-

~

" li!._

•· l<l

e)• Das_empe_,nho d_e atlvldad.e.s· pertl1entes;-e Intermediárias ás mencionadas .nos ,.. ~. _·
itens precedente11;

,

<('

'1

f) A prestação por conta própria o.u ~eter'ceiros c:le serviço.a de rastreabilidacie e
telemetria:

!

CNAEs-

8298-7/02 ---emissilode vales-allm ,taÇão, vales-trani;porte e slmllaree.
6190-6/99 - outras atividades e -telecomunicações·y especificadas :
anteriormente,

.,_,otc 0

t\
Req: 817000001382!!7
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Ceriifico o Regl>lrooob o r)".2821l43ll!8fem 13103/2017
Prolocolo H62235134 do 02/03/2017

.
No111i>,da empre••:MAAJFROTA·SERVI _S DE MI\NlIIENÇÃO OÉ FROTA LTOA NIR!! 2~04391606
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Este·_d_ocu.m_ento pod_e.&orv_orifl·ca..d•. .em· Up:/lreg.ln •.juoo.b.l>.•.,g0y;brli'\UTENTICAQAODOCUMENTOS/AUTENT1
Ch8"'°1a 1723874Z171177G
~
!
Eeta:CÔpla ft:il.iUlúÍ1Ucada dlgttaln)on~ e:. l11a.de em 1'4/D3/20.17
.
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6619-3/02- correspondentes de lns.tir·ções flnanca!ras.•
.6619-3199 • · outra11 ati.vídiides a . mares. dos l!Brvlços\

6tihqée1#i

iii~o
especificad,aa; anteriormente.
• • • :· .1 •-. •· .: •·• ·: .,•
!!299-7 /99 - :_ outra_$ 11tivldades, d · serviços prestados principalmente às
empresa11 rilllJ eapeclflcadas anterior . ente.

t

1
j
1

Ili - Do cap1i,1 eoclal

,

e_.lá.· usula B" .!· O. .Capital Social, total .. ente sub.· scrlto e lntegrallzaclo ~esta data,
1
em moeda ccrrente do Pais é de $ 1.000,00 ·(Hum mll reais), dividido em
r
.
1,0.00 ( Hum; mll) quotas, no v1;1lor omlnal .i;le R$1,00 (um real) cada, assln
dlstribuldas ~ntre os. sócios:

•

:Nl'J/CPP,

f,i6~íoJrQuotlsbffl
NW!CMh:SGNços

/-'da;

ç:..nQ?llt ~µmo~ttm e,Pa!flo)papeoi· U:d~.

N4mcnde
Ogot11S

C1plWSoeW' p
.
RS

e,"'°n!UAI

•••

~.1G1/000MO

800

000

00,000t.4

;s.

1•26.

811

es;oo:

B,!!\lO'..

36

315;00

UOO¼

1.000,

1.000,00

100%

2 11,001.480-72

RoJal'ltfdt-FfMtn M:tinlca:

TDTAI.

Clâ.us. ula 7' •_A· resp.ons. ª_ bllldade do1 sóc. los é re.·atrita. ao valor de_ suas qu_otas,
mas· todos respondem solidaria.me · te pela lntegrl'lllza9ão do capltlil . social,
conforme.Artigo 1..052 do CódÍgo Ci. li, Léi nº 10.40612002.

•

!'L-Od

',1,.

-•

Cláusula !!"·. • A _11ocledade será acjmlnlstra.da. por ád. m_ lnistrador nã.o _·sõc.io .e
pela sócia ROS:ANE DE. FREITAS! MÃNICA, ambos nomeados no Contrato
Social, por unanimidade.
Parágrafo 1~ • Os sócios nomeim o Sr. JOSÉ PAULO DE FREITAS
GUIMARÃES JÚNIOR, Jl\ quallflcad. , que exerceré a runÇ!!o de administrador
sob. ª_. des·l-gnaç.l!!o de "Dlre.tor", pa · , admlnl~tiar a _so_ ele_dada conjuntamente
com a sócia ROSANE DE FREI AS MÂNICA, também qualificada ,.i,_
e te
instrumento.sob I! designaç.ao da "· !retora•:
/-

-; : -: - ._

Req:8170000Q138297
OBE:BA27S3292200029796148C72
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Cerllflco, o Registro oob. o n' 2921l,!.39160Si 13103/2017
ProlDcolo 176223564 de 02/0mOli
Nome dà.emprese.MM!FROTASERVIÇO .DE MANUTENÇÃO OE FROTALTOANIRE2920439160Í3
E&·"'· doéom"".!O podó ,or •.ôrificaóo. e.m
.. ··.lt . ~/r)l!J
.... lliJueo.bJ>a•. gov.br/AUTENTICACAOO.OCUMENTOS/AUTENT/<)ACAO.pw,·
Chanooio 172387421711776
,
E"t_ll-ç:6?,Ja fal.autenU~da~dJgJtetmenl~-e as acta em 14/0~017
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Parãgrafo 2•· - Os Diretores assina o presente instrumento aceitando a li!Ua
designação e formalizando assim, a ua posse na admlnlstral!ãi iªiSt,. dlpdiª~·
Parâgrafo 3•'. A sociedade poderá
para a prática. de atos de gestão,
especlficos com prazo determlnad
J1,1diclals, que 'poderão ser outorgada

e:

•. :1 .••.1•• !I!.

er representada por prbcul'ador nomeádo
na forma desta cléusula, com poderes
, com exC!'Ção às procurações para fins
com prazo de validade Indeterminado.

'

Parl!grafo 4~' • Os Diretores da So ledade são lnvesl!dos dos. mais amplos
poderes de admlnlt1tração e represe terão a Sociedade ativa e passivamente,
Judicial e extfa)udlclalmente e nos e.ma.is .atos normais de ges. o, lncluslv.e ~
perante quaisquer autoridades f eral11,. estaduais, muniolpals, empresa11 ~~
púb.llcas, .como também para eleg.e procuradores, asslna.ndo conj.untamentel)':, .i~'.
per tempo ln,determlnado, podendo fixar preços. e condições, receber e dar9t -;:,~·:
quitação, transmitir posse e dom ro, assinar quaisquer documentos ou ': J% 1.:S.
contratos, m~smo quando Importe em responsablUdade· ou obrigação da
.
Sociedade ln~lusive ascrltur88 pObll s, títulos de dividas cambiais; cheques, ~
1
requielç!!o de talonários:; de chequ s:, duplicatas, oroens de pagamentos e ,
obter e .conceder empréstimo,. bem omo nomear procuradores: para a ptétk:a ::i:
de certos e determinados atos de estão, como também nomei,r advogado ·~
A __
para defender os Interesses.de Socle ad.e em Jub:o, com cláusula "ad Jud. lcla''· ·. ~ .g:. li
t!I.

·,

W

.i ~/

P.

:i ;o: o ií;::'-ll
movimentação de conta.e bancárias, emissão;, .aceite, '1,f- l <

Parágrafo 6~ - A.
endosso ou ,111al de cheques, duplic tas, notas pi'Onilsaórt11s, letras de câmbio ~
e outros tftúlos de crédito poderão se feitos da seguinte forma:
!l

• Pelos Administradores em conjunto

1

! ~ "'~
i.l

l'i~>z·

/

~~1'"'

• Po. r um ad. mi.nls.tredor conjuntameie com. um Procurado. r, q1,1andó assim for -~ -· .
,..
estabelecido . no respectivo lnstrum nto de mandato e de acordo com a ~ ~~➔
extensão de poderes que nele seco · verem;
i.

'

V

i..

"r.. .

• Por dois Procura/lores em conJ nto, quando assim for estabelecido no
respectivo Instrumento do mandato de acordo com a extensão de poderes
que nele.se contiverem.

Cláusula jl. • - Os atlmlnlstradores~lcam cftspensados de prestar caução e
usarão a designação de Diretores. s demais dellbereções que envolvam a
abertura de filiais, distribuição de,. lu. eras, llqulda. çl!O, lnclusao de Sócios,
hipoteca, investimentos, arrendame •to, alienação, se(ão feitas sempre em
conjunto pelos. administradores e de . mum acordo.

Req: 8170000013829l
OBE:BA2753292200029796l48072
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Certiflco;o Registro sob o n'.29204:l9160~m 13/03/2017

ProlO<Olo 1752i3564 de 02/03/2017
Nómódá ompreaa MAXIFROTA·Se.RVIÇO DE MANUTENÇÃO Oe. FRQTAlTOA Nl!lE 2920439160(1
El\e documen\o pod•.•er wriílcado em h :l/mgôn.Joceb.b3.gov,br/AUTENTICACAOOOCUMENTOS/AUtE
C!iancala t72387421711TT8
Éata cópla-fol-auteritlc&la dlgitalmente e a.
deem14/03/2017 ~
por Hélio Porteía Ramos .. SacrelAr1o.Geral
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