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PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 009/2022

MODALIDADE/Nº - PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2022
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ENTREGA - CONFORME SOLICITAÇÃO
'

OBJETO - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM CONDICIONADORES DE
AR PARA TODAS AS SECRETARIAS

,,,,....

•

EMPRESA (S) VENCEDORA (5)

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME

R$ 60.100,00

;'

,, ,/".
DATA DE PUBLICAÇÃO
08 DE MARÇO DE 2022

DATA DE ABERTURA
18 DE MARÇO DE 2022

Quarta.feira
16 de Fevereiro de 2022

Diário Oficial do

Macururé

2•Ano •Nº1921
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

,-

DECRETO N' 006 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022
NOMEIA COMISsAO DE LICITAÇÃO
E PREGOEIRO E DA OUTRAS
PROVIOl=NCIAS.

LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACURURÉ,
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento na Lei OrgAnica
Municipal e na.Lei Federal nº 8.666 de 1993.
DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeada a Comissão de Licitação do Município de Macururé , composta pelos
membr9s abaixo relacionados:
1- José Ronildo Rodrigues Araújo (Presidente)

li - Maria José Xavier (Secretaria)

111- José Carlos Rodrigues da Cruz (Membro)
IV - Cleilton Raimundo dos Santos (apoio)

v.

Alex Sandro Almeida de Moura {apoio)

§ 1° • Exercerá a Presidência da Comissão o servidor José Ronildo Rodrigues Araújo que, por
eventual Impedimento, será substilufda p~la servidora Maria José Xavier.

·

§ 2° • Fica designado como Secretário da Comissão o servidor José Carlos Rodrigues da Cruz,
que, por eventual impedimento, será substituldo pelo servidor Cleilton Raim_undo dos Santos.
§ 3° • Os membros da comissão permanente de licitação deverão ser convocados para os
certames licitatórios pelo seu presidente, sempre em número mínimo de três membros,
atendendo ao disposto na legislaçao vigente, podendo o Poder Executivo, sempre que
entender necessário, mediante Decreto, nomear Comissões Especiais de Licitaçao, que
tenham como objetivo otimizar os serviços.

Art. 4° • Fica nomeado o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Macururé, sendo ele: José
Ronlldo Rodrigues Araújo.

·

Art, 5° • Os membros da comissao permanente de licitaçao, nomeada no art. 1° do presente
decreto, poderão atuar também nos processos licitatôrios - modalidade.. pregao presencial
como equipe de apoio.

Parágrafo único • A autoridade competente poderá nomear no Processo Ucitatório, para
equipe de apoio, outras pessoas que exerçam cargos compatlveis com o objeto licitado.
Art. 4° • Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em contrârio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, MACURURÉ. BA, 16 de fevereiro de 2022.

LeandrtUJ,~e c,;mes da Cruz
Prefeito

Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
CNPJ: 14.217.343.0001/17, Telefone: (75) 3284-2162, e-mail: gabinete@macurure.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A/JSIHCKORGJZQS1RJZIFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022

Macururé, 01 de março de 2022.

•

Da Secretaria de Administração
Para Seção de Contabilidade e Controle Orçamentário

Assunto: Informação sobre dotação orçamentária
Prezado Senhor

Venho por meio desta solicitar a vossa senhoria, no sentido de nos informar se há
previsão orçamentária para custear serviços de manutenção geral, bem como instalação
em aparelhos de ar condicionados de todas as secretarias, conforme justificativa e
cotações em anexo .
O valor estimado é de R$ 60.000,00
DA JUSTIFICATIVA:

•

Para bom funcionamento dos serviços da Administração e suas secretarias, é
necessário e de suma importância que os aparelhos de ar condicionados estejam em
perfeita condições de uso para assegurar a durabilidade e conforto no sistema de
climatização em todos o Órgãos da Administração.
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INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EM AR C_ONOICIONA_OO

COTAÇÃO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR.RETIVA, INSTALAÇÃO, RECARGA DE
GAS E DEMAIS SERVIÇOS EM CONDICIONARES DE AR

A Pr~feitura Municipal de Macururé-Ba

•

•

Razão Social: Andreive Gomes Soares Pereira
CNPJ: 24.361.627/0001-36
Inscrição Municipal: 00086326
Bairro: Centro
UF:BA
Muniípio: Macururé
Cep: 48.650-000
Contato: (75) 99.862-8819
E-mail: refribeem@gmail.com

"
PROPOSTA DE PREÇOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

•

1

1 M;:inutenção corretiva

100

R$90,00

R$ 9.000,00

2

1 M~nutenção preventiva

80

R$70,00

R$ 5.600,00

30

R$150,00

R$ 4.500,00

10

1 R$300,00

1 R$ 3.000,00

Reposição de gás
'
Instalação

3
4

1

TOTAL

R$ 22.1

ºº·ºº

S.éCRETÁRiA
OE EDUCAÇÃO.
.
.
.
.

1

•

.

Ml,!nutenção corretiva

1

1.00

1

2

Manutenção preventiva

1

100

j R$70,00

3

Reposição de gás

1

25

4

1

1

Instalação

10
1

R$90,00

1

R$ 9.000,00

j R$ 7.000,00

R$150,00

1

R$ 3.750,00

.1 R$300,00

1

R$ 3.000,00

1

R$ 22. 750, 00

1

TOTAL

i";;"

·\
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

•

1

1

ryianutenção corretiva

60

R$90,00

R$ 5.400,00

2

1

Manutenção preventiva

30

R$70,00

R$ 2.100,00

3

Reposição de gás

10

R$150,00

R$ 1.500,00

4

Instalação

05

R$300,00

R$ 1.500,00

'

R$ 10.500,00

TOTAL

SECRETÁRIADE AÇÃO SOCIAL

Manutenção corretiva

20

R$90,00

R$ 1.800,00

2

Manutenção preventiva

10

R$70,00

R$ 700,00

3

Reposição de gás

05

R$150,00

R$ 750,00

Instalação

05

R$300,00

R$ 1.500,00

1

•

4

1

1

R$ 4.750,00

TOTAL

$60.100,00I

VALOR TOTAL 1

Adr,.·
,e Gome<2
e<'\ '4 ..
···
Andreive Gomes Soar~s Pereira-.
X,OC/l{Q

Macururé~Ba, 15 de Fevereiro. de 2022.
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COTAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
~

RAZÃO SOCIAL: JOSÉVALDO SILVA SANTOS PINTURAS
CNPJ: 40.086.678/0001-53
ENDEREÇO: RUA DO ALTO, Nº 91, CENTRO, MACURURÉ-BA
CONTATO: (75) 99834-1442
DATA: 10/02/2022
Secretaria de Educação
DESCRIMINAÇÃO DOS
SERVIÇOS

QUANT.

VALOR
UND

VALOR TOTAL

*M~llH!~?.Çlt~P!:~i~Ql!Vª~~fiMk~~~â.O:.~~if.~~-ª~~íQQ~~~~~~~~~~~Q~Q~-~@~~m

•

Manutenção corretiva

150

R$ 115,00

R$ 17.250,00

Reposição de gás

30

R$ 155,00

R$ 4.650,00

r~~(iliiJj:ct:qr1~it1~1~~f~;;tii%¼~{ff-J~W1ªJ~o:9~:q~;t~j$1?1:i:99;{QQ~~~xi~r~
TOTAL: R$ 28.25(),00

Secretaria de Saúd.e
DESCRIMINAÇÃO DOS
SERVIÇOS

QUANT.

VALOR
UND

VALOR TOTAL

i1~~U:ij~Ji!Pjfilif:êjiµi~~~~~~,Q~Iit~]~S~~i~?t®}~;f~f!l$f4i~JQJ9.9::~~irif.~~f3
Manutenção corretiva

•

150

R$

115,00

30

R$ 155,00

R$ 17.250,00

Jjg~t,~~~il1tf~fifü~~--f~ff.!XQiil~ti?,r~~!~fiõJ?!QP~f~f~~\J$,i~i~óQ.Q.~;Qo1\0f~i}fàVJi•
Reposição de gás

~R!4.650,00

TOTAL: R$ 29.150,00

Secretaria de aç.'ío Social

•

DESCRIMINAÇÃO DOS
SERVIÇOS

QUANT.

VALOR
UND

VALOR TOTAL

;1J~!l!~.iff~~Ç)1§.·iP~i~:~#Y!i~\~?J~:~~jf(~-1~~3;:$i;~~\~~;_QQ:J~~;fJ~~~~~z-~;,qQ~'!5~:~::;~f
Manutenção corretiva

15

R$ 115,00

R$ 1.725,00

Reposição de gás

5

R$ 155,00

R$ 775,00

.~~~í~~ª-:~~:ij1~J;t/ffit~iJ;~tN~?~iff:f~~1.f$}1,QQf@liif§.~~1tJõ9r.qgi~~~;!f~~~?i
TOTAL: RS 5.575,00
Secretaria Administração
DESCRIMINAÇÃO DOS..
SERVIS!)ª-._ _

QUANT. - VALOR ~-°vALOR TOTAL
UND

2~M~1fiff~!!çiQ1P.~~Ç~ê·p1,ty~~1,g~~J~~~~9~{:~~~E@lª~~;.QPJ1.i~~tgi~~~?:~0;9_q~¼~Y.~:;;~~
Manutenção corretiva

40

R$ 115,00

R$ 4.600,00

!.f.&iifilª~ºt1~iit~~it~~1~~~;7;~/&1f~~~~i~t&Q!QQ~t~~g;ipp~~túJW?.Jt~~?:
5

Reposição de gás

R$

155,00

R$ 775,00

TOTAL: R.S 10.025,00
VALOR TOTAL: 73.000,00

~b#
~ r~
JQSÉV~DO SILVA SANTOS

(f
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COTAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

CNPJ: 42.223.526/0001-80
RAZÃO SOCIAL: Bears Infonnatica Ltda
ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Magalhaes S/N, Centro.
CIDADE: Macururé-Ba
CEP: 48.650-000
CONTATO: (75) 99716-7686

•

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

~iil.ffll\f~~~ll~t~l~Jifffàll, ~~IIE!lill.11
O1
02
03
04

Manutenção Preventiva
Manutenção Corretiva
Instalação
Recarga de gás

20
50
5
14

UNID
UNID
UNID
UNID

R$ 75,00
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 150,00

TOTAL

R$ 1.500,00
R$ 5.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.100,00
R$ 10.100,00

SECRETARIA DE SAÚDE

•

.fillfftt1I~ll~i!iiiil1111iillJiiBfill!i\\l
01
02
03
04

Manutenção Preventiva
Manutenção Corretiva
Instalação
Recarga de gás

70
100
10
20

TOTAL

UNID
UNID
UNID
UNID

R$ 75,00
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 150,00

R$ 5.250,00
R$ 10.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 21.250,00

··'

-
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
,•.::;;;~.:0-•",."''"'ê,~:;:•,...,,.._,1;,·,,....,.c.-•,:-,,,....,.,,,(_;!:',..

i~;~f&fffe'.*kt}t~~"t:~t~~li:W~~t;W:tt.rYi~~ijif~~ii-t~fij
·vJ)R"c;i.u~~o,nos,,,:,'
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80
UNID
R$ 75,00
R$ 6.000,00
Manutenção Preventiva
160
UNID
R$ 100,00
R$ 16.000,00
Manutenção Corretiva
10
UNID
R$ 300,00
R$ 3.000,00
Instalação
30
UNID
R$
150,00
R$
4.500,00
Recarga de g~
R$
29.500,00
TOTAL
-.i?<..,_.~--«>.,.... ~,...._t!.~~.._..,..,~"fg;.tt.~-...,, ...

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
•"•-:r-:'~""•l~l~•..;,:,•,1:,;;.t,><;.,;iT,r•"><-·•~•~•• ,...,_...,,,.,,..,~~,.,;,-•v,,; ¼•"l,l;.,..~"'(1"<l'/~w;,.;·.,t:,.:,;:W.•l'<-:.;-..s,,•:,';:·~~-":',::-$-~,~~-l,.,à..,,.-,l_(.,:;t.!:,P•~..._,,<::~1""-~\·";,;, ,.,-~-,á>'.l'v~,;(•;•r,-,.;,'f

~ttih~~R!"-~,~;;:~8~D'ES€Rl~W:€)1DOS~tt~~~J.0"~;i~?M..~1r'...,·~1·~">;?;;~<:fi:;,",;-~.--G~.:..~~~,=-!iti•~~;;.:::,:.r~·F~:1l~;;;:~R;i;:;?';?;~

r&\!!lt~li~l.~iimii§fi;li~il~\l~\tt{~-,~~m~~i~~t~t
01
Manutenção Preventiva
10
UNID
R$ 75,00
R$ 750,00

•

02
03
04

Manutenção Corretiva
Instalação
Recarga de gás

10
5
6.

UNlD
UNID
UNlD

TOTAL

R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 150,00

R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 900,00
R$ 4.150,00

VALOR GLOBAL: R$ 65.000,00

Data: 17/02/2022

•

,f>v1P l~-~~ i ~
1

BEARS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 42.223.526/000!-80

Breno Torres d.e Araújo
Representante Legal
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Macururé, 01 de março de 2022 .
Da Seção de Contabilidade
Para Secretaria de Administração
Assunto: Resposta ao Processo Administrativo nº 035/2022

•

Senhor Secretário
Josimar Félix da Silva
Em resposta à solicitação formulada por vossa senhoria a respeito da existência
de dotação orçamentária para custear serviços de manutenção geral e instalação
em aparelhos de ar condicionados de todas as secretarias no valor estimado de
R$ 60.000,00, tenho a informa-lhe que existe dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: O1
Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDES 30% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 19

•

Unidade Orçamentária: 4.01.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência
Social
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
Unidade Orçamentária: 4.01.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.028 - Manutenção das Ações da Proteção Social Básica - PBF-PBVSCFV
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 28 - 29
Unidade Orçamentària: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90. 39 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recursos: 00

~
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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: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02

•

Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.098 - Manutenção das Unidades de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 14

VBRafael Barros do Nascimento Cardoso
Diretor do Depart. de Contabilidade
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PARECER JURIDICO
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 035/2022
Pregão Presencial nº 009/2022

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial registrado
sob o nº 009/2022, cujo objeto é a contratação de prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de
gás em condicionadores de ar pertencentes as secretarias de
administração,

educação,

assistência

social,

saúde

e

órgãos

pertencentes as mesmas neste município, conforme especificações do
Termo de Referência - Anexo V do Edital, atendendo ao disposto na Lei
nº l 0.520/2002.
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, encontra-se adunado no processo a
instrumento

convocatório,

instruído

de

edital

de

minuta do
licitação,

especificações do objeto, modelo de propostas de preços, modelo de
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.
Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macurure.ba.gov.br
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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;
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
Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macurure.ba.gov.br
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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 Março de 2022.

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

Após analisar a s_olicitação do que se refere ao processo administrativo nº 023/2022,
resposta do Setor de Contabilidade, autorizo a Comissão de Licitação a iniciar a
abertura do processo licitatório para serviços de manutenção geral, bem como
instalação em aparelhos de ar condicionados de todas as secretarias, no que
determina a Lei 8.666/93.

Macururé - BA, 04 de março de 2022.

Leanke Gomes da Cruz
Prefeito Municipal

À Comissão de Licitação para as devidas providências
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Aviso de Licitação Edital Pregão Presencial Nº 009/2022 - Objeto:
Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção
preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de
ar pertencentes a todas as Secretarias e Órgãos da Administração.
Aviso de
Licitação Pregão Presencial Nº 010/2022
- Objeto:
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos para
manutenção de todas as Secretarias da Administração neste município.
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Macururé avisa aos interessados que está disponlvel na sede da
Administração o edital Pregão Presencial nº 009/2022 objetivando contratação de empresa para
realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a todas as Secretarias e Órgãos da Administração. Pregão
Presencial nº 010/2022 objetivando contratação de empresa para realização de serviços gráficos para
manutenção de todas as Secretarias da Administração neste município. Pregoeiro Oficial: José
Ronildo Rodrigues Araújo. Endereço eletrônico: copel.prefeituramacurure@outlook.com - MacururéBA, 08/03/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J+HFBJD9E96UICKVDW52BA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2022

MACURURÉ, 08 DE MARÇO DE 2022.
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Macururé, designado pelo Decreto nº 006/2022 de 16
fevereiro de 2022, torna público que no dia 18 de março de 2022 às 08:00hs, na Sala de licitação
Prefeitura Municipal, Praça Municipal, sln - Centro - MACURURÉ - Bahia, será realizada licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global por Lote , observadas
disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17/0712002, Decreto Federal nº. 3.555,
08/08/2000, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666,
21106/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital.

de
da
na
às
de
de

Órgão/Repartição Interessada: Prefeitura Municipal de Macururé - BA.
Telefones para contato: (75) 3284-2162.
DATA DE ABERTURA: 18/03/2022
JULGAMENTO:
ENTREGA/EXECUÇÃO:

HORA: 08:00 hs
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
CONFORME SOLICITAÇÃO

11. Do-:-oBJEto
Constitui objeto desta Licitação a contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de ar pertencentes as Secretarias de
Administração, Educação, Assistência Social, Saúde e órgãos pertencentes as mesmas neste
município.
l!I:_DÃJÜSTI FICA TIVA
A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de
climatização, portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas
qualificadas. Outro fator é a limpeza que se, por um lado, é necessária para a remoção de sujeiras, por
outro, pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados. Assim, verifica-se
que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é, também,
uma exigência normativa de caráter obrigatório. Tais equipamentos são imprescindíveis ao
desenvolvimento das atividades, uma vez que proporciona o bem estar, saúde e conforto térmico aos
servidores e usuários dos estabelecimentos da Administração. Desta forma é muito importante à
conservação dos equipamentos de condicionamento e distribuição do ar, visto que a má qualidade da
climatização podem causar graves problemas de saúde e prejuízos incalculáveis, por isso, a
importância da contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva com reposição de peças do sistema de climatização, instalação de condicionadores nos
estabelecimentos de pertencentes a Administração Pública do município, visando o bem-estar, saúde e
conforto dos servidores e usuários.

~r f--

- , '],,.''!,

..:l~

~to

-~.~~
•·;;,.
{
...

.""1

1..,

PR_EFEITURA

D E

,

-;iífrV

MACURURE {;jP
COMl?ROMISS·o

E

RESPEITO

. ~

[ 2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃÕ

2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste
Edital e seus anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;
b) empresas que estejam sob falência. concurso de credores. dissolução. liquidação ou tenham sido
declaradas inidõneas 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 titulo for dirigentes ou servidores públicos.

13. DA IMPÜGNAÇAO DO ATO CONVOCÃTÓRIO
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
protocolar o pedido no Setor de Protocolo, localizado na Prefeitura Municipal, Praça Municipal, s/n Centro - Macururé - BA CEP: 48.650-000, cabendo o pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
3.1.1. Caso seja acolhida o a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
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.
@=:ÕA REPRESENTAÇÃõE-0O CREDENCIAMENTO

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, 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.
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 do pregoeiro.
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 q4al estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; (copias autenticadas ou apresentar
os originais para conferência)
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b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com
reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECIFICO$ 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 inicio da sessão do
pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem pelo
pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio.
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 substituldo a qualquer momento por outro devidamente
credenciado.
4.9.
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
4.13. A não apresentação da credencial, ou a incorreção documental da comprovação da
representação impedirá que o representante se manifeste pelo licitante, não lhe acarretando, contudo,
sua inabilitação.

1s.

DA APR~SENTAÇÃO DE DECLARAÇ.ÃCfE DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE-PREÇO

E HABILITAÇc,:A,,,O,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

1

5.1.
No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos,
após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, que deverão ser entregues em
duas vias, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
5.1.1.
Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando
ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme
Modelo de Declaração, constante do Anexo IV deste Edital,
Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço
5.1.2.
(envelope nº 1) e Habilitação (envelope nº 2),
5.2.

Aberta á sessão não mais serão admitidos novos licitantes.

Os conjuntos de documentos relativos á Prop9sta de Preço e a Habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricádos no fecho e identificados com o nome do licitante, o
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número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e
"Documentos de Habilitação"}, na forma das alineas "a" e "b" a seguir:
a}

envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022

LICITANTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ENVELOPE "A" (PRO~OSTA DE P R E C O l t - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . 1
b}

envelope contendo os Documentos de Habilitação:

Í\F'REFEITURA MUNICIPAL DE MACURURE
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022

'l .. C

·'
.~....,

:·, '.i."'r~
,

;..

LICITANTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)c-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
5.3.
Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados 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, pelo pregoeiro 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 fornecer o 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 pelo pregoeiro.

rs=oA-APRESENTAÇAO E CONfEúDo:bA PROPOSTA°COMERCIAL=:: ENVELOf>E~'A"
6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como
·
Envelope "A".
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6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografadas/digitadas,
com a indicação do preço unitário e total do item, devidamente datada, rubricadas as suas folhas e
assinada por representante legal, sem 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 allnea;
c)
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 aquisição 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 importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes
proponentes às condições deste edital.

17.

DA APRESENTAÇÃõ DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO - ENVELOPE "B"

l

7.1. As licitantes deverão apresentar no envelope "B" - "Documentos de Habilitação", documentos
que demonstram atendimento às exigências indicadas neste item, a presente documentação deverá
ser entregue de maneira ordenada, numerada e rubricada em todas as suas laudas.

7.1.1. HABILITAÇÃOJURÍDICA
1-

cédula de identidade;

li - registro comercial, no caso de empresa individual;

Ili - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
7.1.2 REGULARIDADE FISCAL

1- prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CNPJ);

li - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
5
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Ili - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

V - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 - Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhadas do contrato objeto do atestado.

li - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.
7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA

1 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física;
7.2. OUTROS DOCUMENTOS:

7.2.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
conforme modelo -Anexo Ili.
7.2.2 Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade,
sujeitando-as a verificações, caso necessário.
7.2.3 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 autentícadas por tabelião ou apresentados os respectivos
originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.

IB. DA SESSÃQE DOS CRITÉRioS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

1

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.
6
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8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão o pregoeiro, declaração dando ciência de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do ar!. 4º 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. O pregoeiro 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, para cada item licitado.
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 subsequentes, 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 do item até o encerramento do julgamento
deste.
8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 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 pelo pregoeiro, 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 de lote,
inferiores à proposta de menor preço, com redução mínima entre os lances de conforme
solicitação do pregoeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o
preço total do item da Proposta.
8.9. Caso não se realize lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.1 O. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro 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 cada item, 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 item/objeto do certame.
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8. 13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a oferta subsequente, 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 item/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 inexequíveis;
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, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.15. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (s) deverá (ão) apresentar ao pregoeiro, 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.
8.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes.
8.17. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.
I9:DA HOMOLOGACAO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISlç_ÃO

-·, "' +,:;}1%%Mill l

9.1. 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 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da ciência do
empenho.
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, entregar 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. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições deste
edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.

-·-~.~ *~r-t¼i 1-tl

[10. DAS SANÇÕES

10.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a proceder à entrega, 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 a entrega, comportar-se de modo inidõneo, 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 a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
8
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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.
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 entrega, aplicar à
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta do licitante. A multa poderá ser aplicada
a cada novo perlodo de 30 (trinta) dias de atraso.

111. DA DOTACÃ·o-ORCAMENTARIA

1

A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 01
Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDES 30% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 19
Unidade Orçamentária: 4.01.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
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: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica
Fonte de Recursos: 28 - 29
Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90. 39 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.098 - Manutenção das Unidades de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 14

!12. DAS CONDIÇÕES.DE.l'AGAMENTO

·•~§

O pagamento será feito de forma mensal com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente a
execução do objeto, após a emissão da Nota de Empenho, observando-se as condições de
recebimento do objeto, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, não se admitindo reajuste.
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13~DAS oos·cRITÊRIOS DE REAJUSTAMENTO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
13.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação
que comprove a efetiva procedência do pedido.
13.2

Este contrato não sofrerá nenhum tipo de reajustamento.

(14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

14.1. Os materiais serão recebidos depois de certificado por preposto credenciado da Prefeitura
Municipal de Macururé, através de vistoria, observadas as especificações e a exatidão da Nota Fiscal
discriminativa, apresentada em 02 (duas) vias. Os técnicos da Prefeitura poderão solicitar informações
na oportunidade do recebimento, ficando o licitante obrigado a atender.
14.2. No caso de materiais rejeitados o licitante deverá providenciar a parcelada troca por outro sem
defeito, dentro do prazo de 10(dez) dias corridos, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida no
subitem 10.2, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca. A Prefeitura
Municipal de MACURURÉ, não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos
causados aos materiais entregues e rejeitados pelo setor competente.

l15. DA REVOGAÇÃO E ANULAêÃO DO CERTAME
15.1. 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.
15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.

~~DbS_RECURSOS

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar parceladamente 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.
16.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetlveis de
aproveitamento.
16.3. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.
16.4. A falta de manifestação parcelada e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
16.5. Decididos os recursos, a autoridade competEjnte fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
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16.6. Homologada a licitação péla autoridade competente, o adjudicatário será notificado para entrega
os produtos no prazo definido neste edital.
[17.DOS,CASÕS~OMISSQ~

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei nº 8.666/93.22.

[18~DO:TERMO.ADITIVO ·
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18.1 As partes poderão realizar termo aditivo, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
8666/93.
18.2 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orçamentários, conforme revê o Art. 57 da Lei 8666/93, guando for o caso.
19~DAS MICROEMPRESSAS OU EPP
"·' ,, )i,.;,. ,,
.· •··'.M
- '·".; 19.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
19.2. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação:
19.3. Declaração de Enquadramento da ME ou EPP ou Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial do seu domicilio devidamente certificado e assinado em que se comprove que a empresa
participante está registrada naquele órgão, emitida no corrente exercício (Instrução Normativa nº
103/2007)

11 S:· DAS DISPOSIÇÕES-FINAIS
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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 o pregoeiro 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:
a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
18.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de
propostas após a sua entrega.
18.5. 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.
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18.7. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo 1- Modelo Credencial;
b) Anexo li - Modelo Preferencial de Procuração;
c) Anexo 111 - Declaração (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
d) Anexo IV - Declaração (inciso VII do art. 4º Lei 10.520 de 17/07/2002);
e) Anexo V - Termo de Referência.
f) Anexo VI - Contrato.

Macururé, 08 de março de 2022

José ~~odrigues Araújo
PREGOEIRO OFICIAL
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ANEXO-!
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022

MODELO CREDENCIAL

portador do Registro de
Eu
Identidade nº - - - - - - - - - ~ expedido pela - - - - ~ devidamente inscrito no Cadastro
de
Pessoas
Físicas
do
Ministério
da
Fazenda,
sob
o
nº
da
empresa
sócio
gerente
credencio o
(nacionalidade,
estado
civil,
profissão),
Senhor(a)
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 009/2022.
- - - - - - ~ ___ de _ _ _ _ _ _ de 2022.

(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXCfll
PREGÃO PRESEl'jC_IAL N~ 009/2022

MODELO PREFERENCIAL DE PROCURAÇÃO
seu
por
OUTORGANTE:
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.
-----------------------~
por
seu
OUTORGADO:
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
d e - - - - - - - ~ com endereço _ _ _ _ _ _ _ __
PODERES:
Assinar, em nome do outorgante o eventual contrato e demais instrumentos relativos ao fornecimento
do objeto licitado no Pregão Presencial nº 009/2022, 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 2022.

OUTORGANTE

OBS .. Reconhecer firma.
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ANEXO Ili
PREGÃO PRE_SENCIAL N~009/2022

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 XXXIII, do
artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1•, da Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 1B 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.
de _ _ _ _ _ de 2022.

{Nome e assinatura do Declarante)
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ANEXO-IV
PREGÃO. PRESENCIAL N". 009/2022 ·

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 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

de _ _ _ _ _ de 2022.

(Nome e assinatura do Declarante)
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

Considerando a necessidade da Prefeitura MUNICIPAL DE MACURURÉ, em desenvolver as
atividades das Secretarias, vem por meio do pregão presencial 009/2022 objetivar a
contratação para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e
recarga de gás em condicionadores de ar pertencentes as Secretarias de Administração,
Educação, Assistência Social, Saúde e Órgãos pertencentes as mesmas neste municlpio.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
:l'ITEIVII --J!OTE~01~SEC'.DE'SAÚDE~ IIQUANTl lli.JN-Dllll la'{lUNITa li.V~TO~L"II
01

02

03

04

PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADO PARA REPOSIÇÃO
DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO
DE CONDICIONADOR DE AR

100

UNO

80

UNO

30
10

UNO
UNO

TOTAL

ITEM
01

02

LOTE 02 - SEC DE EDUCACÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE
AR

QUANT

UND

100

UNO

100

UNO

cfi>--1~

V. UNIT

V. TOTAL
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADO PARA REPOSIÇÃO
DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO
DE CONDICIONADOR DE AR

25
10

UNO
UNO

TOTAL

ITEM

01

02

03
04

LOTE 03 - SEC DE ADMINISTRACÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADO PARA REPOSIÇÃO
DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO
DE CONDICIONADOR DE AR

QUANT

UND

60

UNO

30

UNO

10
5

V. UNIT

V. TOTAL

UNO
UNO

TOTAL

ITEM

01

02

03
04

LOTE 03 - SEC DE ASSISTENCIA
SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE
AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADO PARA REPOSIÇÃO
DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO
DE CONDICIONADOR DE AR

V. UNIT
QUANT

V.TOTAL

UND

20

UND

10

UND

05
05

UND
UND

TOTAL

F-1

r'
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CONTRÁT<YADMiNls-TRATIVO DE PRESTAÇÃo'DE'SERVICOS Nº XX)(I

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ ESTADO DA BAHIA, E XXXXXX,
SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços celebrado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ
14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal - s/n - Centro - Macururé Bahia 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 988867117 SSP/BA, simplesmente denominado,
CONTRATANTE, e de outro lado XXXXXXX, situada ·a XXXXX - Bahia, inscrita no
CPF sob nº XXXXXX e CI nº XXXXXX, doravante denominado CONTRATADO, têm
justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1 Constituem objeto deste contrato pelo CONTRATADO, prestação de serviços de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de ar
pertencentes as Secretarias de Administração, Educação, Assistência Social, Saúde e
Órgãos pertencentes as mesmas neste município, conforme proposta de licitação pregão
presencial nº 009 /2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2 .1. O regime de execução do objeto ora pactuado é o da empreitada por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. O preço pactuado pela CONTRATANTE e CONTRATADO para a execução
completa dos serviços, no valor global de R$ XXXXX (
) através de cheque
nominal ou depósito na conta corrente do(a) Contratado(a) do(a) qual seja titular,
após a realização dos serviços e emissão de nota fiscal correspondente.
CLÁUSULA QUARTA- Das Condições de Pagamento
4.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, conforme solicitação, mediante
nota fiscal atestada pelo setor responsável.
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4.2. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das responsabilidades contratuais
ou legais, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços executados, total ou
parcialmente.
CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na
alínea "d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da
empresa vencedora e ou contratada, ao representante legal do órgão contratante, desde
que acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

5.2. Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses, se for o caso,
através do lGPM-FGV (Índice Geral de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio
Vargas).
5.3. O critério de reajustamento acima descrito (item 5.2) poderá ser modificado ou
ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada sua ineficiência, em
comum acordo entre a contratante e a contratada.
CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente acordo terá vigência a partir da data de sua assinatura encerrando - se
em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se
assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão ã conta de dotação
própria, no orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Económica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 01
Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDES 30% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 19
Unidade Orçamentária: 4.01.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência
Social
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
Unidade Orçamentária: 4.01.01- Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.028 - Manutenção das Ações da Proteção Social Básica - PBF-PBVSCFV
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Servjços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 28 - 29

?-,r
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Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econõmica: 33.90. 39 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econõmica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.098 - Manutenção das Unidades de Saúde
Class. Econõmica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 14
CLÁUSULA OITAVA- Da vinculação.

8.1. O presente Contrato é vinculado ao processo de Licitação pregão presencial nº
009/2022.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes

9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter, durante todo o período de
vigência do contrato o equilíbrio econõmico financeiro da época da contratação.
9.2. A Contratante tem o direito de alterar unilateralmente o presente contrato com
vistas ao atendimento do interesse público.
9.3. A Contratante tem a obrigação de comunicar oficialmente ã contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedência de 48 horas.
9.4. As partes tem a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer
alteração no contrato.
9.5. O Contratado tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se dará por
meio de termo rescisório assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.

10.1. À particular contratada, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades
contidas no art. 87 da Lei 8666/93.
10.2. As partes estão sujeitas a cumprir este contrato de forma legal e integral, ficando
as mesmas na obrigação de pagar multa de 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste
contrato corno indenização no caso de inadimplência de qualquer cláusula deste
contrato.
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10.3. O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou
facultada a Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas ao
CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações do contratado

11.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações do
CONTRATADO, na execução dos serviços objeto deste contrato:
11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis
vigentes, cumprindo integralmente os cuidados quanto a prevenção de acidentes de
trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal,
estadual ou municipal, vigentes.
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração
da Prefeitura, cumprindo as exigências da mesma.
supervisionar os trabalhos, ficando responsável, perante o
pela exatidão dos serviços e pela correta observáncia das
especificações técnicas e demais normas aplicáveis.
11.5.

Dirigir

e

CONTRATANTE,

11.6. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa
prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11. 7. Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
11.9. Cobrir todas as despesas com material de apoio e equipamentos necessários à
plena execução dos serviços.
11.10. Aceitar os acréscimos ou supressões constantes do parágrafo 1°, artigo 65 da
Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das obrigações da contratante

12.1. Disponibilizar as informações necessárias à plena execução dos serviços.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos casos de rescisão
13.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato

unilateralmente, antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para
atender ao interesse público, tudo nos termos da legislação em vigor.
13.2. O presente Acordo poderã igualmente ser rescindido por mútuo consentimento
das partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
13.3. O presente contrato poderã ser rescindido de pleno direito, mediante
caracterização formal do(s) seu(s) rnotivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78
e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.4. O término do contrato fora da sua previsão, será formalizado através de
celebração do termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua,
plena, geral e irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo
os que, por disposição de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu
encerramento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Das garantias

14.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
·

15.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e modificações posteriores.
Nos casos e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso específico,
estabelecer a legislação federal, seguindo-se a melhor doutrina e jurisprudência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das Disposições Gerais
16.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas

custas, seus empregados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar
urna boa execução dos serviços;
16.2. O (A) CONTRATADO (A), obriga-se a realizar os serviços ora pactuados nos
termos estabelecidos pela Prefeitura;
16.3. O CONTRATADO implementará as sugestões e determinações da
CONTRATANTE , sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro

17 .1.

Para dirimir

as

dúvidas

decorrentes

da execução

deste

contrato,

os

CONTRATANTES elegem o foro da Comarca do CONTRATANTE corno o único

competente para tanto.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que se produzam
seus efeitos jurídicos.
Macururé, XXXXX de XXXX.

Prefeitura Municipal de Macururé

CONTRATANTE

xxxxxxxxxx
CONTRATADO

Testemunhas:
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022

OBJETO: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
PARA TODAS AS SECRETARIAS

Declaro para os devidos fins, que recebi da Comissão Permanente de Licitação, da
Prefeitura Municipal de Macururé, o edital nº 009/2022 e seus anexos, a qual,
oportunamente, tomou total conhecimento do seu conteúdo.

Nome do Licitante:
CNPJ:
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022

OBJETO: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
PARA TODAS AS SECRETARIAS

Declaro para os devidos fins, que recebi da Comissão Permanente de Licitação, da
Prefeitura Municipal de Macururé, o edital nº 009/2022 e seus anexos, a qual,
oportunamente, tomou total conhecimento do seu conteúdo.

Nome do Licitante:
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ALTERAÇÃO Nº.2 DE EMPRESÁRIO INDMDU;\I. E ÇQNS.QLl,Q;\ÇÂQ po
CONTRATO SOC!Af,

.

ANDREIVE QOM.ES SOA~S PEREIRA
ANDREJVE GOME:S Sc:>ARE:S PEREIRA, naçionalldadç BRASILEIRA, nascido em
13/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.926.555-43, CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
nº. 06<190373605, . órgão' ·cxpcdidc;,r
DEPARTAMENTO .NACIONAL. DE TRANSITO •· PE; residente ·e domiciliado(•)
no(a) R DO MOTOR, 7, CENTRO, MACURURE, !;IA, CEP 486500001 BRASIL
titular da i:mpresa ANDREIVE GOMES SOA.RES PflREIRA, registrada JunJa:
Comercial.do Estado da Boh.ia, s.ob NIRE n• 2980.45.07761,, com ~e R do "'1oto.r, 7,
Centro Macurur~,_ BA, C_EP 4~650000, devidWl)erite in~rit, nó, Cildasrró. ·Nacfonal de·i
Pessoa Jurldica/Mf sob o nº 24.36 l .627/000 J.•36, delibera.e ajusta a prescnte.aHeração,
mediant_e as condições estabelecidas nas Cláustilas sea;uint.es:.
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Cláu..uda_Prim~fra - ()'_capital antCrfor oo valor de 2.0.Q.0.90.(~oi_s mil- ,:ç_a~). P.~~ ~ se.r
de R$ 30.oqo,o_o (t'.J:inta ··_n:lll" rç~j~),_ s_enªo1 qye: 1!_ c:;i!f~~nç~.r ~• ~~çont~ fotalmcnre,
integralizada cm rhoedà. coiren1e d~ País.
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.SERVIÇOS !)E INS.TALACAO E f11ANUTENCAO DE SISTEM_AS CENTRAIS DE
AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRJGl;.RACAQ., INSTAI..ADOR E
REPARADQR OI; SISTEb,!AS CENTRA!S OE A8: CQ.NDJÇIQNAPO, DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO, JNDEPENDENTE;;SERVICO~ PE Al,U.G!J.l;.L ••..
DE MOVEIS E UTENS!LIOS,. INCLUSIYE PARA. EESTAS - LOCADOR DE
E,
UTENS!LIOS,
INCL.l!SJVE
PARA
FESTAS,
MOVEIS
INOEPENDflNTE;;SERVICOS. DE ALUGUEL DE OUTRAS MÀQl,/íl'JAS E
EQUIPAMENTOS: COMERCIAIS E IND.USTRIAlS. NAO ESPl;:CIFICADOS
ANTERIORMENTE,.SEM OPERADOR - ·LQCADOR DE. OUJ'RAS "'1AQU1NAS E
EQUIPAMENTOS', .COMERCIAIS, E' INDUSTRIAIS: ,NAO· ESPECIF'ICADOS
ANT!;!UORMENTE;. SEM .. OPERADOR, ÍNDEPENDENTE;;MANUTENCAQ E
REPARACAO DE MAQUINAS, E APARELHOS; DE REFRIOERACAO E
COMÉRCIO
VAREJISTA
VENTILACAO
PARA . USO
ÍN!)USTRA.L,
ESPECIALIZt\l:lO DE El:.ETRODOMÉST!COS. E: EQUIPAMENTO:'>' D!;: ÁlJl;llQ .É
VfbEO, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, COMÉRCIQ VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P.ARA APARELHOS
ELETRO.ELETR.ÓNJCOS PA.!tA USO DOMéST!CO.
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ATIVIDADES ECONÔMICAS

Rcq: 81100091569J4_0

f

Junta Comercial do Estado da Bahia

~

IUCEB
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r

18/11/2021

Certifico o Registro sob o nº 98132855 em 18/11/2021
Protocolo 217481116 de 12/11/2021
Nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA NIRE 29804507761
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251370160613234
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/W21
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ALTERAÇÃc;>:N• 2 ti.E: EÍ'tll'RESÃRIO INDlYIDUAL E CONSOl.,ID1lS.Ã.Q
.
- CONTRATQ.~()Cf~,
.

ºº

4322-3/02 - instalação e,. ma_,:1utcn_ç~o d~ sisJ~mas: cenltais de- ar-. co~d!~iO!)_~(); ~e.
ventila.ção e refrig~f{IÇ,1)>.

•
,,.

ANOREJV!,; QOMES. SOARES Pl:;REIRA,

·

õ; ~

i

H.

c,m
H

~~

47S3~9100' -· çorrufrqio_, var~Jista eSee"ci~H_ia4Q -cfe ~lçtrQd.om.é:Stic_os."e equfpilmentos de
:áudio e vídeo.,
-

~r~

.

"~

·

4 757-1/00. ·- _co·mérCio .vareji_sta. c:~p~_Ç,jali_~do d_e peças, e_ ocessór_io~
eletroel~t~~i~9$. p.g,_ra uso _çfomésticC,,-- e~cefg
ip(otm6.tiÇà_
e._comunicaç_llo.
-- .!
.
'

.

...§~:?-,'
~
...•
>•

33t4-7/07 -: manutençij_Q e- l"ÇJ?:Br::ação de rriáG_uinas e !IP.'1-:_eJQg~- de, re.fr:.igc:_ra_,ç_d_o, e

ve1_:1~H_a_çJl9,para_ uso. indli~iaJ e,_cqmerçi~I.

,l

~l'

1l

ap!fft;_U~9~;

n

"" g
o~
~,
':! ~

~-~--·

7729-2/02 - ·aluguel Q_~ _rjjQveis. utensílios. e. 1;1;:,arelhós de I.J~LQ .sJqrn{~tjc_o., e P,ÇSS_Qal;
in~~~~Ç,otos.. Ínusicais;
- · .-. · ·

~
~=

~ a.
mo

7739-0199 - ~J_.l;ISY~f c;iç: .ou.iras má~~i~~· ~ .e~n•iP-ª01~1JfQS :comer:ciaiS.-.e-,iodus1riais nãO

~
" o

':'

ç_!ilp._~ç__ificadóS.1;1,~t~i:!9rrn~11t_e;:Sfrm~Q_éerador~

~

.g:

"'.

"'e

·- ·- ·-@,~-

•

Clá~s~la Ter_çeira. - .. Em'. face. das ~_tç__rqç.Qes_ a_çim_a•,_ consolicf:8.,,,se1 oJ cOhlráto ·sQçil!_l_1_
mediante.ns.c"ond!ções_ ~ _cla.ysulas_ seg"uintCS~

z~
~ M"
n•
Hn

li

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA, nacion;ili~d.e BRASÜ,ElRA,. nasc.ido er)l.
13/07/1988, SOLTEIRO, EMP@SARÍO, cf'Í; nº Q4J,9tcpSSC43, '.CARTEIRA,
NAÇ!ONAL
DE
HABILl"J:.J>,ÇÃO
nº ,Q6'190373tj0S.
prgã_o. • ~><J;!Çdiqor
01;,PARTAMJ',.,NT.Q l'IA..ClONAt.. i;>É: TR:Al\lSIT;9', _. eE. r!'5id~nte .e .·llor,i(çiliado(a)
no(a) R op: 1\1.ÓTÓR,1 I: CENTRO,"'MAéÍ:/RURE;, •BA; 1ÇEP 4.8./i.SOQOO, BRASIL
ti!ular da em~resa AND.REIY!l G(?l.',1ES,. SQAJ>-E~ ,PERE.Q¼·, re.sisJm.cia Junta
Come.reiª! .!to J;;'.s<!ldO .da B.a~ia., sob NfRE nº 298J)4~_Q776J. c.om sede:.R ·do· !"lotor,. 7 •
Centro ·M8cururé,.-BA~ ·-ÇJ;P. 48J$.$.OQOO; 'deVidament~ i!1~sc!,_if-ª -"-º· Çp..<!ª5J.,:o Nacional- de
P~s_oa .Jyddica/MF· sób o. _nº 24...3~1,.~~:7/Qº_ó,i.-~3_6, .. ahera: -e, 1çQn~ç:,J_iQa, '1. pr:~sen_re,
alt~!'é:\Ç~~º roe.cft«ote. é!S con_dJç,õcs:es_lf\beJ~C?i<#as ri~. c1át;1~.1.1_lqs. s.eç_uintes;
··
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!
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-:-_-(f!;··

l
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00 ENQ.ll4DMMENTO

~

~li\JJ~ul.iJ P.rim~i.ra. - .O.eclara,. so6-~ pe_ru~s-, ~a, {e_i.- qµç _s_e en.quadl"a .na_._~onq(ç.ilc>.de•
MlCROElvlPRE,SA - lvlr;: nos.termos da Lei Complementar ~.9
14/12Í2006,

n,t.º~

o
m

•

i

,.
N9~ li:MP~$~LE SEDE:

H

i5

i

Clâ~sula S.cgunda - _A sociedade· g(rãrá sob o. fl_OJl}ç;. emP;resarfoÍ ANDRE.VE
GOMES SÓAR_ES PER.EJR.,\ .e nome;fantasia REFRJ_J!Ji;M. .
.. -·. ·- .

~~,
Req: 81 JQOÓ(ÍJ5_6.!1l40
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ALTf:MÇÃQ -~ %D_!); .E~llESÁRJ.0 INDIVIDUAL E CONSQLWAÇ~Q J)Q
CQNTMTO S,QQJ\L
ANDRE_IV!l, GQMES SO_;\~El, PER!ã!RA

~i$::~;

Cláusula TCrceJra - A "'-soçi'~ode
ria· .Ru_a: do: MPlQr, oº ?, Cent!'"~•
.. fica situadij,
Macururé-BA, CEP:. 48,650-QOQ.
.

-!!~

~;i=
m

om
e,

H

"Hm
.., "
o.

C~ITAL SQ,Çl,U.
Cláusula .Quarta. - O cn1>ilal soé[al será de RS. :j_O.OOQ,QQ .(!rinJ!! mi! reais).,"

.·• "· ." ,·ti
~~
º"
~-~., m

integralizado em moeda corrente.

O'

DO OBJETO

~m

~ re·

Cláusula Qqipt" .. O .Empresário Individual p~sa a ter por objeto o_excrcffio..das
seguintes ativ_id~c!c;s _ecçnõf!llc~.s.;
-·
·,

o.
mo
~

';' ~

SERVJCOS .DE INSTAL~CAO·e ~!fUTENCAO PJtSJlffJl.MA~ CENTRAJ.11, r;>_E
ARCQND1€)0~AC>O, 'DE_ YENTILACAO E ~FRIGERACAO • lNS'.fALADQRi. E
REPARADOR DE' SISTEMAS ,CENTRAIS'. DE,,AR CONDICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIG!lRACAO, JNDEPENDENTE;;SERVJCOS 'DE.ALUGUEL,
DE MOVEIS E UTENSILJOS; INCLUSIVE PARA .l'eSJ:AS • LOCADOR, DE
MOVEIS, .
E
,LJTENSILIOS, .
INCLUSIV/,;
. PAS,A,
Flã,STAS·,
INDEP!,NDENTE;;SEJ3,VICOS DE ÀLUGUEL. DE OUTRAS. MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COME_RClA!S' I;) [l)!DUSTRIÀIS NAO .. ESPECll'IE:AOOS· •
ANTERIORMENTE; SEM OPERAD.<)R - LQC~PQR.DE Qt,JTRAS MAQ.UINAS .E
EQUIPAMENTOS. COMERCl).I.IS E INDUSTRIAIS NAQ ESP1,ÇJFICAOOS
ANTERIQRMENTf;i. SEl\•f QPE.MOO!l,. JNDEPENDENTE;;MANUTENCA.Q 'E.
REPARACAO> DE MAQÇINAS E APARELl:IOS: DE REF.RIGERACAO E
VENTILACAO - PARA
USO
!NDUSTRAL,
CQM,ÉRCJO
VAREJISTA
ESPECIA.L(ZADO DE EJ;,ETRODOMÉSTlCOS E EQUIPAMENTOS QE Ál,JC>IO E
VÍDEO, APARELHOS DE AR ÇONDJCIONADO_S, COMÉRCIO· VAREJ{STA
APARELHOS
ESPECIALIZADO DE PEÇAS .E. ACESSÔR,JQS PA.RA
ELETROE.LE'!'~◊NICQS_PARÀ usó:1'5é>MÉSTICO.
'• - - .
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!o•g.

.

Hn

Bt
--,·~fê
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ATIVID~E;S ~CQN!'.JMJCAS
43_22~3/04~ - ·instaJa~Q e manutenção dC sistein(l.S; .ce~t,rajs· 4~i M ç_QOdicioo·,fc1~,- 4__e.
ventilação e re_ff!g~t"!ç,;JQ.
·
·

o

~

~-.g•

3314-7/07 - manuteriçãó e .reparaçã·o Q~: rruiSl!J.i.JJftS, e, apare.lhos· de ~f,:_igçruçilo· e,
ventilação pa_ra t,a_s._Q inQu$trial e·_comerci.al.
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4753-9/00 - có~_~_rçio V~r~Ji5_ta, e~~~iidizad_o d_CJ eletrodOméS_t,ié:~$· ç eqy,ip~rneritos de·
áudio· e vídeo.
, ·-·--

~

(1f

4757-1_/Õ0 -· ~e>m{i-cJ9. '!~r.eiis_ tà; e_specillliza~~ ~C ,Jléç~ e ,c~$_ó'd_Os1 p'fni_ ?P3ll~l_hoS!
çl_~trQ_cJ.çtr~!lJÇf>l?.. P_aii}_ Í:159 c!o_,ué~lçq,J;~ç~l.Q irifónnátiCO:.e,cfoiri~mçiu~~~Rcq:~1100001569340
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ALTERAÇÃO Nº:; PE EMl'RESÁIUO lNl>IYJI)U/\1., E CONSOLIDAÇÃO DO ...
CONTRATO SOCIÁL
-

ANDREIVE_GOMES S_OARES PEREIRA

;:;~n;;

7729-2/02 ~ alugµel d.e móveis, utensíJiQS e. _ap@re_lh_Qs d_e (}~,? _do~_~stico. e pessoal;.

11
º"•

instrumen~os musicqjs,
7739-0/..99 - _aluguel de _ou!,ra~ má~ui~as- e eq,uipamentos comer_cia(s e. ioçl~s~rJais n~oespe.c::ifica~os
sem operado(;
.
- -~terioffllen_te,
;,
.
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HO
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Di\DVRAÇÃO
Clá~suJa SÇ,x_r~ -- Seu l?nlZ.O df: dutaçãO é por:- tempo irictçt~m:1inado.
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·--~·~

DECLARAÇÃO DE DESEl\llPEDIMENTO
•

•

•
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•

•

•
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~

Clál.!SJd? ~4tiina - q ~IJlpre,sári~ deé:lara,_ Sob as J)en_~-d~ tçh q~e .~9 ver_ídicas·rodas
!1S _Ír'fÍ<?~l;lYÕC~ _pres~_ n~e ins.tn1m_en19 -~ qua,tito a~ .d_i§e,Ó~_(Q 'QO artisO 29.9..ç{o,
Código Pên'aJ,,não estar Únp~cii'do de -~xerçer li§. a:,ti.vid~~ SuC.d'O· CPca:t~o~d~cQn:e.m.
além ~e. .declBrar. que· .nãO existe no· p_a{~·
oyt~ Çf!IP!~
indi.vidUaf
constituida:J:m
se_'-!
.
-.
-'
"

nome.
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DO FORO

da

Cláusul~ O0a.va - Fié_a eleito o fo,ro çfç.- .Macun,1rf•J3A~ para o excrciciQ. e,
cumprimcntQ, do_s _dke.itQS_, ç Q~...rjga_çõe~ ~s_ur~~es.deste'.cónttato.
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E, _pQr·esLar @SSim ajus~a.<10. o CmP..resárfo.assina o pr:esço.te_ios_try!l'.l,ç__,,_~,.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA

PROTOCOLO

217481116- IUll/l021

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

BRASU:..

~

-

1;!.""õ.Q_ M".•.s. k _ - ~

TIANA REGlLA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/11/2021

Certifico o Registro sob o nº 98132855 em 16/11/2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

•

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

''-

DATA DE ABERTURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 11/0312016
CADASTRAL

24.361.627/0001-36
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA
PORTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

1ME

REFRIBEM
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

33.14-7-07 -Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial
47.53-9-00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vfdeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURTDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO
[

1~ÚMERO

ROO MOTOR

I

BAIRRO/DISTRITO

CEP

48.650-000

[

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MACURADOBEM@GMAIL.COM

1 1~~~:.;;MENTO

1

1MUNICIPIO

1

MACURURE

~
~

1 TELEFONE

1

;75) 9862-8819

......

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

11103/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

.........

..........

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Página: 1/1

Emitido no dia 17/03/2022 às 14:17:56 (data e hora de Brasília).
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DECLARAÇÃO

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº
24.361.627/0001-36, sediada na Rua do Motor, Nº 07, casa, CEP: 48.650-000, centro,
Macururé-Ba, declara, sob a penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo
4° da Lei nº 10.520 de 17 julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilidade
constante do presente edital.

Macu,uré-BA, 17 de março de 2022
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• ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ~
Assinatura do Responsável Legal

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
CNPJ: 24.361.627 /0001-36
RUA DO MOTOR, N2 07, CASA, CEP: 48.650-000, CENTRO, MACURURÉ-BA
TEL: (75) 9 9862-8819 EMAIL: MACURADOBEM@GMAIL.COM
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PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022
ATT: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
DATA: 18/03/2022
ITEM

1

2

I LOTE 01- SEC DE SAÚDE

UNO;· V.UNIT
QUANT.
UNO-'
Prestação de serviço especializado
\ 100
R$ 90,00
em manutenção corretiva em
condicionador de ar
--~---;1~·
Prestação de serviço espeêializadÓ 1 80
UJ\10'
1/~$ 70,00 \
em manutenção,;- pr~ventiv1·: em
,
// ,
,,)'
condicionador de ar
UNO.-.
Prestação de serviços especializ;cj~ 1 30
R$ 150,00 j
.- ,.,.
para reposição de gás en\
·
condicionador dtar
\
-----'s---,'
Prestação de serviçô:~~pecializaqo, l 10
UNO
R$ 300,00 j
para instalação de corÍdicion'adorae
-•~
ar

V. TOTAL
R$ 9.000,00

R$ 5 .600,00

j

3

4

~,

.

'

j'

; /

i

~-... , • ,u

ITEM

1

3

4

R$ 3.000,00

. R$ 22.100,00

. . . ,. ..,r;-- -~ ;. -"~:fr' \\ r ,\

~u~~
LOTE 02 ..:stçf O:E Eouc4:ÇÃo ·,
~
Prestaçãodefsrrviçó esp'eêi~lizadb_.
"C ,>e

11 · \QV.1\1-Jtt~ ,:ül\ló ri-,._ iv. uri1T

11~~l ~=
J1001 ·

\ // r.-·•
'I ~
em ma.nf~nçiJ
1 ~
1corretitem
cond1c1onaci_ori e·ar,,I
Prestação de'· serviço éspecializàdo · 160 '.
em manutençao-preventivi!'"°'.emx
condicionador de ar
25
Prestação de serviços especializado
para reposição de gás em
condicionador de ar
Prestação de serviço especializado
10
para instalação de condicionador de
ar

f

2

TOTAL

R$ 4.500,00

tf~D '-j,

'l
;~·1 L
UNO.

~ ·V. TOTAL

:~sjgo;oci,i\ ~RS 9.ooo,oo

,il 11~ :~

: : 'R$-70 00
' '

R$-7:bbo,oo

'

[ ~-:·~--i-

UNO

R$ 150,00

R$ 3.750,00

UNO

R$ 300,00

R$ 3.000,00

TOTAL

R$ 22. 750,00

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
CNPJ: 24.361.627 /0001-36
RUA DO MOTOR, N• 07, CASA, CEP: 48.650-000, CENTRO, MACURURÉ·BA
TEL: {75) 9 9862-8819 EMAIL: MACURADOBEM@GMAIL.COM

~

Jz---f ~

-

···•
ITEM
1

2

3

4

LOTE 03 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANT.
Prestação de serviço especializado
60
em manutenção corretiva em
condicionador de ar
Prestação de serviço especializado 30
em manutenção preventiva em
condicionador de ar
Prestação de serviços especializado
10
para reposição de gás em
condicionador de ar
Prestação de serviço especializado
05
para instalação de condicionador de
ar

ITEM

1

2

3

4

··-·

V.UNIT
R$ 90,00

V.TOTAL
R$ 5.400,00

UND

R$ 70,00

R$ 2.100,00

UND

R$ 150,00

R$ 1.500,00

R$ 300,00

R$1.500,00

TOTAL

R$ 10.500,00

V.UNIT
R$ 90,00

V. TOTAL
R$ 1.800,00

R$ 70,00

R$ 700,00

RS 150,00

R$ 750,00

UND .Í."
;' .

-

..
,

-... /

..,~_!

,/

UNO
UND

. '

'

UNO
LOTE 04 - SEC AÇÃO SOCl~J?
1 QUANT.
UND.r
Prestação de serviço espéc'ializado,/ 1 20
- ,,
./1
.
em manutençao, corretiva em ·
condicionador d~.ar
\
Prestação de serviço es·pecializado 1 10
UND
·'>-.
\;
em manutenção preyentiva em
condicionador de ar
·~
Prestação de serviços especializado · 1 05
UND
para reposição de gás em
'
conc;licion~c!or,de:.a"','
· · 1~1·, _,, c:_·J "'. · •=

Pres'{a-.çãêl'dW,er1yiçci'~{,:i1'ê'ciãliH•dçi""". .)'»'.uíl
.1,,
.,.
para .ms t ª11aça.1:>
ue,ç_on d'.,.
,c,ona d"'-d e.
1
ar
1Ir I 1 1~{ _

º]··

'\"df / fi"'

\~
l ~ ,_1 Il!liolllff
-'t

'-

-IJ ·~, •·_,

:~D rr·
IR. $ 3.•0.,ô,o. Ó~ , R$ 1. 500,00
.J· I ·'
.: ff\"',I ;t\\\
\\

e\ Ú
- ·'/.
, ,

'-tl,
111 :SI~ ! li r--::F' //1
!1.,111' , ,,_.,._q ._,_...,:"

1, d

f,
i
~
~ffTQTA~\ll '' l~RSl'/l:750,00
I ~t
··.1 .. , ~\
. J:

~~:::::::.i

Está proposta tem validade 60 dias após a sua emissão.
Macururé-BA, 18 de março de 2022.
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ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA
Representante Legal

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
CNPJ: 24.361.627 /0001-36
RUA DO MOTOR, N• 07, CASA, CEP: 48.650-000, CENTRO, MACURURÉ-BA
TEL: (75) 9 9862-8819 EMAIL: MACURADOBEM@GMAIL.COM
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MAÉéEüURtiRÉ {ifr
C~MP-R0~1s'so

I;

RE"SPE!TO

~

1

!

ATA DA 1ª REUNIÃO-SESSÃO DE ABERTURA DO
PREGAO PRESENCIALNº 009-2022PP

Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes as Secretarias de Administração, Educação, Assistência Social,
Saúde e órgãos pertencentes as mesmas neste município.
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quinze minutos, na
sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Macururé, situada à Praça Municipal, s/n - Centro Macururé - BA reuniu-se o Pregoeiro José Ronildo Rodrigues Araújo juntamente com a equipe de
apoio composta por Maria José Xavier e José Carlos Rodrigues da Cruz, conforme Decreto 006/2022,
de 16 de fevereiro de 2022. O pregoeiro anuncia a ausência da empresa RCP Locações Eventos e
Serviços Ltda que adquiriu o edital e não compareceu a este certame, comparecendo a empresa
Andreive Gomes Soares Pereira ME com CNPJ nº 24.361.627/0001-36 representada por Andreive
Gomes Soares Pereira portador do CPF 041.926.555-43. Feita a fase do credenciamento, onde a
empresa logrou com êxito. Prosseguindo com os trabalhos da sessao, o pregoeiro solicitou, a entrega
dos envelopes contendo as Propostas de Preços e Habilitação. Em seguida, providenciou a abertura do
envelope de Propostas de Preços,

que de imediato foi lido e registrado na presente ATA, sendo a

licitação por menor preço global por lote, segue na tabela abaixo o preço inicial e os devidos lances:
LOTE 01 - SAÜDE
ANDREIVE
R$ 22.100,00

VALOR GLOBAL
PREÇO INICIAL

MANTEM

1° LANCE

LOTE 02 - EDUCAÇÃO
ANDREIVE
R$ 22.750,00

VALOR GLOBAL
PREÇO INICIAL

MANTEM

1° LANCE

LOTE 03 - ADMINSITRAÇÃO
ANDREIVE
R$10.500,00

VALOR GLOBAL
PREÇO INICIAL

MANTEM

1º LANCE

(

~

t'

;:-

•

~~ij]

PREFEITURA

D E

,

-y,~n:

i~1 MACURURE {;]b

~

....,\tl,~ /)

COM PRO_~ 1 s··so

_'

E

RESPE;IT,O

~

LOTE 04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANDREIVE
R$ 4.750,00

VALOR GLOBAL
PREÇO INICIAL

MANTEM

1° LANCE

Após a fase de lances o pregoeiro fez análise da documentação onde a empresa Andreive Gomes Soares
Pereira ME foi habilitada e classificada conforme total dos lotes. Nada mais a acrescentar, o pregoeiro deu
por encerrada a sessão pública e para constar, foi lavrada a presente ATA que vai assinada pelo pregoeiro
e Equipe de Apoio e pelo representante que participou deste pregão presencial. Macururé, em dezoito de
março de 2022 - Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO/ ASSINATURAS

JOSÉ RO~ODRIGUES ARAÚJO

MARIA'!:XAVIER

JOSÉ CARLOS L u E s DA CRUZ

Á

EMPRESA PARTICIPANTE

A nJ,e,.ve GotWJ 'S

º""°

~. . .

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME

.

Con~mo

OJ/gmal

--.-.~

. ,.

~

-,

.-

17103122, 16:15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

24.361.627/0001-36

CADASTRAL

MATRIZ

DATA DE ABERTURA

11/03/2016

NOME EMPRESARIAL

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA
TTTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
[ ME

REFRIBEM
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrõnicos par~ uso
doméstico, exceto informática e comunicação
77.29-2-02 -Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Instrumentos musicais
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5. Empresário (Individual)
LOGRADOURO
[

[

CEP
[ 48.650-000

COMPLEMENTO

1~ÚMERO

R DO MOTOR

******"

~

BAIRRO/DISTRITO
[

CENTRO

~

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MACURADOBEM@GMAIL.COM

TELEFONE
[

(75) 9862-8819

·-·

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

11/03/2016

1MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

"*"*"

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 17/03/2022 às 16:15:38 (data e hora de Brasília).
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ALTERAÇÃO Nº 2 DE EMPRESÁRIO INDIVIDU;\I, E. ÇONSQl,J:P;\ÇÃQ !)O _
CONTRATO SOClA(,

•1;.
•

ANDRE!VE GOMES SOARES PEREIRA

<

GJ~

ANDREIVE GOMES SOA~S Pl;REJRA, nªçionali!l•-PC 1;3R..<\SILEIR!\, nascido cm
13/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO. ÇPF nº 041.926.555-43, _C,:\RTEIRA
nº
06!190373605;
orgão'. expc.d_id9r
NACIO~AL.
DE . HABlLITAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - PB, residente·• domiciliado(a),
no(a) R DO MOTOR, 7, CENTRO, MACURURE, BA, CEP 48650000, BRASIL
titular da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA, registrada Jun_ta
Comercial .do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29,80.45.07761, com :;ode R do<l'vlotp_r, 7 ,
Cen,ro _Macur:uré, BA~ C:EP-48650000, devid~~e.nte inscrit~ no .. Cfldastíó. Naéi_onal de.t
Pessoa Jurfdicll/Mf sob o nº 24.361.627/000!.36, delibera.e ajusta a presente.alteração,
mç:cHantc as c_on_diçõeS estabelecidas nas. cláusUlas~s~auintes:: ··
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ALTERAÇÃO.DO CAPITAJ.,

o.
~o
';'~
~

-

Clá~uJa_PrJrn_eira • O capital -anterior: no. valor d_e _2.0_0.0,00 (doi_s mil'rç_~j§), p ~ ~ ~er
de, R$ .30_.000,00 (trinta mjl rca_i;;), s,cnçlo.J q1,1e l!: ~_i_fe~nç@- se; ~~~c;>n_t~. ~otalmente'.
integraliza.da em moeda corrente do Paf~.
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.Cláusúla.Seiunda- ~~-O Ertlpr.çsário Indiv.idual._passa a ter por objeto" o exercício das

seguint7s atividaQ.es ec011õm~_c_a$;.

~<
.,
m

-

~\j'

H;;j

SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS. CENTRAIS J?E
AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO.E REFRIGl;RACAO - INSTALADOR E
REPARADOR PI; SISTEMAS <:;ENTRA!S DE AB CQNQICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO, INDEPENDENTE;;SERVICOS OJ:; AI.U.ÇJU.EJ;._ •.
DE MOVEIS E UTENSILIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS - LOCADOR DI;
INÇ!.LQSJ:V_I;
PARA
FESTAS,
MOVEIS
E
UTl)NS1LIOS,
INPEPENDl;NTE;;SERVICOS DE ALUGUEL DE OUTRA$ MAQUJ])/;'\S' 1;
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO E$Pl;CIFICADOS
ANTERJORMENTE,.SEM.OPJ;:RA.DOE: - L.OCAOOR DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COM!lRC[AIS. E INDIJSTRIAJS, 1'!/\0· ES.P_ECIFICAOOS
ANTERIORMENTE_, SEM OPERADOR, INDEPENDENTE;;MANVTEN_CAO. E
REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E
VENTILACAO
'PAl!A . USO
ÍNOUSTRAL,
COMISRCIO
VAREJISTA
ESPECIAPZAf>O DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS l?E Á!.JOlQ E
VfDEO, APARELHOS DE· AR; CONDICIONADOS, COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO OE PEÇAS .. E. ACESSÓRIOS PARA .. APARELHOS
ELETRO_ELJõTRÕNJCQS PARA USO DôMJ~STLCO.
.
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ATNIDADESECONÓMICAS

Req; 81 10.0001 S69340.
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Junta Comercial do Estado da Bahia
18/11/2021
Certifico o Registro sob o nº 98132855 em 18/11/2021
Protocolo 217481116 de 12/11/2021
Nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA NIRE 29804507761
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251370160613234
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/1112021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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ALTERAÇÃ.9 _N• .2 l>E E~RESÁR,10_ INDlVIDUAL E CONSQL!J)~ÇÃQ 0,0
ÇONTR,\ TO ~QÇ,(Al.,
ANDREIV!;';.OOMESSOARES.P!;REIR,A,

1

.

li
""

-··t~I
.,.•
"H.,

331.4-7/0.7 - manuten~Q e rep~u:açlt'o de .máq_uin~s e Qpar_cjh_o;; ,de, ._r.~Jr_igeraç_ã_o e
vent!le_çj_Q para.uso. indli~triaJ e ç:omerç:i~I.
·

H

:i! 8

475?'-I/Õ0' - comércio ·varej_istg. e§pç.Ç.iaJi~do de-· peças. e_açeSsório~ ·~ra,, ~p~rçJhp~,,
eletroel~trôni~o~ p!\_ra. uso çtoméstic~~ C':(cétQ ir,(ocnl4tiç_à c:,_c_omu~icafllo.

~~º

"'3
.. i::r

o~

Qom_tsJiC:9, ~ . ~ss_çml;

~i'
~,

NO•

~

7739"!.0!?9 ~ ~_l~gy_el_ çl~. outras máquinas ç: _CfllJ.il,l,i!m~OlOS. c:ome:l"ci~iS..e ;_industriai$ nãO

çspe_ç_ifi_cadós ª"t~ri~ffl'!~rit.e, ~m__oeeiád_br. .

O•

II
~-~-

41Sl--9100 -· çoroç·r_çj_o_; varejista cspccializadq etc; ~lc_:_trodoméSÜc_os .. e equipamentos· de
:á_udio e vídc:_o;
'··
·
· ·
· ·

7729-2/.02 ... ~Ju~uel Qe l!l.ó_yeis. uten~(lios, e ~plliefh9~ de
ins~n.i~m.~ntos musicais,

~;:-

~"

4322-3/02 - instal~çã:o ç man~.t-~nç~o Qç, sisiemos· Cent_rais_ dC. ·ar c~lld_i_Cion:~:u~Ç)! .de
V,entilaçãC? e refrigçr~~P~

A,

mo

';' ~
.,. o~

"

.'

'""'
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• "O~~-

Ctãust.1•~- Te!"~ei~u -· .Em·.· Íãcc·. Ç~·-ª1te_rgç-ª._e~ _QÇim~.~consolid)1,,,se·
mediante as..c4;;,"ndJç_Õe$.C? cla!:!~Ulas.seguintes·~

o- contrátO,

~~
n•

soci~_IL

H0

I!
~%

ANDREIVI:;. GOMES SOARES PEREIRA, nacion.aliclad_e-B.llASILEIRA, .nascido ell)
13/07it988, SOLTl;:I.RQ; EMPR,ESARIO, CPf n• 04_1.926,SSS-4:Í. iCARTEIRA
NACIONAL.
DE
HABILIT"\ÇÃO
nº
.Q649037360S,
c5rgã_o • e1<pedidor
DEPA_!HAMENTO NA.CIONAt DE TRAlliSITO -· eE, resic/ente e .\Jorniciliado(a)
no(a) R D)? ,MOTOR., .'Z(, Çl;NTRO,C::MACtÍ~URE; BA, 'ÇEP 48.6500_00, .BRASIL
tit.ular .da empresa ,ANDREIYE GQt,,fE_S. SOARES ,PEREIRA, regisJ!"'.<!J! Junta.
Comercial !)_o '.l;_stec/o df! Bahi~. sob NíRE n•. ~~80450776[, c;om sede.R.do Motor. 7,
Centro Màcururé; BA, ,Ç,E_P-4~~S.OQQO; ·_devidame·nte· i_risér!tª f1Q G{l.~lro Nacional de
Pe.s_sqa_- .Jyrídica/MF- sob o nº 24_.36_1._62.7/QQ_0J"'.3:6, ~ltC"ra: ·e- ~Q.n~oliqo•,. Jl · p_(~senjc
altcri:J.Çªo rnç__d.iu_nte,l!S c.QndiÇ~s csta~.f~cidas nas_ cfâl:!$J.J.Ja$ s,eg_uintes:.
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DO E~Ql!AJ:)RAMENTO
Cláusula -_Priin_eira- - Declara, ~b . as pênas1 da·

MIC::ROEfv!PRESA-Mll nos_!-;,nnQs da

rei•. -qu_e.,se: enquadra na.. :cólldiçã'o

"

1
o

de·

I.:,~iCóro~lém~~iar ~~ g,t_d~ 1<1/lii2oo"i .

11101111!, EW.iµ:$AJUAI. E SEDEI

i
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H
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Clá~s1,1•a. •'&cgun<ta -

A sociedade• gira.rã, sob o- .i:t.Ofllç. ç_mprcsarfül .J\~.~EIVE
GOMES SOARES PEREIRA e· o.orne.fantasia REFRU3f:M. .

11,çq: 811.00.001 S6~}.4l).
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18/11/2021

Certifico o Registro sob o nº 98132855 em 18/11/2021
Protocolo 217481116 de 12/11/2021
Nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA NIRE 29804507761
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251370160613234
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 1_8/11/2021
por Tlana RegUa M G de Araújo - Secretária-Geral · • -
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ALTER,A.ÇÃQ Nº 2 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO J;)_O
CQNJ'RATO SO.ÇJAJ,
ANDREIVf,: OQMES SQA~S' PEREIRA,

Cláusula Tércelra
- A :sociedade fica situad!l
.
----Macururé-l;IA, CEP; 45,65,()-Q0Q.
.

..

.

ºª- RUQ,· 4.Q. M_ol_QJ'~
0

.

-- -

n~ "?. Çcntf(),

li "

·ti
•
o•
M

~

· · ,~ . ·-1g-~i
~-~e,
"
MO

.CAJ'ITA.L SQClAL
Cláusula Quarta. - O ca11ital. soé!!ll se~ d~ RS 3.0.Q!)(),QO (trin_ta mil· reais),··
Jntew-alizadO.em moeda. corren~ê-~

;g ;,

~~O'

º"
NO

DO OBJETO

~·
N

Ch\us~la Qq_ipta - O.Empresário Individual _passa a.ter por o~jeto o exercfpio.das
se_guin~es ativi~~Q_es ecqnô.lJlicas:
·

e•

~o

o.
=o
~

SER.VICOS .DE INSTALACAO E M~!;,!UTJ;:NCAO DE: SISTEMAS. Cl:;NTRAI$ Qç
AR. CQNDJC!O~ADO, 'DE YENTILÀCAO E REFR.1(1ERACAO .JNSTALADQR:. E
R.EPAR.AQOR J)ll' SISTEMAS ,CENTR.AIS: DE'•AR ,CO_NDICJONADO, DE
VENTILACAO E REFR.IOJ;RACAO,JNDEPENDENTE;;SERVJCOS DE ALUOUEL,
DE MOVEIS E UTENSILIOS, INÇ_LJ,,!SJVç PARA E.ESTAS • LOCADOR., DE
MOVEIS
E
UTENSILIOS,
INCLUSIVE
PARA
Fl;.STAS,
INDEPENDENTE;;SE~VICOS' OE ALUOUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INOUSTRIÀIS NAO .,ESPECIFICADOS··
ANTERIORMENTE,. SEMÓPÉRADQR. - LOCAP9R OE OUTRAS MAQUINAS .E
EQUIPAMENTOS .COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAQ E:SPECIF.ICAOOS
ANTERIORM~TE:, SEM, OPE;RAD.08, .. INDEPçNDENTE;;MANUTENC.AQ E:
REPARAÇAO: .DE MA,Ql,IINAS E APAJl,)il,_HQS, OE ~F.RlOERACAQ, E
VENTILACAQ
PARA
USO
ÍNDUSTRAL,
COMÉRCIO
,VAREJISTA
ESP!,ÇIA!-IZAQO DE: El.ETRODOMÉSTICOS E EQUIPÀJÍ,rn1(iTos Qç A.v_O(O E
VÍDEO, APARELHOS DE AR• CONOICIONADO_S, COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE . PEÇAS .E. ACESSÓP,IQ$
l'AJV; . APARl;:Í..HOS
l,::LETROELJ::"I'R;ÔNICO$.PARA USO.DOMÉSTICO.
- ..
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ATIVID_,µ)ES I;;C()!'IÓMIC,\S

ff
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"

4:J2_2-3/02 - instalaçªo ~ ma_nu_tcnç_ão ·de sisterilasl Centrajs · Q.Ç, ,!l,r c.Qnd_icionâdo, de.,
ver,tila~o
~ refrjg~ra_çíJQ;
·
·
. .
.
3314-7/07 • manutenÇãõ _e .reparação d~ ,náCU,J.iQa;s. e~ aparelhos·· âe. re,fr.ig~_ruçilo· e;

ventilação pa_ra us.Q in4ustrial e comercial.
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4753-9/00 - comércio• varç:jis_ta. e{>~ci~lizad.o de· eletrodoméstiC~_s· e e(ll!J'pamentos çJ_c·

áudio e .vídeo.

~

(ti

4757-1/00 - comé_rcl9 vru:ejis_ta,_ C!lip.ecializado. de _peç~ e, ~cess.órios. plfra ~P-~rçl_hoSçletr_qe_l~~õ~~c9~:Par@. ~s.<? ,~om~!?tiç:_o, ·.~;<çs;t_Q infonnática e-Comu'!_içaç_~·p.

Re.q; ~I [OOQQl.569340
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Certinco o Registro sob o n° 98132855 em 18/11/2021
Protocolo 217481116 de 12/11/2021
Nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA NIRE 29804507761
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251370160613234
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinaga em 18(11/2021
por Tiana RegUa M G de AraUjo - Secretária-Geral
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ALTJàRAÇÃO Nº 2 DE EMPRESÁRIO IND_IVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOClAL
-
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ANDREIVE GOMES SOARES PERIHRA

Í!l~~

.. '

1;; is

7729-2/02 .. aluguel de móveis, utensílios e aparelh:os de uso doméstico e _pessoal;.

instrumentos musicais.

"'"
•

H.

º"
"'o

7739-0/99 - aluguel de outra~ máquinas e eq_uipamentos comerciais e inçiustriais não
especificados anteriormente, sem operador.
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DA DURAÇÃO

;3 n

~~

CJáu_:iulo Se_xta - Seu pnizo de duração é por tempo i.ndJ~Je~imu:lo.

º""
.. ••,trg:

DECLARAÇÃO DE_DESEMPEDlMENTO

N

e•

~
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Cláusula $étima - O empresário declara, sob as penas do lei, que são verídicas todas
as informações prestadas néste instrumento ~ quanto ao, dispostQ !}O artia;o 299 do
CÇdigo Penal, não estar impc;:dido de· execççr {IS ªtividades que c;ló encai'g_o decorr_em,.
além de declarar, que nãO .existe no- país o~t~- ~J!I.P!~ _indivi~Ual constitui.da_ em se_u
nome.
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DOl!ORO
Cláusula Oitava - Fica eleito o foro de Macurur~-BA para o exercício, e
cumprimento dos direiJQS ç Qbrigações resultantes. deste contrato.
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E, porestar assim ajustado, o empresário assina o-pre:s~ot~ ios.lrv~emç,~

1f

MACURURE BA, 11 de novembro de :lOi 1.
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ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA
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Req:81100001569340

~

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
18/11/2021
Certifico o Registro sob o nº 98132855 em 18/11/2021
Protocolo 217481116 de 12/11/2021
Nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA NIRE 29804507761
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251370160613234
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2021
por nana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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217481116
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA

PROTOCOLO

217481116-12/11/2021

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

'pf: 07279275583 - GLEBSON NASCl

~
' U ' A ..
,F-... -'-

')'

-

. e:_""t'.I.Q,_.

H.·.s-. k . - ~

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral
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Junta Comercial do Estado da Bahia

18/11/2021

Certifico o Registro sob o nº 98132855 em 18/11/2021
Protocolo 217481116 de 12/11/2021
Nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA NIRE 29804507761
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA0D0CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 251370160613234

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada ern 18/11/2021
por Tiana Regila M

G de Araújo - Secretá~i-8-G9~al ,r • '
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15/03/2022

005557314

'

.

'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DD ESTADO DA BAHIA
'

''

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 005557314
A autenticidade desta certidão poderâ ser
(http:/lesaj.tjba.Jus.br/sco/abrlrConferencia.do}.

confirmada

pela

Internet no site

do Tribunal

de Justiça

CERTIFICO que,
squisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/ 12022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
ANDREIVE GOMES OARES PEREIRA, portador do CNPJ: 24.361.627/0001-36, estabelecida na R DO
MOTOR, CENTRO, CEP: 48650-000, Macurure. BA. "'**"***..,,••• ..•1111••***""***"*••••....•.,."•••••tt 0 •*"'***0 •••
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo perlodo de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão.LApós

esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, terça-feira, 15 de março de

PEDIDO Nº:

005557314

101mm1~111111~1111mo
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DECLARAÇÃO

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº
24.361.627/0001-36, sediada na Rua do Motor, Nº 07, casa, CEP: 48.650-000, centro,
Macururé-Ba, declara, sob a penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art.
7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceµ 1rÍo'artigo 1°, da Lei nº. 9.854,
de 27 de Outubro de 1999, que não tem em seu quadrÓ de empregados, menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno," perigoso ou insalubre, bem como em qualquer
trabalho, menores de 16 <.gezessêi_;)~.!!r?o;, salvo na cond[ção de aprendiz, a partir de 14
anos.
,,...✓
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Macururé-BA, 17 de março de 2022
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ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA '
Assinatura do Responsável Legal

ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
CNPJ: 24.361.627 /0001-36
RUA DO MOTOR, N• 07, CASA, CEP: 48.650-000, CENTRO, MACURURÉ-BA
TEL: (75) 9 9862-8819 EMAIL: !\MCURADOBEM@GMAIL.COM
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

A Empresa, ANDREIVE GOMES SOARES PEREI~, inscrita no CNPJ nº.
24.361.627/0001-36, sediada à Rua Do Motor, nº 7, por in~érrnédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.) ANDREIVE GOMES SOARES PERpIRA,( portador(a) da Carteira
4
de Identidade nº. 1539400930 SSP/BA, e do CPF nº,. 041.926.555-43, DECLARA, para
•✓/
fins do disposto no Edital . do. Pregão~Pfésencial nº. 1 009/~022, sob as sanções
admi_nistrativas cabíveis;e~Sb~,rnas da l~i, -Cj~t: J,sta:' ~mp~,~a, na presente data, é
•-

considerada:
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( x) MICROEM~RESA,'confornie ln5,isól do artigo 3° da Lei Complementar nº. 123,
del4/12/2006.
,.,., ,_...... _ ,: _/ - _.~ - '
......~ . , . , _ y _ .

Declara ainda que a empresa,11ão-:..se
encontra
alcançada por quaisquer das hipóteses
--..._
,descritas no § 4°, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
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KridreiveGomes Soares Pêre1ra
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ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
CNPJ: 24.361.627 /0001-36
RUA DO MOTOR, N9 07, CASA, CEP: 48.650-000, CENTRO, MACURURÉ·BA
TEL: (75) 9 9862-8819 ~!VI/\IL; fl'l!\CURADOBEM@GMAIL.COM
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Consulta ao Cadastro

;10/11/21, 08:22

m

TRIBUTOS : CONSULTAS : CONSULTA AO CADASTRO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

/
Inscrição Estadual: 187 .676. 744 ME

CNPJ: 24,361.627/0001-36

Razão··Social: ANDREIVE GOMES ~OARES PEREI
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: EMPRESARIO (Individual)
Unidade de Atendimento: SGF/D!RAT/GERAP/CORAP NORTE
Unidade de FiscaliZ:ação: INFAZ NORDESTE

Endereço
Logradouro: RUA DO MOTOR

Número: 7

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 48650-000

Município: MACURURE

UF:BA

Telefone: (75) 98628819

E-mail: macuradobem@gmail.com

Referência:

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 18/11/2021
Atividade Econômica Principal:
4322302 - Instalação· e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Atividade Econômica Secundária
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4757100 - Comércio Varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto infor
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7739099 - Aluguel de,outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormenté, sem
operador

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuação
ESTABELECIMENTO FIXO
ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Condiç~o: MICROEMPRESA
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL
Situação Cadastral Vigente: ATIVO
Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DO MOTOR

Complemento:

Referência:

Número: 7

Bairro: CENTRO

CEP: 48650000

Município: MACURURE

UF: BA
Informações do Contador

Classificação CRC:

CRC:

Tipo CRC:

CRC:

Tipo CRC:

Nome:
Responsável pela organização contábil
Classificação CRC:
Nome:
Endereço
Endereço:
https:/MWW.sefaz.ba.gov.br

rr~{
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20/11/21, 08:22
:>

•

Consulta ao Cadastro

Número:

Bairro:

Referencia:
Telefone:()

Município:

UF:

CEP:
Celular:()

Fax:()

E-mail:

Nota:Fisco
Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo

Data da Consulta: 20/11/2021

dvoL:i:n~Q-rgf.'Q.OÀ.,P_~cb:~fllfijf,:~~-lN:ft,.lNJ·c1nLi:t57 t

https:/lwww.sefaz.ba.gov.br
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♦,IMEGI
ATESTADO DE CAPACIDADE

7
ô

O INSTITUTO MÉDICO DE GESTÃO INTEGRADA - IMEGI, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nº 19.622.700/0001-46~ndereço segue margeado, atesta para os
devidos fins que a empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA, CNPJ nº
24.361.627/0001-36, situada na Rua do Motor, nº 7, Centro, Macururé- BA, CEP 48650000, prestou serviços de instalação, manutenção e consertos de aparelhos de ar
condicionado.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos
registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com
as obrigações assumidas.

Salvador, 03 de fevereiro de 2020.
)

3-

Aluísio Almeida Santos
Instituto Médico de G_estã~ Integrada
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Emissão: 16/03/2022 08:38

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidao Nº: 20221308215
RN.ÃOSOCIAL

ANOREIVE GOMES SOARES PEREIRA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

187.676.744

24.361.627/0001-36

Fica certificado que nao constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa flsica ou jurldica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/03/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Consulta Regularidade do Empregador

11/03/22, 11:37

1

Voltar

11

Imprimir

1

,1!

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA~FED-ERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição:

24.361.627/0001-36

/

Razão Social:ANDREIVE GOMES SOARES PERE~19265
'
1,

Endereço:

R DO MOTOR 7 CASA/ CENTRO/ MACURURE / BA / 48650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7; da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS. /
Validade:28/02/2022 a 29/03/2022 /
Certificação Número: 2022022801142177760321
Informação obtida em 11/03/2022

·1•

11:37✓

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

1/1

https://consulta~crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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MUNICÍPIO DE

MACURURÉ
Data Impressão: 21/01/2022

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

'~ '.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº OOOOOOQ7/2022

.i

'ir.

Emissão: 21/01/2022
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Validade: 21/Q4(202Y

ANDREIVE GOMES SOARES

PEREJ✓

CGA: OOO.Q00.116/001-08
CNPJ: 24.361.62710001-36
CNAE: 43.22-3102
RUA DO MOTOR, 07
CASA
CENTRO
48650000 • MACURURÉ, BA
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EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO i;,XARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA
NESTE ÓRGÃO E. RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA.PÚBLICA M.UNICIPAL
DE. INSCREVER E COBRAR OIVIOAS QUE VENHAM A SER APURADAS.
CERTIFICO, PARA.OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS
REGISTROS DA DIVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA
CONSTAR, DETERMINE.1 QUE FOSSE EXTRAIDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
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ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE- 90 (NOVENTA) DIAS.
QUALQUER RASl/RA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

C1rtldlo emitida dlrataman!a no setor. A assinatura do servidor partettamente Identificado substitui gualgueroutro Upodt vatld'§z!Tor. ADRIANO GONCALVES OE SOUZA
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIV~E DÉBITOS TRABALHISTAS
CNPJ: 24.361.627/0001-36 /
Certidão nº: 36087737/2SJ'l
Expedição: 13/10/2021_./âs 09:44:43
Validade: 10/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que o CNPJ sob o nº 24.361.627/0001-36, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriga~ões
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas~ ~~ge~t~~p: cndt@tst.jus.br

ri--~

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIV~A UNIÃO
Nome: ANDREIVE GOMES SOARES PERáRA
CNPJ: 24.361.627/0001-36
! '

..

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
· não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto _à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas, 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitf ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1. 751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:34 do a 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2022.
Código de controle da certidão: E648.FB65.70D2.3909
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Em análise sucinta efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio, após concordância unânime
referente ao resultado final do processo licitatório Pregão Presencial

nº 009/2022,

objetivando serviços de manutenção e instalação de condicionadores de ar para todas as
secretarias , declaramos como vencedor, por oferecer preço compatível com o de mercado,
atendendo por tanto, aos interesses dessa Prefeitura, a empresa ANDREIVE GOMES SOARES
PEREIRA ME

com o valor da Secretaria de Assistência Social de R$ 4.750,00 (quatro

setecentos e cinquenta

mil

reais), Secretaria de Educação com total de R$ 22.750,00 (vinte e

dois mil setecentos e cinquenta reais), Secretaria de Saúde com total de R$ 22.100,00 (vinte
e dois mil e cem reais) e Secretaria de Administração com total de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais) conforme citados em ata.

Macururé - Bahia, 18 de março de 2022.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

JOSÉ ~LDO RODRIGUES ARAÚJO

r

MARIA JOSÉ XAVIER

JOSÉ CARLOS R ~ S DA CRUZ
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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nº 090/2022 - Contratado: Andreive Gomes
nº 091/2022 - Contratado: Andreive Gomes
nº 092/2022 - Contratado: Andreive Gomes
nº 093/2022 - Contratado: Andreive Gomes
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4,750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10,500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22, 100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSN187RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicioITTadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA O1549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA O1549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)

1

Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NpWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:

'1

1

Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municlpio,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: r-JOWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
municlpio, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091 /2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 {dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte, e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

RESOLVE:

Adjudicar e Homologar o processo licitatório pregão presencial nº 009/2022, referente a serviços de
manutenção e instalação de condicionadores de ar para todas as Secretarias Municipais assim autorizo o
empenho em nome da empresa ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME CNPJ n 2 24.361.627/0001-36 com
o valor da Secretaria de Assistência Social de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais),
Secretaria de Educação com total de R$ 22.750,00 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais),
Secretaria de Saúde com total de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais) e Secretaria de Administração
com total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) conforme citados em ata.

ADJUDICO E HOMOLOGO

Macururé/Bahia, 18 de março de 2022.

Leandr~Jr~u;Gomes da Cruz
Prefeito Municipal
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CONTRATO~ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO-DE SERVIÇOS Nº 090/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ, ESTADO DA BAHIA - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA ANDREIVE GOMES
SOARES PEREIRA ME, SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:

Pelo presente contrato de prestação de serviços, O MUNICIPIO DE MACURURÉ- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14,217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz, brasileiro, casado, residente e domiciliado ã Rua do Campo,
nº 97 - Centro - Macururé, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117SSP/BA, de agora em diante denominado CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL , situado à Av ACM , nº 473- inscrito no CNPJ nº 18.885.257 /000133 representado pela Secretária de Assistência Social Jenicléia Silva Santos Cruz residente
à Rua do Campo - Centro - Macururé portador do CPF nº 049.914.065-60 e RG nº 1112841202- SSP-BA, também denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ANDREIVE
GOMES SOARES PEREIRA ME, inscrito no CNPJ nº 24.361.627 /0001-36 situado à Rua do
Motor, nº 07 - Casa - Centro - Macururé - BA, neste ato aqui representada por Andreive
Gomes Soares Pereira, portador do CPF nº 041.926.555-43 e CI nº 1539400930 SSP/BA
doravante denominado CONTRATADO, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O objeto do presente contrato por parte do CONTRATADO é referente aos serviços de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de ar
pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, conforme registro
CRT BA 01549752570.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2.1. O regime de execução do objeto ora pactuado será de empreitada.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pela execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a)
CONTRATADO (AI o valor global estimado de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e
cinquenta reais), através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do(a) qual seja
titular.

~~
1

~

PREFE.IT"UR.A

DE

,;

.,;;;,~

MACURURE ~~fr
Co'MPR·oM1s=~o

E

RE'SPE,!T9

. ~

CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento
4.1. O CONTRATANTE pagará à (ao) CONTRATADA (O) o valor conforme solicitação, logo
após a execução completa dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal atestada pelo
setor competente.

4.2. Nenhum pagamento isentará a ( o) CONTRATADA (O) das responsabilidades contratuais
ou legais, nem implicará na aceitação definitiva de serviços executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reajustamento e atualização monetária,
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n' 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que
· acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente contrato terá vigência até 18 de março de 2023, podendo ser prorrogado
através de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

Unidade Orçamentária: 4.01.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
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: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 28 - 29
7.2. As despesas realizadas pelo CONTRATADO, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL
CIÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico financeiro da época da contratação.
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9.2. A Contratante tem o direito de alterar unilateralmente o presente contrato com vistas ao
atendimento do interesse público.
9.3. A Contratante tem a obrigação de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedência de 48 horas.
9.4. As partes tem a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.
9.5. As partes tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se darà por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
10.3. A (O) CONTRATADA (O) está sujeita a cumprir este contrato de forma legal e integral,
ficando a mesma na obrigação de pagar multa de 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste
contrato como indenização no caso de inadimplência de qualquer cláusula deste contrato,
exceto ao que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da (do)
CONTRATADA (O), na execução dos serviços objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados quanto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência mêdica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
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11.5. Dirigir e superv1s10nar os trabalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis.
11.6. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11.7. Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de,
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
11.9. Cobrir todas as despesas com material de apoio e equipamentos necessários á plena
execução dos serviços.
11.10. Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
11.11. Aceitar os acréscimos ou supressões constantes do parágrafo 1 º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos casos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.
12.2. O presente Acordo poderá igualmente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da sua previsão, será formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vinculação ao edital.
13.1. O presente Contrato é vinculado ao processo licitatório pregão presencial nº 009/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº fl6g6 /93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso específico, estabelecerem as
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legislações estaduais e federais, seguindo-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus

empregados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;
CONTRATADA
(O) implementará
as sugestões e determinações da
15.2. A (O)
CONTRATANTE , sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro

16.1. Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução deste contrato, os Contratantes, o foro
da CONTRATANTE, como o único competente para tanto.
16.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de iguais teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam, seus
efeitos jurídicos e legais.
Macururé, 18 de março de 2022.

PrefeiturAal de Macururé

Fundo Municip;Essistência Social
CONTRATANTE

CONTRATANTE

;½k.)"t_ /;PJ'?=

9~

Andreive Gomes Soares Pereira ME
CONTRATADO

Testemunhas,~lie,~><---------
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE.SERVIÇOS-Nº 0911202Z

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ, ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA ANDREIVE
GOMES SOARES PEREIRA ME, SEGUNDO AS CLAUSULAS
ABAIXO:

Pelo presente contrato de prestação de serviços, O MUNICIPIO DE MACURURÉ- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua do Campo,
nº 97 - Centro - Macururé, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117SSP/BA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa
ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME, inscrito no CNPJ nº 24.361.627 /0001-36 situado
à Rua do Motor, nº 07 Casa - Centro - Macururé - BA, neste ato aqui representada por
Andreive Gomes Soares Pereira, portador do CPF nº 041.926.555-43 e CI nº 1539400930
SSP/BA doravante denominado CONTRATADO, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O objeto do presente contrato por parte do CONTRATADO é referente aos serviços de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de ar
pertencentes à Secretaria Municipal de Administração deste município, conforme registro CRT
BA 01549752570.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2.1. O regime de execução do objeto ora pactuado será de empreitada

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pela execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a)
CONTRATADO (A) o valor global estimado de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais),
através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do(a) qual seja titular.

CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento
4.1. O CONTRATANTE pagará à (ao) CONTRATADA (O) o valor conforme solicitação, logo
após a execução completa dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal atestada pelo
setor competente.

4.2. Nenhum pagamento isentará a ( o) CONTRATADA (O) das responsabilidades contratuais
ou legais, nem implicará na aceitação definitiva de serviços executados, total ou parcialmente.
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CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente contrato terá vigência atê 18 de março de 2023, podendo ser prorrogado
através de termo aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

Unidade Orçamentária: 2.03.01 - Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Class. Econômica: 33.90. 39 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
7.2. As despesas realizadas pelo CONTRATADO, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL
ClÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico financeiro da época da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar unilateralmente o presente contrato com vistas ao
atendimento do interesse público.
9.3. A Contratante tem a obrigação de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedência de 48 horas.
9.4. As partes tem a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.
9.5. As partes tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
10.3. A (O) CONTRATADA (O) está sujeita a cumprir este contrato de forma legal e integral,
ficando a mesma na obrigação de pagar multa de 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste
contrato como indenização no caso de inadimplência de qualquer cláusula deste contrato,
exceto ao que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da (do)
CONTRATADA (O), na execução dos serviços objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados quanto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5. Dirigir e supervisionar os trabalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis .
11.6. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11. 7. Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de,
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
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11. 9. Cobrir todas as despesas com material de apoio e equipamentos necessários à plena
execução dos serviços.
11.10. Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
11.11. Aceitar os acréscimos ou supressões constantes do parágrafo 1º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos casos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.

12.2. O presente Acordo poderá igualmente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da sua previsão, será formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vinculação ao edital.

13.1. O presente Contrato é vinculado ao processo licitatório pregão presencial nº 009/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº 8666 /93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso específico, estabelecerem as
legislações estaduais e federais, seguindo-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Das Disposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;
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15.2. A (O)
CONTRATADA
(O) implementará
as sugestões e determinações da
CONTRATANTE , sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Do Foro

16.1. Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução deste contrato, os Contratantes, o foro
da CONTRATANTE, como o único competente para tanto.
16.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de iguais teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam, seus
efeitos jurídicos e legais.
Macururé, 08 de março de 2022.

PrefeiturÃ de Macururé
CONTRATANTE

A/,e,.'rf bt?~ ~ &w~
Andreive Gomes Soares Pereira ME
CONTRATADO
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA
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CONTRATO,ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DESERVIÇOS Nº 092/2Õ22

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ, ESTADO DA BAHIA - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA ANDREIVE GOMES SOARES
PEREIRA ME, SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:

Pelo presente contrato de prestação de serviços, O MUNICIPIO DE MACURURÉ- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua do Campo,
nº 97 - Centro - Macururé, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117SSP/BA, de agora em diante denominado CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ nº 31.947.840/0001-90, situado à Praça Municipal s/n,
representado pelo Secretário Marcos Alves dos Santos, portador do CPF nº 014.404.685-75
CI nº 9053686 SDS/PE, residente e domiciliado no Povoado Xique Xique, s/n - Macururé-BA,
também denominado CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa ANDREIVE GOMES
SOARES PEREIRA ME, inscrito no CNPJ nº 24.361.627 /0001-36 situado à Rua do Motor, nº
07 Casa - Centro - Macururé - BA, neste ato aqui representada por Andreive Gomes
Soares Pereira, portador do CPF nº 041.926.555-43 e CI nº 1539400930 SSP/BA doravante
denominado CONTRATADO, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1. 1. O objeto do presente contrato por parte do CONTRATADO é referente aos serviços de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de ar
pertencentes à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme registro CRT BA
O1549752570.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2.1. O regime de execução do objeto ora pactuado será de empreitada

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pela execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a)
CONTRATADO (A) o valor global estimado de R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e
cinquenta reais), através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do(a) qual seja
titular.
CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento
4.1. O CONTRATANTE pagará à (ao) CONTRATADA (O) o valor conforme solicitação, logo
após a execução completa dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal atestada pelo
setor competente.
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4.2. Nenhum pagamento isentará a ( o) CONTRATADA (O) das responsabilidades contratuais
ou legais, nem implicará na aceitação definitiva de serviços executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente contrato terá vigência até 18 de março de 2023, podendo ser prorrogado
através de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.016 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: O1
Unidade Orçamentária: 5.01.01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.020 - Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental
Class. Econômica: 33.90;39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 19
7.2. As despesas realizadas pelo CONTRATADO, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL
CIÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico financeiro da época da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar unilatc,ralmente o presente contrato com vistas ao
atendimento do interesse público.
·
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9.3. A Contratante tem a obrigação de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedência de 48 horas.
9.4. As partes tem a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.
9.5. As partes tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
10.3. A (O) CONTRATADA (O) está sujeita a cumprir este contrato de forma legal e integral,
ficando a mesma na obrigação de pagar multa de 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste
contrato como indenização no caso de inadimplência de qualquer cláusula deste contrato,
exceto ao que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da (do)
CONTRATADA (O), na execução dos serviços objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados quanto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal,
estadual ou municipal, vigentes.
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5. Dirigir e supervisionar os trabalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis.
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11.6. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11.7. Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de,
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
11.9. Cobrir todas as despesas com material de apoio e equipamentos necessários à plena
execução dos serviços.
11.10. Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
11.11. Aceitar os acréscimos ou supressões constantes do parágrafo 1º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos casos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.

12.2. O presente Acordo poderá igualmente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da sua previsão, será formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vinculação ao edital,

13.1. O presente Contrato é vinculado ao processo licitatório pregão presencial nº 009/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso especifico, estabelecerem as
legislações estaduais e federais, seguindo-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;

15.2. A (O)
CONTRATADA
(O) implementará
as sugestões e determinações da
CONTRATANTE , sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA · Do Foro

16.1. Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução deste contrato, os Contratantes, o foro
da CONTRATANTE, como o único competente para tanto.
16.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de iguais teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam, seus
efeitos jurídicos e legais.
Macururé, 18 de março de 2022.

PrefeituApal de Macururé
CONTRATANTE

)Je.\.,c. bP#? '?01/1>)

Fundo Mun ~ u c a ç ã o
C~;!.7:~~E

~e_

Andreive Gomes Soares Pereira ME
CONTRATADO

Testemunhas:_,@..,..==e--------

'
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Prefeitura Municipal de
Macururé publica:
• Extrato de Contrato nº 090/2022 - Contratado: Andreive Gomes

•
•

•

Soares Pereira Me.
Extrato de Contrato nº 091/2022 - Contratado: Andreive Gomes
Soares Pereira Me .
Extrato de Contrato nº 092/2022 - Contratado: Andreive Gomes .
Soares Pereira Me
Extrato de Contrato nº 093/2022 - Contratado: Andreive Gomes
Soares Pereira Me .
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato n' 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato n' 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato n' 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato n' 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDWKEOL9PSNl87RV09ADUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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:CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÉSTACAO DE SERVICOS-Nõ-ó9aa022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ, ESTADO DA BAHIA - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
E A EMPRESA ANDREIVE GOMES SOARES
PEREIRA ME, SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:

Pelo presente contrato de prestação de serviços, O MUNICIPIO DE MACURURÉ- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua do Campo,
nº 97 - Centro - Macururé, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117SSP/BA, de agora em diante denominado CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, situado à Rua do Campo, s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 representado
pela Secretária de Saúde Larissa Gomes da Cruz, portadora do CPF nº 069.956.454-99 e RG
nº 11.127.980-13 SSP-BA também denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME, inscrito no CNPJ nº 24.361.627 /0001-36 situado
à Rua do Motor, nº 07 - Casa - Centro - Macururé - BA, neste ato aqui representada por
Andreive Gomes Soares Pereira, portador do CPF nº 041.926.555-43 e CI nº 1539400930
SSP/BA doravante denominado CONTRATADO, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O objeto do presente contrato por parte do CONTRATADO é referente aos serviços de
manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em condicionadores de ar
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme registro CRT BA
01549752570.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2.1. O regime de execução do objeto ora pactuado será de empreitada

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pela execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a)
CONTRATADO (A) o valor global estimado de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais),
através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do(a) qual seja titular.

CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento
4.1. O CONTRATANTE pagará à (ao) CONTRATADA (O) o valor conforme solicitação, logo
após a execução completa dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal atestada pelo
setor competente.
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4.2. Nenhum pagamento isentará a ( o) CONTRATADA (O) das responsabilidades contratuais
ou legais, nem implicará na aceitação definitiva de serviços executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.
CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente contrato terá vigência atê 18 de março de 2023, podendo ser prorrogado
através de termo aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Económica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.098 - Manutenção das Unidades de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 14
7.2. As despesas realizadas pelo CONTRATADO, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL
ClÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.
CLÁUSULA NONA- Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico financeiro da época da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar unilateralmente o presente contrato com vistas ao
atendimento do interesse público.
9.3. A Contratante tem a obrigação de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedência de 48 horas.

2

_Jk-

t

~

·~~'10

\iiií1i.f
~~

lft?i~'J

"2i

·~~

MAEéEÜURURÉ {~}
COMPR0~1s;so

~

RESPEI.TO

~

9.4. As partes tem a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.
9.5. As partes tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
10.3. A (O) CONTRATADA (OI está sujeita a cumprir este contrato de forma legal e integral,
ficando a mesma na obrigação de pagar multa de 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste
contrato como indenização no caso de inadimplência de qualquer cláusula deste contrato,
exceto ao que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da (do)
CONTRATADA (O), na execução dos serviços objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados quanto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5. Dirigir e supervisionar os trabalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis.
11.6. Reconhecer os direitos da Administração nq caso de Rescisão Administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
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11.7. Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de,
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
11. 9. Cobrir todas as despesas com material de apoio e equipamentos necessários à plena
execução dos serviços.
11.10. Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
11.11. Aceitar os acréscimos ou supressões constantes do parágrafo 1º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA · Dos casos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.

12.2. O presente Acordo poderá igualmente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da sua previsão, será formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vinculação ao edital.

13.1. O presente Contrato é vinculado ao processo licitatório pregão presencial nº 009/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso especifico, estabelecerem as
legislações estaduais e federais, seguindo-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus

empregados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;
15.2. A (O)

CONTRATADA
(O) implementará
as sugestões e determinações da
CONTRATANTE , sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Do Foro

16.1. Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução deste contrato, os Contratantes, o foro
da CONTRATANTE, como o único competente para tanto.
16.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de iguais teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam, seus
efeitos jurídicos e legais.
Macururé, 18 de março de 2022.

~ ~ c:l.o.. &ii .
Fundo Municipal de Slí'úde

PrefeituL.al de Macururé

CONTRATANTE

CONTRATANTE

A11Jie.·re..

601P&? 'Õ'Do'l.n

~

Andreive Gomes Soares Pereira ME
CONTRATADO

Testemunhas:.~~-=-'--------
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Macururé publica:
•
•
•

•

Extrato de Contrato
Soares Pereira Me.
Extrato de Contrato
Soares Pereira Me .
Extrato de Contrato
Soares Pereira Me
Extrato de Contrato
Soares Pereira Me .

nº 090/2022 - Contratado: Andreive Gomes
nº 091/2022 - Contratado: Andreive Gomes
nº 092/2022 - Contratado: Andreive Gomes

nº 093/2022 - Contratado: Andreive Gomes

•
Gestor - Leandro Bergue Gomes da Cruz I Secretário - Governo I Editor - Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:
Contrato nº 090/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 091/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração deste
município, conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Contrato nº 092/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
Valor global estimado: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais)
Contrato nº 093/2022
Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e recarga de gás em
condicionadores de ar pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município,
conforme registro CRT BA 01549752570
Contratado: ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA ME
.t .
Valor global estimado: R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)
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