PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL 009/2020
Processo Administrativo Y 09,5512020

DATA

HORA

16/12/2020

08h30min.

OBJETO:
Aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel SIO) para abastecimento cia
frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8.666/9 E SUAS ALTERAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

/CrPLT

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
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PROCESSO
ADMINISTRATIVO
s

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N° 13.827.019/0001-58
PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, S/N°, CENTRO
CEP: 44.560-000 TEL: (75)3648-2127/2169
WWW.DOMMACEDOCOSTA.BA.GOV.BR
DOM MACEDO COSTA - BA

PPFÇ'TUR

DOM MACEDO COSTA

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

/

DATA
30I 1/2020
ÓRGÃO/SETOR:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRA(sJSPORTE E SERVIÇOS PLJBLICOS
RESPONSÁVEL/CARGO:
MANOEL ANTÔNIO VALE CAMPOS - SECRTÁRIO
ASSUNTO:
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL
\ ---.---.__
SOLICITA DE VOSSA EXCELÊNCIA DEVIDA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA\kÔR
''MINISTRAilVO
VISANDO À CONTRATAÇÃO DO OBJETO ADIANTE ESPECIFICADO.
OBJETO:
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO, O FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA.
JUSTIFICATIVA:
A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10, É IMPRESCINDÍVEL PARA
USO DE TODA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIA E ALUGADA), BEM COMO PARA DAR ATENDIMENTO, DE FORMA
SATISFATÓRIA, ÀS CONSTANTES DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA - BA. A MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA E ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL N 406 DE
20- 10-2011 E DECRETO MUNICIPAL 89 DE 25-10-11
INFORMO QUE PARA A DESPESA SOLICITADA, O CUSTO ESTIMADO E OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CORRESPONDEM AOS ADIANTE INDICADOS.
CUSTO ESTIMADO DA
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CONTRATAÇÃO
INDICAR
INDICAR QUAIS
NATUREZA
VALOR
DOTAÇÃO
ESTIMADO
201 GABINETE DO PREFEITO
301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
400— SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
500 —SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADES
OBRAS
601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
800— SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.003 GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO
PREFEITO
2.007— GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM
2.008— GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
2.015— GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
ESCOLAR
SERVIÇOS DE
2.017— GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
ATIVIDADES
ENGENHARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
2.032— GESTÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.045— GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ELEMENTOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS
00— RECURSOS ORDINÁRIOS
01 - MDE 25%
02-15%
COMPRAS
X R$876.030,00 FONTES
15—FNDE
42- FUNDO ESPECIAL / ROYATES
POR SER RELEVANTE AO INTERESSE PÚBLICO A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA, INFORMO AINDA TUDO QUE SE
SEGUE INDICADO.
PERÍODO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
FORMA DE FORNECIMENTO
OCORRÊNCIA
INDICAR PERÍODO
UMA SO VEZ (
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo SIO) para
abastecimento da frota de veículos próprios pela da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
1. META FÍSICA E ESTIMATIVA DE CUSTOS
2.1. A estimativa anual de consumo e o Valor Máximo estimado para o Período de vigência da Ata são
aqueles especificados adiante:

ESPECIFICAÇÃO

ITEM
1

ITEM
2

3

L

QTD
126.000

ESPECIFICAÇÃO

UND
L

QTD
36.000

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD
48.000

GASOLINA

ÓLEO DIESEL

ITEM
ÓLEO DIESEL (S1 0)

UND

L

2.2. O preço máximo considerado para o fornecimento do combustível, objeto desse contrato, será o preço
médio mensal do Estado da Bahia ao consumidor divulgado pela ANP através da tabela constante no
http://www.anp.qov.br/preco/prc/Resumo Mensal lndex.asp,
endereço
eletrônico
ou
http://www.anp.qov.br, bem como cotação média com os Postos localizados no território do município, tudo
conforme Decreto Municipal no oo, de 05/01/2017.
2.3. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo n° 0955-2020,
com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.° 114/2007 Plenário do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos n°
1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.
2.4. O custo estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Secretaria de Administração,
constante do processo administrativo, atualizadas, conforme relatórios anexos ao processo.

3. JUSTIFICATIVAS
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3.1. A contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos veículos oficia
Dom Macedo Costa se faz necessária para o cumprimento de suas atividades ad
institucionais.
3.2. A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é indispensável, evitando
prejuízos econômicos, visto que a localização em outro município ou em distância superior a 15 quilômetros
encarece o custo final da contratação, ensejando também perda de tempo.
4. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

•

4.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências da CONTRATANTE:
a) O abastecimento será realizado diretamente no estabelecimento da CONTRATADA, no endereço
indicado na proposta, admitida uma distância de até 15 km da sede da Administração;
b) A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais e máquinas até o estabelecimento indicado,
dentro do horário de funcionamento do mesmo, que não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 6
(seis) às 21 (vinte e uma) horas;
c) A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da 'Autorização de Fornecimento",
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente
apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
5.DO PREPOSTO
5.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de vigência
do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
5.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo,
número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional.
5.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse
fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do
contrato, relativos à sua competência.
5.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.
6.CONDIÇÕES BÁSICAS
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6.1. O fornecimento de combustíveis deverá estar disponibilizado ao Contratante a
do Contrato.
6.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.
6.3. O abastecimento das viaturas deverá ser realizado em posto situado a um raio de até 15 quilômetros
da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
6.4. O Contratante deverá garantir o funcionamento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias
da semana, durante todo o período da contratação.
•

7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
O abastecimento será realizado diretamente no Posto de combustível do Contratado, no endereço
a)
indicado na proposta, admitida uma distância de até 15 km da Sede da Prefeitura Municipal;
O Contratante encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, preferencialmente,
b)
dentro do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 06
(seis) às 23 (vinte e três) horas, ressalvado o caso de ambulâncias ou viaturas de plantão que poderão ser
abastecidas em qualquer horário do dia ou noite.
O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de
c)
Fornecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes,
devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
A "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas
d)
ao abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
7.2. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua
composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua
composição.
7.3. O combustível recusados deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a partir
do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o
CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
7.4. Para o abastecimento das viaturas oficiais, deverão ser especificados os quantitativos em litros dos
combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição da Prefeitura Municipal, bem como fornecer o
devido comprovante.
7.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
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7.5. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONT
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo ma
(urna) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
8.DO PREÇO
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos combustíveis será o preço médio ofertado na
proposta vencedora deste Pregão.
8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas
que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de
quaisquer ônus por despesas decorrentes.
8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.
8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar
sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal.
8.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato,
a proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo
ofertado para Prefeitura Municipal.
8.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos
combustíveis realizado pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre
o valor de bomba.
9.VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
10.UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Coordenação de Compras da Secretaria de
Adm. Planejamento e Finança.
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11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no
prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularidade fiscal com o INSS e FGTS.
12.DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto deste
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal,
estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando
dentro do possível conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem
da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.

-

-

13.MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

13.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Coordenação de Compras da Secretaria de
Planejamento e Finanças.

Manoel À Un—~Kale Campos
Secretario de Obras Transportes e Serviços Públicos
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COTAÇÕES DE
PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA PESQUISA PREÇO

OBJETO DA PESQUISA: AQUISIÇÃO DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA.

LOCAL DE PESQUISA: POSTO DE COMBUSTÍVEIS COM DISTÂNCIA DE ATÉ 25KM DA SEDE DA
CONTRATANTE

ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA:
ESTABELECIMENTO 01: POSTO SÃO JORGE (CNPJ: 17.191.3871000103)
LOCAL E DATA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS, 24 DE NOVEMBRO DE 2020, 13H55M1N
PREÇO:
GASOLINA COMUM:R$ 4,590
DIESEL COMUM:R$ 3,499
DIESEL S10:R$ 3,599

o

FOTO 01 (ESTABELECIMENTO 01)

W
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ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA:
ESTABELECIMENTO02: POSTO ACÁCIA (CNPJ: 14.281.33110001-51)
LOCAL E DATA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS, 24 DE NOVEMBRO DE 2020, 12H35M1N
PREÇO:
GASOLINA COMUM: R$ 4,590
DIESEL COMUM: R$ 3,449
DIESEL SIO: R$ 3,449

FOTO 02(ESTABELECIMENTO 02)
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ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA:
ESTABELECIMENTO 03: POSTO JOEIRANA (CNPJ: 03.807.372/0001-12)
LOCAL E DATA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS, 25 DE NOVEMBRO DE 2020, I6HO5MI
PREÇO:
GASOLINA COMUM: R$ 4,590
DIESEL COMUM: R$ 3,499
DIESEL SIO: R$ 3,599

FOTO 03(ESTABELECIMENTO 03)
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ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA:
ESTABELECIMENTO 04: POSTO 101 (CNPJ: 17.191.387/0001-03)
LOCAL E DATA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS, 26 DE NOVEMBRO DE 2020, I5HI5MIN
PREÇO:
GASOLINA COMUM: R$ 4,350
DIESEL COMUM: R$ 3,439
DIESEL SIO: R$ 3,489

FOTO 04(ESTABELECIMENTO 04)
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ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA:
ESTABELECIMENTO 04: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA (CNPJ: 10.869.82410001
LOCAL E DATA: DOM MACEDO COSTA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020, I6H4OMIN
PREÇO:
GASOLINA COMUM: R$ 4,699
DIESEL COMUM: R$ 3,599
DIESEL SIO: R$ 3,699

FOTO 05(ESTABELECIMENTO 05)
CONCLUSÃO DA PESQUISA:
A MÉDIA DE PREÇOS PESQUISADO ENTRE OS ESTABELECIMENTOS FICOU ESTABELECIDA COM
OS SEGUINTES QUANTITATIVOS:
PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM: R$ 4,564
PREÇO MÉDIO DO COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM: R$ 3,497
PREÇO MÉDIO DO COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL 510: R$ 3,577
DOM MACEDO COSTA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020

DARIO DE SOUZA BRITO
SETOR DE COTAÇÃO E COMPRA
SERVIDOR RESPONSÁVEL POR EXECUÇÃO DA PESQUISA E RELATÓRIO
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Síne dos Preços Praticados - BAHIA
Resumo 1- OLEO DIESEL SIO R$/I
Período : De 22/11/2020 a 12OffiMUNICíPIO

Preço ao Consumidor
n° de postos
município pesquisadospreço médiodesvio padrãopreço mínimo preço máximo
Feira de
3,690
3,493
0,092
3,350
23
Santana
3,959
3,771
0,114
3,699
Juazeiro
5
3,310
0,140
3,899
55
3,589
Salvador
Exportar
O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à
ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).
Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer
Enio de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o
Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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Você está em»

SínS dos Preços Praticados - BAHIA
Resumo 1- OLEO DIESEL R$I1
Período: De 22/11/2020 a 1294MUNICíPIO
município
Feira de
Santana
Juazeiro
Salvador

n° de postos
n"

Preço ao Consumidor
médio desvio padrão preço mínimo preço máximo

17

3,418

0,089

2
18

3,649
3,455

0,000
0,102

3,300

3,650

3,649
3,649
3,260
3,690
Exportar
O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à
ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).
Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer
Em

de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Cllque aqjpara acessar a série histórica do Levantamento de Preçaã
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SISTEMA DE LEVNTAMENTO DE PREÇOS

Você está em»

•

ese dos Preços Praticados - BAHIA

Resumo 1- GASOLINA COMUM R$I1
Período : De 22/11/2020 a &1!1Ô1UNICÍPIO

Preço ao Consumidor
município n° de postos
- preço máximo
pesquisados preço médio desvio padrão preço
Feira de
4,573
0,032
4,530
4,690
23
Santana
4,861
0,026
4,839
4,889
Juazeiro
5
4,699
4,656
4,580
0,028
68
Salvador
irtar
rExpo
O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras à
ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

i

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer
•

.aso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Qqqj.para acessar a série histórica do Levantamento de Preça

C.P.L.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO .OSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ A3648-2169
DOM MACEDO COST - rA
Responsável: copel.dommacedocosta@gmail.com

Relatório de Cotação: cotação combustível
Pesquisa realizada entre 24/11/2020 16:33:35 e 24/11/2020 16:38:01
Relatório gerado no dia 24/11/2020 16:38:20 (IP: 179.97.250.76)

Item 1: GASOLINA
QUANTIDADE

PREÇOS

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 4,47 (un)

R$4,47

15
Preço Compras
Governamentais

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA 1 Comando do Exército 1 Comando Militar do Nordeste
d
Hegiao Miiitar/ íd Uivisào de Exercito Ii UBrJgada de Infantaria Motorizada

N°Pregão:32020
UAS(I6UU3O

09/11/2020 R$ 4,48

N°Pregão:32020

09/11/2020 RS 4,46

Licitação

Preço

li8Companhia de Infantaria
MINISTÉRIO DA DEFESA IComando do Exército IComando Militar do Nordeste
178 Região Militar/78 Divisão de Exército li 0313rigada de Infantaria Motorizada

2

UASG:1 60030

li8Companhia de Infantaria
MINISTÉRIO DA DEFESA 1 Comando do Exército 1 Comando Militar do Nordeste
178 Região Militar/78 Divisão de Exército 1 lO8Brigada de Infantaria Motorizada
li8Companhia de Infantaria

3

MINISTÉRIO DA DEFESA 1 Comando do Exército 1 Comando Militar do Nordeste
178 Região Militar/78 Divisão de Exército li 0813rigada de Infantaria Motorizada

4

N°Pregão:32020 09/11/2020 R9448
UASG:1 60030

N°Pregão:32020

09/11/2020 R$ 4,50

UASG:1 50030

li8Companhia de Infantaria
PREFEI fURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

5

N°Pregáo:21 32020 09/11/2020 RS 4,40
UASG:983781

09

Valor Unitário
446

Preço
Público

2

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

MUNICIPIO DE BELO CAMPO 1(1) MUNICIPIO DE BELO CAMPO

N°Licitação:838243

08/10/2020

R$ 4,70

MUNICIPIO DE VERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

N°Licitaçâo:82761 7

17/08/2020

R$4,65

CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO

N°Licitação:825347

04/08/2020

R$4,26

N°Licitação:820779

09/07/2020

R$ 4,33

Preço

PERMANENTE DE LICITAçãO
4

MUNICIPIO DE GUANAMBI1(1) MUNICIPIO DE GUANAMBI

Valor Unitário
4,48
Média dos Preços Obtidos: R$ 4,47

Item 2: DIESEL COMUM
1112

PREÇO ESTIMADO

QUANTIDADE

PREÇOS

TOTAL

"n .111

CJ'ILI

F 3,46 (ur)

Órgão Público

Identific çao

Data
Licitação

1

MUNICIPIO DE BELO CAMPO / (1) MUNICIPIO DE BELO CAMPO

N°Ucitaç

08/10/2020

2

MUNICIPIO DE MARACAS 1(1) PREFEITURA DE MARACAS

N°Licitação 3

S3,19

3

CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAçãO

N°Licitação:82

R83,43

4

MUNICIPIO DE VERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

N°Licitação:823223 29/07/2020 AS 3,84

5

MUNICIPIO DE GUANAMBI 1(1) MUNICIPIO DE GUANAMBI

N°Licitação:820779 09/07/2020 AS 3,33

Preço
Público

:838243

reço
3.49

Rã

Valor Unitário

3,46
Média dos Preços Obtidos: AS 3,46

Item 3: DIESEL S1O
QUANTIDADE

PREÇOS

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

AS 3,64 (un)

AS 3,64

•
Preço
Público Órgão Público

Identificação

CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO

Data
Licitação

Preço

N°Licitação:82 5347 04/08/2020 AS 3,36

PERMANENTE DE 1 1C1AÇãO
N°Licitação:823223 29/07/2020

MUNICIPIO DE VERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIERA CRUZ

2

AS 3,92
AS
3,64

Valor Unitário

Média dos Preços Obtidos: AS 3,64

R$ 11,57

Valor Global:

•

15

or do item em relação ao total

Quantidadè'preços por item

1) GASOLINA

lo

• 2 DIESEL MUM
4 3) DIESEL S1O

5

o
temi

Itern2

tem 3

Detalhamento dos Itens
em:

1
Preço Estimado: R$ 4.47 (un.

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.47

2/12

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

gasolina, uso para automotivos, classificação comum, índice de octanagem iad 87 mm

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: Ogli

Comando do Exército

Modalidade: Pré

Comando Militar do Nordeste

SRP: SIM

78 Região Militar/78 Divisão de Exército

dcntificaço: N°Prc

10813rigada de Infantaria Motorizada

Lote/Item: /7

l800mpanhia de Infantaria
Objeto: Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS (gasolina comum e óleo diesel-S1 0),
visando atender às necessidades da 18 Companhia de Infantaria com o
Programa Emergencial de Distribuição de Água no Semiárido Nordestino

Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/202010:44
Homologação: 13/11/2020 13:38

(Operação Carro Pipa), nos municípios sob responsabilidade desta UASG..

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

Descrição: GASOLI NA - GASOL INA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO

ov.br

COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

Quantidade: 2.400

CatMat: 461506- GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS CLASSIFICAÇÃO COMUM

Unidade: Litro

ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN
UF: BA
VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

R$ 4,48

12.091.53710001-93 CARLOS BERG FREIRE DO NASCIMENTO
* VENCEDOR*
Marca: Petronac
Fabricante: Petronac
Modelo: Comum
Descrição: Gasolina comum, índice de cctanaen'i: iad 27 mio
Endereço:
ROD BA 210, ESTRADA RODELAS - ABABE, SN

Email:
esconteserg@hotmail.com

Telefone:
(75) 3477-5072

R$ 4,46

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
Data: 09/11/202010.02

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército

Modalidade: Piegão Eietiôiico

Comando Militar do Nordeste

SRP: SIM

78 Região Militar/78 Divisão de Exército

Identificação: N°Pregão:32020/ UASG: 160030

108Brigada de Infantaria Motorizada

Lote/Item: /9

l8Companhia de Infantaria
Objeto: Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS (gasolina comum e óleo diesel-SI 0),
visando atender às necessidades da 18 Comoanhia de Infantaria com o
Programa Emergencial de Distribuição de Água no Semiárido Nordestino

Ata: Link Ata
Adiudicação: 13/11/2020 10:42
Homologação: 13/11/2020 13:38

(Operação Carro Pipa), nos municípios sob responsabilidade desta UASG..

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

Descrição: GASOLINA- GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO
COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

ov.br
Quantidade: 2.400

CatMat: 461506- GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS CLASSIFICAÇÃO COMUM
ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

Unidade: Litro
UF: BA
VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CN PJ

R$ 4,46

01.047.951/0001-89 POSTO RICAL LTDA
* VENCEDOR *
Marca: Perobrsc
Fabricante: Petrobras S/A
Modelo: Gasolina Comum
Descrição: líquido límpido amarelado (isento de material em suspensão). Odor Forte e característico
Estado:
PE

Cidade:
Petrolândia

Endereço:
AVDJALMÂWANDERLEY,,1.717

Nome de Contato:
GERALDO

Telefone:
(87)3851-2125

Email:
postorical@hotmaiI.com

3112

AS 4,48

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
Data: 09/11/20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comendo do Fxércto

Modalidade: Pie - EI€5IP

Comando Militar do Nordeste
78 Região Militar/76 Divisão de Exército

Identificação:

108Brigada de Infantaria Motorizada
l
8 Companhia

°Pregão:32020 / UASG:1 6003

Lote/Item:

de Infantaria

Ata: L 'kAta

Objeto: Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS (gasolina comum e óleo diesel-Si 0),
visando atender às necessidades da 10 Companhia de Infantaria com o
Programa Emergencial de Distribuição de Água no Semiárido Nordestino

Adjudicação: 13/ /21
Homologação: 13111/2e'*

(Operação Carro Pipa), nos municípios sob responsabilidade desta UASG..

C.

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

Descrição: GASOLINA - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO

ov.br

COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

Quantidade: 3,600

CatMat: 461506' GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS CLASSIFICAÇÃO COMUM

Unidade: Litro

ÍNDICE DE OCTANAGEM JAD 87 MIN

UF: BA
VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

C N PJ

L.

SRP: S

R$ 4,48

09047.230/0001-80 RICALL COMBUSTIVEIS LTDA
* VENCEDOR *
Marca: Pctbr
Fabricante: Petrobras S/A
Modelo: Oleo diesel S-10
Descrição: Líquido límpido amarelado (isento de material em suspensão). Odor Forte e característico.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RODOVIA BA21O, 1185

GERALDO

(75)3692-1234

ricallcom@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Cuinditiu M4tai' dc, Nc,ídete

78 Região Militar/78 Divisão de Exército

lo8 Brigada de Infantaria Motorizada
18Companhia de Infantaria

Objeto: Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS (gasolina comum e óleo diesel-S10),
visando atender às necessidades da 18 Companhia de Infantaria com o
Programa Emergencial de Distribuição de Água no Semiárido Nordestino
(Operação Carro Pipa), nos municípios sob responsabilidade desta UASG..

Descrição: GASOLINA- GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO
W

COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

CatMat: 461506- GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS CLASSIFICAÇÃO COMUM
INDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

C N PJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R$ 4,50
Data: 09/11/202010:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:32020 / UASG:1 60030
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/202010:44
Homologação: 13/11/2020 1338
Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 2.400
Unidade: Litro
U F: BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
RS 4,50

04.572.252/0001-46 CARAI BEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
* VENCEDOR *

Marca: SP COMBUSTIVEIS
Fabricante: SP COMBUSTIVEIS
Modelo: COMUM
Descrição: GASOLINA COMUM - R
Endereço:

Telefone:

A PEDRO JOAQUIM DO NASCIMENTO, SN

(081) 3843-7161

01.047.951/0001-89 POSTO RICAL LTDA

R$ 4,50

4112

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

Marca: Petrobras
Fabricante: Petrobres S/Â
Modelo: Gasolina Comum
Descrição: líquido límpido amarelado (isento de material em suspensão). Odor Forte e característico.
Estado:
PE

Cidade:
Petrolândia

Telefone:
(87) 3851-2125

Nome de Contato:
GERALDO

Endereço:
AV DJALMA WANDERLEY., 1.717

C.P.L.
Email:
postorical@hotmail.com

R$ 4,40

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais
Data: 09/11/202008:30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de Combustível.

SRP: NÃO

Descrição: GASOLINA - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO
COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN

Identificação: N°Pregão:21 32020 /
UASG:983781
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/11/202010:14
Homologação: 12/11/7070 111
Fonte: www.comprasgoverna mentais. g
ov.br
Quantidade: 252.000
Unidade: Litro
UF: BA

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

RS 4,40

09.047.230/0001-80 RICALLCOMBUSTIVEIS LTDA
Marca: Petrobras
Fabricante: Petrobras S/A
Modelo: Gasolina Comum
Descrição: Líquido límpido amarelado (isento de material em suspensão). Odor Forte e característico.
Telefone:
(75) 3692-1234

Nome de Contato:
GERALDO

Endereço:
RODOVIA BÂ21O, 1185

Email:
ricallcom@hotmail.com
R$ 4,40

13.911.722/0001-40 JOSE CARLOS DOS SANTOS DE PAULO AFONSO
*VENCEDOR*

Marca: BR
Fabricante: PETROBRP.S DISTRIBUIDORA
Modelo: GASOLINAC
Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES PRÓPR lOS E LOCADOS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DASAÚDE.
Estado:
BA

Cidade:
Paulo Afonso

Endereço:
AVENIDA LANDULFO ALVES, S/N
RS 4,40

24.474.316i0001-83 biSTRiBUiDOR DE COMBUSTÍVEiS VALENTilv1 LTDA
Marca: IPIRANGA
Fabricante: IPIRANGA
Modelo: GASOLINA COMUM
Descrição: GASOLINA COMUM
Endereço:

R$ 4,70

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MUNICIPIO DEBELO CAMPO/ (1) MUNICIPIO DEBELO CAMPO

Data: 08/10/2020 14:00

5112

Modalidade: Pregão

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa(s) para
fornecimento de Contratação de empresas para Fornecimento de Combustíveis
e Lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias Municipais

SRP: SIM
Identifiiçv J;

Descrição: GASOLINA - COMBUSTIVEL PARA VEICULO- Gasolina Comum.

Lote/Item
At : Link Ata
Adjudicaçã: 27/10/2020 17:14
Homologaçã : 27/10/20 O :14
Fonte:
Quantidade: 1
11 F: BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

R$ 4,70

03.509.848/0001-39 POSTOS AGUIAR LTDA
kVENCEDÕR
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 165000 LITRO GASOLINA COMUM R84,70 RS775.500,00
Estado:
BA

Cidade:
Cândido Sales

Endereço:
AV CLEMENTE SILVA LIMA. SN

Email:
coasucont@hotmail.com

Telefone:
(77) 3422-9025

R$ 465

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais
Data: 17/08/202009:00

Órgão: MUNICIPIO DEVERA CRUZ/ (1) PREFEITURA MUNICIPAL DEVERA CRUZ
Objeto: Reyiru d. Puçu.v pai futüia e eventual aquisição de gasona un 'uti iiaà

Modaidade: Pregão

atender as necessidades da Secretaria de lnfraestrutura e Habitação do
município de Vera Cruz/BA.

SRP: SIM
Identificação: N°Licitação:82761 7

Descrição: GASOLINA - COMBUSTIVEL PARA VEICULO- GASOLINA COMUM

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/09/2020 14:07
Homologação: 08/09/2020 14:07
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 28.800
UF: BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CN PJ

R$ 4,65

14.671.397/0001-58 POSTO COROA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
*VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gasolina comum para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Habitação d
o município de Vera cruz/BAÍFEM 1 (.,AS0LINA COMUM APRES. LiTRO MARÇA PE ÍF1ONAC QUANï 28OO VL.UNiT AS 4,75 VL.TOTAL AS 136.8UO,uU VA
LIDADE DA PROPOSTA 60 SESSENTA DIAS
Estado: Cidade: Endereço:
RODOVIA BA 001 KM 10, SN
BA
Vera Cruz

Ernail:
consultc@terra.com.br

Telefone:
(71) 3681-7700 / (71) 3681-7700 / (75) 3681-7700

R$ 4.26

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais
Órgão: CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP / (1) COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAçãO
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao suprimento de

Data: 04/0812020 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: N°L;c;tação:825347

veículos, grupo gerador e Micros Ónibus utilizados no transporte dos pacientes
em atendimento médico na Policlínica Regional de Saúde, Região de Saúde de
Jacobina-Bahia, nas diversas especialidades médicas, exames e
procedimentos ofertados.

Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/08/2020 19:21
6112

Descrição: GASOLINA - COM BUSTIVEL PARA VEICULO - GASOLINA COMBUSTÍVEL
comum - UNIDADE EM LITRO

Homologação: 08/08/202019:21
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 8.400

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

26.195.959/0001-13 FLAVIO E MARIANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
* VENCEDOR *
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Gasolina Comum - Marca Shell
Estado:
BA

Cidade:
Jacobina

Endereço:
AVENIDA CENTENARIO, 550

Telefone:
(74) 3521-3022/ (11)2023-9999

Email:
postomotinha@hotrnaiI.com

BC REVENDA DE COM BUSTIVEIS LTDA - EPP

R$ 4,54

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Gasolina Comum - Shell
Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R$ 4,33

Órgão: MUNICI PIO DE GUANAMB! / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI

Data: 09/07/2020 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO PARA
MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI-BA,
Descrição: GASOLINA - COMBUSTÍVEL PARA VEICULO- Gasolina Comum

Modalidade: Pregão
SAP: NÃO
Identificação: N°Licitação:820779
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/07/202008:34
Homologação: 16/07/2070 0834
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 282.020
UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.622.047/0001-00 POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO ITA GUANABARA LTDA

R$ 4,32

* VENCEDOR *
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Gasolina Comum
Estado:
84

Cidade:
Guanambi

Endereço:
AVGUANABARA 10

Telefone:
(77) 3451-1554

ELCI FARIAS DO COUTO

Email:
astecgbigmail.com
R$ 4,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EDITAL N°01 2-20PE-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Aquisição de combustível e agente redutor liquido para manutenção da frota da Prefeitura Muni
cipal de Guanambi - SA
Endereço:

AUTO POSTO RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

R$ 4,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Gasolina Comum
Endereço:

7112

Quantidade

Descrição

1 Unidade

DIESEL COMUM

R$ 3,49

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Data: 08/10/2020 14:00

Órgão: MUNICIPIO DEBELO CAMPO/ (1) MUNICIPIO DEBELO CAMPO

Modalidade: Pregão

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa(s) para
fornecimento de Contratação de empresas para Fornecimento de Combustíveis
e Lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias Municipais

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:838243

Descrição: OLEO DIESEL - Óleo Diesel Comum S-500.

Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2020 17:14
Homologação: 27/10/2020 17:14

Fonte: www.licitacoes-e.com br
Quantidade: 242.000
111 F: BA
CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.509.848/0001-39

POSTOS AGUIAR LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$ 3,49

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 242.000 LITRO ÓLEO DIESEL COMUM R53,49 R8844.580,00
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Cândido Sales

AV CLEMENTE SILVA LIMA,SN

(77) 3422-9025

consucont@liotmail.com

R$ 3,19

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MUNICIPIO DE MARACAS / (1) PREFEITURA DE MARACAS
Objeto: Aquisição de combustível para execução de Serviços de apoio do preparo do
solo (Aração e Gradagem) e limpeza de aguadas nas comunidades rurais de:
Cachoeirinha, Caldeirão dos Mrandas, Gavião, Água Verde, Pé de Moiro, Faz.
Conceição, Pé de Morro, Brejo das Canas, Fumaça, Capivaras, Mulungu,
Assentamento Pindobeira, Boqueirão, Poço do Gato, Morrinho, Tanquinho e
Ribeira Alta, convênio de n° 231/2019, conforme especificações constantes no
Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.

Descrição: OLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL COMUM, conforme condições e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante do Edital. A proposta
realinhada deverá ser apresentada conforme o valor arrematado.

Data: 08/09/2020 09:30
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: N°Licitação 831951
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/09/2020 11:38
Homologação: 09/09/2020 1138
Fonte: www Iicitacoes-e com br
Quantidade: 40.851

UF: BA
CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.211.226/0001-01

AUTO POSTO LI DER TUPY DE MARACAS LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
RS 3,19

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS - Aquisição de combustível para execução de Serviços de apoio do pr
eparo do solo (Aração e Gradagem) e limpeza de aguadas nas comunidades rurais, conforme convênio de n°231/2019 e especificações constantes no Termo d
e Referência - Anexo 1 do Edital - VALIDADE 50 DIAS.

8112

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

C N PJ
Estado:

Cidade:

RA

Endereço:
4V BRASQ!4. 02

OR DA PROPOSTA FINAL
Telefone:
(73) 8833-9812

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R$ 3,43

Órgão: CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP/(1) COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAçãO

McdaIidade: Pregão

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao suprimento de

SRP: SIM
Identificação: N°Licitação:825347

veículos, grupo gerador e Micros Ônibus utilizados no transporte dos pacientes
em atendimento médico na Policlínica Regional de Saúde, Região de Saúde de
Jacobina-Bahia, nas diversas especialidades médicas, exames e

Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicagão: 12/08/2020 14:17

procedimentos ofertados.
Descrição: OLEO COMBUSTIVEL DE VEICULO - COMUM ÓLEO DIESEL, aspecto
límpido e isento de impurezas, cor incolor a amarelo, em conformidade com a
SAE e normas vigentes da ANP. UNIDADE EM LITRO

Homologação: 12/08/2020 14:17
Fonte: vww.Iicitacoes-e.com.br
Quantidade: 2.000
U F: BA

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.195.959/0001-13 FLAVIO E MARIANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

R$ 3,38

* VENCEDOR *
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Óleo Diesel Comum - Marca Shell
Estado:
BA

Endereço:
AVENIDA CENTENARIO. 550

Cidade:
Jacobina

Telefone:
(74) 3621-3022/(11) 2023-9999

Ema II:
postomotinha@hotmail.com
RS 3,43

BC REVENDA DE COM BUSTiVEIS LTDA - EPP
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ó!ec Dicze! Ccm'j:r,
Endereço:

R$ 3,59

AUTO POSTO JACOBINA LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

R$ 3,84

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MUNICíPIO DEVERA CRUZ / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DEVERA CRUZ
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis e óleos
lubrificantes para a Secretaria de lnfraestrutura e Habitação do município de
Vera Cruz/BA.
Descrição: OLEO DIESEL- DIESEL COMUM

Data: 29/07/2020 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: N°Licitação823223
Lote/ Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/08/2020 14.11
Homologação: 13/08/2020 14:11
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 41.472
UF: BA

9112

e • 1 PROPOSTA FINAL

CNP,J

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

14.671.397/0001-58

POSTO COROA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

o

R$ 3.84

* VENCEDOR *
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
retaria eN In
Descrição: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para a
APRES. LITRO
M ÇA
pio de Vera Cruz/BA.DESCRIÇÃO DO PRODUTO ITEM 2- DIESEL 500 COMUM
VL.UNIT R$ 3.92
VL.TOTAL RS 162.570,24
Eetdry Cidade
Vera Cruz
BA

Fnderenn

RODOVIA BA 001 KM 10, SN

Telefone
(71) 3581-7700 / (71) 3681-7700 / (75) 3681-7700

strutura e Ha itação do municl
s ANT 41.472

MC

ai!:
consultc@terra.com.br

R$ 3,33

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais
Data: 09/07/2020 08:00

Órgão: MUNICIPIO DE GUANAMBI 1(1) MUNICIPIO DE GUANAMBI

Moddàd:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CCMGUSTVEL E AGENTE REDUTOR LiQUIDO PARA
MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI-BA.
Descrição: DIESEL AUTOMOTIVO - Diesel Comum

SRP: NÃO
Identificação: N°Licitação:820779
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/07/2020 08:34
Homologação: 16/07/2020 08.34
Fonte: www.Iicitacoes-e,com.br
Quantidade: 283.300
U F: BA

1

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

I,I U

R$ 3.32

14,622.047/0001-00 POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO ITA GUANABARA LTDA
* VENCEDOR *
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Diesel Comum
Cidade:
Guanambi

Estado:
BA

Endereço:
AV GUANABARA, 10

Telefone:
(77) 3451-1554

Email:
astecgbi@gmail.com
RS 3,33

ELCI FARIAS DO COUTO

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EDITAL N°01 2-20PEPMC PREG.O ELETRÔNICO Aquic:ção de combuetível e agetc redutor IiqLdo para rr.ar.utenção da frota da Prefeitura Men;
cipal de Guanambi - BA.
Endereço:

AUTO POSTO RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

R$ 3,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante neo informado
Descrição: Diesel Comum
Endereço:

:ftern 3:, DIÊSEL.S1 Ç.
Preço Estimado: RS,3,64 (un)'

Média dos Preços Obtidos: '1$ 3,64:

10/12

Quantidade

Descrição

1 Unidade

DIESEL SI

R$ 3,36

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: CONSORCIO PUBLICO INT DE SAUDE DE PIEMONTE DA CHAP 1(1) COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAçãO
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao suprimento de
veículos, grupo gerador e Micros Õnibus utilizados no transporte dos pacientes
em atendimento médico na Policlínica Regional de Saúde, Região de Saúde de
Jacobina-Bahia, nas diversas especialidades médicas, exames e

dontificação: N°Uc:tação:825347
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/08/20201414

procedimentos ofertados.
Descrição: OLEO COMBUSTIVEL DE VEICULO - ÓLEO DIESEL Si O, aditivado, aspecto
límpido e isento de impurezas, cor incolor a amarelo, em conformidade com a
SAE e normas vigentes da ANP. UNIDADE EM LITRO

Homologação: 12/08/2020 14:14
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 70.000
UF: BA

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL
AS 3,35

26.195959/0001-13 FLAVIO E MARIANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

* VENCEDOR *
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Óleo diesel Si O - Marca ShelI
Estado:
BA

Endereço:
AVENIDA CENTENARIO. 550

Cidade:
Jacobina

Telefone:
(74) 3621-3022 / (11) 2023-9999

Email:
postomotinha®hotmail.com
R$ 3,36

BC REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Óleo Diesel Aditivado - Shell
Endereço:

R$ 3,44

AUTO POSTO JACOBINA LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

R$ 3,92

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais
órgão: MUNICIPIO DEVERA CRUZ/ (1) PREFEITURA MUNICIPAL DEVERA CRUZ
Objeto: Registro de Preos para fútwa e eventual aqusição de combustíveis é óleos
lubrificantes para a Secretaria de lnfraestrutura e Habitação do município de
Vera Cruz/BA.
Descrição: OLEO DIESEL- DIESEL SI

Data: 29/07/2020 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: N°Licitação:823223
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/08/2020 14:11
Homologação: 13/08/2020 14:11
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 72.000
UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11112

14.671.397/0001-58 POSTO COROA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
*VENCEDOR*

RS 392

Marca; Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para a Secretaria de Infraestrutura e Habitação do municí
pio de Vera Cruz/BA.DESCRIÇÃO DO PRODUTO ITEM 2- DIESEL SiO
APRES. LITRO
MARÇA PETRONAC
QUANT 72.000 VL.UNIT
R$ 399 VL.TOTAL R$ 287.28000
Estado: Cidade; Endereço:
BA

Vera Cruz

RODOVIA BA 001 KM 10, SN

Telefone:

Email:

(71) 3681-7700 / (71) 3681-7700 / (75) 3681-7700

consultc@terra com,br

12112

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nQ 13.827.019/0001-53

L.

Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
(

C.

PLANILHA
ESTIMADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3646-21271 3646-2169

DOM MACEDO COSTA - BA

AO SETOR DE LICITAÇÃO
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS MÉDIO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃO
DO PROCESSO LICITATÓRIO.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VALORES
MÉD.UMT.

1

COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, TIPO
GASOLINA COMUM

LITROS 126.000,00

R$ 4,580

2

COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO
DIESEL COMUM

LITROS

36.000

R$ 3,490

COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO
DIESEL 510

LITROS

48.000

R$ 3,611

VALOR TOTAL

R$ 876.030,00

DOM MACEDO COSTA 30 DE NOVEMRBO DE 2020

frtc».c.it fkJ-cs U

w4,_.-,

MANOEL ANTÔNIO VALE CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

MAPA DE PREÇOS

PFEFEI TUFP IVIUNICIPL DE D1 F1PCEEDcD C STA
CNJPJr° 13827.019.•'0001-5O
Praça Côrego Jsé L irr1ç. s"n. Ce- ntrci
For/Fx: (75)3643-2127/ 3648-2169 CEP: 44.560-000
iL
,.riJJ: prfeitu rc d c rri ni icdocs.ta(g m ML cm
[)C í\1 r\.i .A G Q cD CO S T.A BA
-

MAPA DE PREÇO
ITEM

DESCRIÇÃO
COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, TIPO
GASOLINA COMUM

2

COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, TIPO
DIESEL COMUM
COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, Tipo
DIESEL S1O
VALOR TOTAL

RELATORIO
PREÇO. MÉDIO. ANP.
FOTOGRAFICO
PREÇO
PREÇO
PREÇO
PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL
UNIT.
UNIT.
BANCO DE PREÇO

VALORES
MÉDIOS
MÉD.UNIT.

UND.

QUANT.

LITROS

126.000

R$4,480 RS 564,480,00 R$4,564 R$575.064,00 RS 4,697 R$591.822,00

R$ 4,58

LITROS

36.000

RS 3,460 RS 124.560,00 R$ 3,497 R$ 125.892,00 R$ 3,508 R$ 126.288,00

R$ 3,49

LITROS

48.000

RS 3,640 R$ 174.720,00 R$3,577 R$171.696,00 R$3,616 RS 173.568,00

R$3,61

R$ 863.760,000

R$ 872.652000

R$ 891 678OCO

R$ 876.030,00

DOM MACEDO COSTA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

/, '°

-

MA~~L-'Á'JNJTWNIãO--~VL' CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-21,69
DOM MACEDO COSTA - BA

DECRETO
REGULAMENTO DO
PREGÃO

i

1

www. ba.diariooflciadosminicipiosorg/prefeitura/s ommacedocos'

r'JOt MÀCcDO CC)1P

Ato Administrativo

DGliÍALIZAD()

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/20091
C SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDCAÇÃO E
:A 'DO MUNiCP!O DE DOM MACEDO COSTA. o
c suas ctr:çÕes legais. FAZ SABER a todos auarac
E:i possa ;nteressar, que a Co'nisc Perma_.c::c cesta Prefeura Municipai. ern. Jus- cecc.. r.cs atos ca Licitação Tomada e Preço r
2
.AJÇÃO 00 PROCEDIMENTO L!C!TATÕR
g Tr?nporte Escolar, para tanspore de
ttes e Professores na área tetorai ao un:cipo ce
tcedc Costa.
Os :r;teressados que desejarem interpoi ecLrso na
.3 -ai, ocerão o fazer no prazo e cinco ias a con:sr
Sus de pub:caçâo cesta Edital.
1

E are Que ninguém aiegue desconriecmon:c, vai o
e
Edta afixada no quadro de aviso desta Pref&tra
ecçra :cao os fins de direito.
Oo

'.ta do Costa, 19 de Fevereiro de 2009.

Roque Lassa Bispo
Seiro MuniCipai do Educação a Cuinia

1A4 0 Oficia

o entra ar" vigor na data ce sua

Oorn Macedo Costa, 15 e. fovereiro

C.P.L

DERALCO BARRETO PTON
Prefeito

D.M.C.

'2559.

\

ANEXO 1

REGULAMENTO OA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
PREGÃO
Ar'. la • Este Regulamento estabeiece r.crrnas e procedie
relaevos á citação na modalidade øe prego. destinada â aqis-Çc
e
de bens e serviços comuns, no ãmbilo 00 Municipio. qalQue
seja o vaor estimado.
Paragrato (mico . Subordinam-se ao meçme es;e Rec1:r:;
além dos órgãos da adminisiraçc çr. Qs noos as ea.s.
autarquias, as fLr'daçdes púbicaa. aa empresas piica. a
Lroau c:ale
daaes cc economia mista e as de -ias entidades
Ou :nõiretamente peo Município.
Ari. 22' -

Pregão
é a modaltoace ce :aé cara as:;c
semv:ços comuns, qualquer que seja c . a:or es:imaco da cctttza;
em que a disputa pelo fornecimento é leita Dor-,aia ce pro;oses e
tances em sessp pPiç .
Iic. 5m3
Art. 3: - Os çontratos ce!eracos petc
e I.,ens a serviços comuns, soro prCcacidcS. piu:anaano
iC;tCÇO oClica ria modalidade do Pregão, qe se destina a arcr.n
per rreic de disptâ justa entre os interessados, a =r- Dra cCis e'
se.:a e eficiente

DECRETO N 013, DE 15 DE FEVEREIRO D 2009
Apcva o Reg .amert0 ar a 'ocaGade de citação cenor.naca
pregdo, para aquisição ce bens e
servços comuns e dá outras pravdéncos.

1' • :eederà ae reç,.:arneitaçáO a eifica a _:ra;'
cera ii
ce rec.sos ee'6nLcos ou de tecnCiOg!a
reai:zç4o de IiO!taÇãO na rnodaidace de preção
§ 2 • Cor'sceram-se bens e se'.i;s ccm't;s
ecr0es ce cesernperno e uacac-e oossam se
e oet.vamente defaos no oje;c dc ecta', eSoecifcaçes ,se:s
co"o:riUa,de com es
mnercaco. oe aCordo com o disposto nc iacc

a-fe

- A !:citação na modalidade ee pregão é jrCica
cionada aos pncpios básicos da megalícade. ca rn2eSSC :Cc
O PREFEITO MUNICIPAL O DOM MEDO COSTA,
mora::rade.daiaidadda2ubiCIdcdedaCYC c:_.3
ESTADO DA BA!iiA, no uso da atribuição quême confere a
adrn.rs:r8Va. ca vincelação ao unstnjmar.tO
1 mer':c oevo, bem assim aos prir.ctp:os corea:o .
Le 0;ãnica Mcipai, e tendo em viga c dioostc na LC1
ce;. ....'
fi"atcace. razcebilicade. proporcionaidaee.
520. e 17 de ;uiho de 20C2. DECRETA:
oreço. seet.v.cace e comparação do ooeto ce,
e es:e
cOs ar.exe$
•
'a
Parra':.r.ic.As normas disciptlr.aOoraS dC •c.taO
cara a ncdaicace de !icitaçâc ;encmi.2ca rogao.
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ara;-ao i:co O descvmpnrnertto d9 ip9Q nete rtJgo $uje8
sevor responsável a sanção administrativa.
2 Os atos essenciais do pregão, inclusive os eIizados por
ecs e.o:5r.icos. serão documentados ou juntados no rospectivo
—da c:uai oornarnente. cornpreerdendo,! sem prejuzo
- ;sitcativa 1a cntratação:
- teç de referência, contendo descrição deta'haaa do
oçametc esumat:vo 00 custos e croroçrar'.e físicode cesemosc, se for o caso:
- iari:i'as cc custa.
• ;ara-a de reserva oçarnertãria, co: a indicação cas
• SaCtVaS rubricas;
auc.ização de abertura ca licitação:
1'- desfgnaçáo co Dreçoeiro e equipe de a2oc;
• arccer jurídico:
- ectal e respectivos anexos, quando for OSO.
- :ruta co termo do ccntrst o. nstr.10 ei'e:;v.
cor crrne O caso:
X - originais das propostas escritos, da documentação de
:;iaç.ãoriliada e dos documentos que ainstr.rirem;
.\.-aia ca sessão co pregão, contendo, serj prejuizo de
c reç:stro dos licitantes crodenciados, das propostas
vetaès apresentadas, na ordem de Classíficaçáo.
ca docu'v...açc exiçCa para hai!itação e dos
ierpos:os: e
• umprcvantes da pubcação co aviso co oditai, Go
'ição do extrato do cOitrato e dos demais
eiatvos a puc!icidade do certame, confo&ne o caso.
22 Cs casos omissos neste Regulamento serão rsotvidos pe:a
3rc Munc:cai de Aoru'iistreção. ?Lanejemeno e Finanças
ANEXO

1

via satêUte
cabo
istência

C.P.L.

D.M.C.
5.Serviços de Atividades Auxiliares
S. 1.

censorista

5.2. Auxiliar de escritório

/0

5.3. Copeiro
5.4. Garçom
5.5, Jardineiro
5.. Mensageiro
5,7. Motorista
5.8. Secretaria
5.. Tafortista

6.Serviços ce Confecção cc Jni!crrnes
7.Serviços de Copeiragem
8.Serviços de Eventos
S. Serços de Ptmagem
1C. Serviços de Fotografia
Ser.,'ços ce Gás Nawra

II

SSIFICAÇÃQ P t3.ENS E SERVIÇOS COMUNS

1
1

3.2. Periódico

12 Servço

Ç0.2

13. Serviços Gráficos

seis
de Cor.smo.
Aflua rninerat
.2. Comousdve e triicante

14

15.Serviços ce Jarcirtaçem
16.SerJços de Lavertoeria
'. Servrços cc Limpee e Conservação

çi
4 Gênero alimentício
•5

a:ena: ce expediente

13. SeMçcs de Locação de Bens Móveis
19.Serviços de Manutenção de Bens Imóveis

5. Mena nospitaar. rnêtiio e de aboratdo

20.Serviços de Manutenção de Bens Móveis

' i/ec:camecs. drocas e ir.umcs arnacécos

21.Serviço de Remoção de Bens Môveis

6 Vera ce •meza e oonsereç-ã

2. serviços de Miroti.mae
23.Ser.os ce Reproçreia

•..
2 Be'.s Permartemes

24.Serviços ao Seg.ro Saiee
25 SeMços de Gravação

M3t11:âiiC
2.2. Ecipamer:os em geral, excdto cc rrf.rr&ica
geral, exceto ce irrforrtico
22 Utensiios de .?sc
2.- \eicuio automotrvo em gerar
5e -.:çcs Comuns
Seços de Apoio Acministratwo
Sar.ços ce Apoio à Advidade de Informática

2

26.Ser -iço oe Traduçãc
27.Serviços de Teiecomn:cações ce adoS
2

Ser.:ços cc Teieccrnurt:cações cc magem

25-9
30.
3-a. Seri:ços de Te:efonia Fixa
31.Serviços de Teeic'ria Mo-e!
32.Serviços de Transporta

2.2 artençào

33 Sar.ços do Vaie Refeição

cc Assmaras
3

Serviços de Hotearia

U. Serviços cc Vigilãncs e Segrartçs OstertS:a

io.-na.
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DECRETO MUNICIPAL 015/2014,
De 17 de FEVEREIRO de 2014.
"Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços - SRP previsto no art. 15 da Lei n°
8.666/93, no âmbito do Município de Dom
Macedo Costa."

O Prefeito do Município de Dom Macedo Costa, no uso das atribuições legais conferidas pelo•
art. 30, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e considerando o disposto no artigo 15 da
Lei n° 8.666/93 c/c art. 11 da Lei n° 10.520/02,

DECRETA:
CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de
Registro de Preços - SRP, no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e
fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto neste
Decreto.

Art. 20. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
- Sistema de Registro de Preços

o de procedimentos para registro formal de preços

relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento ccS3rio e propostas apresentadas;
III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata
de registro de preços dele decorrente;
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IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades
participantes;
- confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado,
inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
VI - realizar o procedimento licitatório;
VII - gerenciar a ata de registro de preços;
VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
IX - aplicar, garantida a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, as penalidades
decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
X - aplicar, garantida a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
§ 10. A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de Compras do Governo municipal,
poderá ser assinada por certificação digital.
§ 20. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para
execução das atividades previstas nos incisos III, IV e VI do capuf.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
Art. 50. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do
registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n°
8.666/93, e da Lei n° 10.520/02, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
- garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e
aprovados pela autoridade competente;
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II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de
Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento
licitatório; e
III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para
o correto cumprimento de suas disposições.
Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CAPITULO IV
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Art. 60. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do
tipo menor preço, nos termos da Lei n° 8.666/93, ou na modalidade de pregão, nos termos da
Lei n° 10.520/02, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 10. O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do
órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou'
entidade.
§ 20. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Art. 7°. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando
técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
§ V. No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de medida adotada para
aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda especifica de cada órgão ou
entidade participante do certame.
§ 20. Na situação prevista no §11, deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou
entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma mesma
localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.
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Art. 80. O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis n° 8.666/93,
e no 10.520/02, e contemplará, no mínimo:
- a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou
serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos
participantes;
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o
disposto no §40, do art. 21, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões;
.1V - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de
serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e
equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a
serem adotados;
VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12;
VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço;
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
IX - penalidades por descumprimento das condições:
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.
§ 10. O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta
de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente
justificado.
§ 20. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais
diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de
modo que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por região.
§ 30. A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será considerada para fins de
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante.
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Art. 90• Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

CAPÍTULO V
DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
- será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame;
II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras
do Governo municipal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;
e
III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
§ 10. O registro a que se refere o capuf tem por objetivo a formação de cadastro de reserva,
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 19 e 20.
§ 20. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
- os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e
II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em
valor igual ao do licitante mais bem classificado.
§ 3°. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II, do § 20, serão'
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

Art. 11. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 31, do art. 15, da Lei n°8.666/93.
§ i. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 10, do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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Art. 15. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultandose a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.

CAPITULO VII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea d, do inciso II, do caput, do art. 65, da Lei n° 8.666, de
1993.

Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 10. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
§ 21. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos'
motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
..............

................_____'Y._ -_-
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Art. 19. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no
art. 70, da Lei n° 10.520/02.
Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do
caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal.

Art. 20. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
- por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO VIII
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
Art. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
.sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública

federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador.
§ 10. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
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§ 2°. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 30. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
'participantes.
§ 40. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à'
ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 50. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 60. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgâo não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
.§ 70. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa, o contraditório e o devido processo legal. de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 80 . É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata
de registro de preços da Administração Pública Municipal.
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CAPITULO IX
DO SISTEMA DE CONTROLE
Art. 22. Compete ao órgão gerenciador que realizar o registro de preços a prática dos atos.
para seu controle e gerenciamento, conforme normas e procedimentos determinados pela
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Art. 23. O sistema de controle de registro de preço será feito por comissão de no mínimo 03
(três) membros, constituída mediante portaria do titular do órgão ou unidade descentralizada
responsável pelo registro ao qual se aplica o disposto no § 30, do artigo 51 da Lei Federal n°
8.666/93.
CAPITULO X
DISP OSIÇÕES FINAIS E TRANS ITÔRIAS
Art. 24. A Administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na
operacionalização do disposto neste Decreto e autornatizar procedimentos de controle e
atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes.

Art. 25. Até a completa adequação do Portal do Compras do Governo municipal para
atendimento ao disposto no § 10, do art. 50, o órgão gerenciador deverá:
- providenciar a assinatura da ata de registro de preços o o encaminhamento de sua cópia
aos órgãos ou entidades participantes; e
II - providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a
ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades
participantes.

Art. 26. Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo municipal para
atendimento ao disposto nos incisos 1 e II, do capu(, do art. 11 e no inciso II, do § 20, do art.
11, a ata registrará os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos preços.
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Art. 27. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar normas
complementares a este Decreto.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data cio sua publicação e revoga as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO de Dom Macedo Costa - BA, em 17 de Fevereiro de 2014.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

José dos Santos Fróes,
Prefeito Municipal.

--

-
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DECRETO N° 009, DE 09 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe
sobre
os
procedimentos
administrativos básicos para a realização de
pesquisa de preços para a aquisição de bens
e contratação de serviços em geral.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no USO de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 30 do Decreto n° 1.094, de
23 de março de 1994, e nos arts. 40, X, e 43, IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993,
Considerando a Instrução Normativa n° 5, de 27 de junho de 2014, alterada
pela Instrução Normativa n° 7, de 29 de agosto de 2014, ambas do Ministério
do Planejamento e Gestão, institui um procedimento mais célere e transparente
no âmbito do Governo Federal e que, o Município pretende seguir a boa-prática
DECRETA:
Art. 10. O procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços
para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral deve obedecer ao
disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto os órgãos e entidades
do Poder Executivo do Município de Dom Macedo Costa.
Art. 20 A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos
seguintes parâmetros:
Portal de Compra Governamentais do Governo do Estado da Bahia
(www.comprasnet.ba.gov.br), Sistema de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br), Banco de Preços em Saúde
BPS
(http://bps.saude.qov.br), Programa de Cooperação Técnica
PR000T
(http://www.fns.saude.qov br/visao/pesquisarEquipameiitos.isf) e outros órgãos
oficiais;
II pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
III contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou
IV pesquisa com os fornecedores.
-

-

-

.

-

-

-

§ 10 No caso do inciso 1 será admitida a pesquisa de um único preço.
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§ 20 No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa dà.-sra a
média ou o menor dos preços obtidos.
§ 30 A utilização de outro método para a obtenção do resultado da pesquisa de
preços, que não o disposto no § 21, deverá ser devidamente justificada pela
autoridade competente
§ 41No caso do inciso IV, somente serão admitidos os preços cujas datas não se
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 50 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.
§ 60 Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser
considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme
critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
Art. 31Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes
deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação.
Parágrafo único. Dever'à ser conferido aos fornecedores prazo de resposta
compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a
cinco dias úteis.
Art. 40 Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de
intermediação de vendas.
Art. 50 O disposto neste Decreto não se aplica a obras e serviços de engenharia.
Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dom Macedo Costa, 09 de janeiro de 2017.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 955/2020
COMUNICAÇÃO INTERNA
limo. Sr. Leonardo de Jesus Santos
Presidente da CPL
Setor de Licitações

Venho, através do presente expediente, após analisar o pedido do Sr(a) Manoel
Antônio Vale Campos, Secretaria Municipal de Obras e Transporte e Serviços Públicos
de Dom Macedo Costa, que informa da necessidade da aquisição de combustíveis
líquidos automotivos( Gasolina comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel SiO) para
abastecimentos da frota de veículos do município de Dom Macedo Costa, autorizar à
deflagração do processo de contratação, na forma a ser indicada pela Assessoria Jurídica,
a fim de que Vossa Senhoria e demais Membros da Comissão possam executar suas
atribuições, conforme legislação especifica em vigor.

Atenciosamente,

Dom Macedo Costa 30 de novembro de 2020

EGNALE0 PITON MOURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N° 13.827.019/0001-58
PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, S/N°, CENTRO.
CEP: 44.560-000
FONE/FAX: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 955/2020
COMUNICAÇÃO INTERNA
um0 Sr. SANDIELE ARAUJO VILAS BOAS
Responsável Técnico pela Contabilidade Municipal

Em virtude da necessidade elencada pela Sr' Manoel Antônio Vale Campos, Secretaria
Municipal de Obras e Transporte e Serviços Públicos de Dom Macedo Costa, que
informa da necessidade da aquisição de combustíveis líquidos automotivos( Gasolina
comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel SiO) para abastecimentos da frota de veículos do
município de Dom Macedo Costa, solicito providências no sentido de verificar a
existência de recurso(s) orçamentário(s) e certificá-lo(s) para fazer face à despesa
estimada informada na Solicitação de Despesa constante deste Processo
Administrativo.

Atenciosamente,

Dom Macedo Costa, 30 de novembro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N° 13.827.019/0001-58
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CEP: 44.560-000
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DOM MACEDO COSTA - DA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 955/2020
PARECER CONTÁBIL N° 001/2020

Exm°. Sr. Egnaldo Píton Moura
Prefeito Municipal,
Em atenção à solicitação efetuada por Vossa Excelência referente a necessidade
da aquisição de combustíveis líquidos automotivos( Gasolina comum, Óleo Diesel,
Óleo Diesel SiO) para abastecimentos da frota de veículos do município de Dom
Macedo Costa, estimada em R$ 876.030,00 (oitocentos e setenta e seis mil e trinta reais),

para o período informado na Solicitação de Despesa, prestamos as seguintes informações
sobre a previsão de recursos e saldos orçamentários para assegurar o pagamento das
despesas decorrentes:
( x ) Há recursos orçamentário para o pagamento das obrigações, conforme dotação
abaixo especificada:
UNIDADE
ORÇEMENTÁRIA

PROJETO!

ELEMENTO DE FONTE DE
DESPESA
RECURSO

ATIVIDADE
DO
201 GABINETE
PREFEITO
301 SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
SECRETARIA
400
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
401
FUNDO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
-SECRETARIA
500
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA
601
MUNICIPAL
DE
TRANS
E
OBRAS,
SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA
800
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
901 SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E

-

-

-

-

-

GESTAO
2.003
ADMINISTRATIVA
DO GABINETE DO
PREFEITO
2.007
GESTÃO DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADM
GESTÃO
2.008
ADMINISTRATIVA
DA SEC MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
2.015
GESTÃO DO
PROGRAMA
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR
2.017
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
2.032
GESTÃO DA
SEC MUNICIPAL DE

-

00
RECURSOS
ORDINÁRIOS

-

-

-

-

3.3.90.32.00

01-MOE 25/0

MATERIAL DE 02-15%
DISTRIBUIÇÃO
15- FNDE
GRATUITA
42FUNDO
ESPECIAL
ROYATES
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OBRAS,
DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL
TRANSPORTE
E
SERVIÇOS PÚBLICOS
2.037
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
2.045
GESTÃO DA
SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
E
AGRICULTURA
MEIO AMBIENTE

c

-

-

( ) No há recursos orçamentários para pagamento das despesas solicitadas.
( ) Despesas Extra-orçamentárias.
Atenciosamente.
Dom Macedo Costa, 01 de dezembro de 2020

SANDIELE

O VILAS BOAS

SUPERVISOR OPERACIONAL

ou
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 955/2020
DESPACHO

Do: Presidente da Comissão de Licitação
Para: Assessoria Jurídica

O presidente da comissão de licitação em cumprimento a determinação do
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, e verificando os atos do quanto requerido
pela unidade solicitante, percebesse a extrema necessidade quanto a realização do
processo licitatório para a referida contratação no qual tem como o objeto aquisição de
combustíveis líquidos automotivos( Gasolina comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel SiO)
para abastecimentos da frota de veículos do município de Dom Macedo Costa
Em consequência do valor estiado para a presente contratação, e atendendo os termos
integralmente da Lei n°8.666/93, o presente processo encontrasse nas orientações de
execução na modalidade do PREGÃO PRESENCIAL, tendo como tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, através do Sistema De Registo de Preço, deste modo atende as
necessidade da unidade solicitante e tendo amparo os termos legais vigente.
Nesses termos apresentados, a presente comissão elaborou a Minuta de Instrumento
convocatório, ora encontrada em anexo.
Pelo presente, remeto tal processo juntamente com seus anexos, a Assessoria Jurídica da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa para emitir Parecer favorável ou não a
respeito da elaboração do minuta do instrumento convocatório, à qual constituirá o
prosseguimento do Processo Administrativo n° 955-2020, conforme o que determina o
art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Dom Macedo Costa, 02 de dezembro de 2020.

PRESIDENT

SSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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MINUTA
DO
EDITAL

.
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CNPJ no 13.827.01910001-58
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DOM MACEDO COSTA - BA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N°. °°120'°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° °°120°°.
OBJETO: aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10)
para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
NomelRazão Social:
CPFICNPJ N°

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Endereço:
Cidade:
Estado:

V- TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

Telefone:

E-mail:
Sócio MministradorlProojrador:

Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
- o Edital da Jcitaçãc da PREFEITURA MUNICIPAL
Obtivemos através do endereço eletrônico
DE DOM MACEDO COSTA na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°. °120°°, correspondente ao PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° °120".
Data:

- REGÊNCIA LEGAL
Lei n ° 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n. ° 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n. ° 123,
14/1212006. Decreto Federal n. ° 7.892. de 23/01/2013 e Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 192/2014 e
alterações pertinentes.
IioÃo lNTEREssAtroI SETOR
Secretaria Municipal de Administração PIanamento e Finanças. Secreania de Saúde, Secretaria Municipal de Tur. E Meio
Ambiente e Secretaria Municipal Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços Púbitos
III. MODALIDADE
IV. PROcESSo ADMIPaSTRATIVO N
Pregão Presencial n°. °•°I20°ISRP
— 120-

1

1

Assinatura:

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher
o recibo de entrega dc edital e remeter ao Setor de Licitações, Telefax (075) 3648-2169 ou pelo e-mail

VI. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por item
VIII- OBJETO
Consttui-se objeto desta licitação a aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e
óleo diesel S10) para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa,
mediante Sistema de Registro de Preços it conforme espedfica.ões corstantes do Termo de R&erência- Anexo 1.
IX- LOCAL. E IIATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO E INICIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
DATA: -"20HORÁRIO: °°h°min
LOCAL: X. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Unidade Gestora
Vide Edital

Fonte
Vide Edital

XI- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Minuta ContruaI
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

de

de 2020.

)Assinado quando a aquisição for presendal)

Prreto/Ati,idade
Vide Edital

XII -VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

XIII LOCAL HORARIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta lici
prestados pelo
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Setor
citações. Pra
onego Jose
Lourenço, /j0, Cenho, Prédio da Pieleilura Munidpal, Dom Macedo Custa, Bahia,
iiil.
ou elo telfax
(°1

*00*0*

XIV. PREGOEIRO RESPONSÁVEL
*00000**t**I.*000*SIS000 0*10*

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n°. °° do 20°. publicada no Diário Oficial do Município.

Elemento ce despesa
Vide Edital

Po,-laná N°. 0*1200*, publicada no Diário Oficial do
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XV. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇAO
15,1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que aterderem a todas as exigências
de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
15.2. Não poderão participar
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Dom Macedo Costa,
durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Públ:ca, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Dom Macedo
Costa, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituiçãc.
15.3. A omissão da Empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
15.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisites de hilitação e à proposta sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.
XVI - DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento Icitatõrio, venha a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Cadeira de
Identidade ou outro documento equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2.0 credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo do Anexo IV, atribuindolhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresertar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decornda de tal investidura.
16.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, preferencialmente, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial,
nos termos da lnstrtção Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comercio .- DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar no 123,

de 14/1212006.
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16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s)
licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os
envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontra', inclusive por via postal
ou outro meio eficaz de protocolo.
16.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não
poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no
recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
16.6. Recomendo-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a condmão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.
16.7. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão á disposição dessas empresas pelo
período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamertar para
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos
interpostos), após o que serão destruidos pela Comissão Permanente de licitação.
16.8. Iniciada a sessão publica dó pregão, não cabe desistência da proposta,
XVII- DO PROCEDIMENTO LICITATÕRIO
17.1. O procedimento liatatôrio obedecerá, integralmente, as disposições Lei n.° 10.520. de 17/07/2002, e,
subsidiariamente, da Lei n.° 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.° 123, 14/12/2006, Decreto Federal n.°
7.892, de 23/01/2013 e Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014 e alterações pertinentes e demais
legislações regentes da matéria.
17.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro Oficial e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela Assessoria
Juridica do Municipio, Co'itroladoria Geral do Município o demais agentes da Administração Publica que se fizerem
presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força
perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontedmentpíseneIhantes e equivalerites a
estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não njtrj impedir sua ocorrêuç1"O
motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentaio. at governamentais. XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e rubri - o jelo representante 1'
da
empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada -. Pregoeiro, com , . icação
dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL M° 00912020!SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE "A". PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n°13.827.019/0001-58

o

Praça Cónego Jcsé Lourenço. s/n, Centro
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18,2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devicamente datada, assinada na última folha e
preferencialmente rubricada nas demais.

. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. sln°. Centro
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Fone/Fax: (75)3648.2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
19.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com os requisites estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas classificadas
participaão da fase de lances.

18.3. A proposta devera conter a especificação detalhada do abjeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.

19.6. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e superiores
em até lO % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo menos 03 (três)
propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes; a de menor preço, quaisquer
que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.

18.4. A proposta deverá apresentar o preço por item e total expressos em R$ (reais). Quando o resultado da
operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da
terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação devera
ser efetuada no valor final por tipo de produto

19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições
de igualcade para a etapa competitiva de lances verbais.

18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto'desta licitação, tais corno: impostos, tributos, encargos e contribuições sddais, fiscais,
parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações
do objeto licitado.
18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propiedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totaldade da remuneração.
18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição do
pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.

19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter
preço melhor.
19.9. Quando todas as propostas escritas forem desdassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do
pregão e estabelecer uma 'nova data', com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
19.10. Na julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundameilado, re9istradc cm ata e acesa vai o todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de dassifcação e
habilitação.
19.11.0 critério de julgamento será ode menor preço por item.

18.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias comcbs, a contar
da cata da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos comprorrissos assumidos.

19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
XX. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

XIX. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão púbica do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credencramento, comprovando que possui os necessários poderes para
formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de
Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e 6, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em
ato pjblico, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo Pregoeiro.

20.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de
forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo, & menor valor anterbrmente
registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, preaIecelo aquele que for (fbido e
registrado em primeiro lugar.
20.3. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau m
podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a m
proposta mais vantajosa.

ser ofertado pel4fretntes,
o das disputas e teâo da

20,4. Quando for constatado o oferecimeito de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre
um lance e outro.
20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
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20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.

21.2. A negociação será realizada pelo Pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e earesas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.

22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço em relação ao valor estimado para a contratação.

20.11 Após a fase ce lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa
empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerraiiientu rios lances, sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as
exigências habilitatódas, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
/
b) rão sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o Pregoeiro, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situação descrita nesta Condição, na ordem classificalória, para o exercicio do mesmo direito:
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequelo porte ou
cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, o Pregoeiro procederá ao sorteio,
defirindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

XXII . DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

22.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Qiadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidad&de preço, o Pregoeiro
poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.
22.5. Se proposta não for aceitável ouse a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante nàn atender às exigências
habilitarias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
XXIII - DA VISTORIA E DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio às microempresas, emoresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n. 0 123/2006, o Pregoeiro poderá formular contraposta
diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.

23.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de realização do serviço. Entretanto, poderá a
Coordenação de Comp'as da Secretaria de Planejamento e Finanças realizar vistoria nas instalações e
equipamentos utilizados pelo Licitante para a prestação de,serviços objeto desta Licitação.
23.2. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado.

20.10. Encerrada a etapa de lances econcluida a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto á compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente nao atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinara
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a
posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar n°. 123106 não implica a inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XXI -DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio às microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.° 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraposta diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.

XXIV. HABILITAÇÃO - ENVELOPE 8
24.1. As licitantes deverão incluir no envelope a seguinte documentação abaixo, que ptarâ-6eLagesentada: em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser asitticada pela Pregbej.ro ou sua
equipe de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicação:
/

' 1

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 00912020/SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE "8"- HABILITAÇÃO
24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
24.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) regist'o comercial, no saso de empresa individual;
b) 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 documertos de eleição de seus administradores;
o) inscrição do ato constitutivo, no caso da sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício,
xercicio;d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pa s, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COA
CNPJ n0 13.827.019/0001-58

CNPJ n°13.827019/0001-58

Praça Cónego José Lourenço. s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75:3W-21271 3648-2169
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Praça Cónego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44560-000
Fone/Fax: (75)3(543.2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
a) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público 0J privado, cumpativel em
características, quantidades e prazos corri o objeto da licitação.

24.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto cont'atual;
o) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pea Procuradoria ca Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Déb1tOSICND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGSICRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
24.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
docLmentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provsórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período. do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna IGP-Ol, publicado pela Fundação Get?io Vargas- FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei n°6.404(76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da liotante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente. ou
- pot fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) Certificado de Posto Revendedor emitido pela Agência Nacional de Petróleo e/ou publicação atualizada, o qual
deverá, ser pertinente à atividade especifica, ou seja, revendedor varetista, retalhista ou distribuidor, que comprove
estar a Ibtante devidamente registrada na ANP;
24.2.5. Declaração em comprimento ao disposto no inciso XXXIII do art, 7° da Constituição Federal, e ao inciso XVlll
do ar178 da Lei n°. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa cuirfcrme Modelo do Anexo VI.
24.2.6. O Pregoeiro poderá consultar sities oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação dos licitantes.
24.2.6.1. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
24.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da natriz.
24.2.8. Será assegurada, nos termos da lei Complementar n° 123/2006, a preferência de Contratação para as
microernpresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.
24.2.8.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na
comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a cri:ério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negatvas ou positivas com efeito de certidão negativa.
24.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito á adjudicação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002. sendo facultado â Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
24.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas ro edital, o licitao eser4 declarado vencedor.

3 - Sociedade criada io exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio cia licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profisinnal equivalente. devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de
expedição ou revalicação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o
documento não consigne prazo de validade.
24.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

24.3. O licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de 24 (vite.eqto) horas a proposta te preço
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo 11 odeio de PropásVdq Preços.
No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantiaeiUilíbrio financeiroilo,C?ntrato, a
proposta deverá indicar claramente qual o percentual de desconto sbreJ valor de bomba uetá sendo
ofertado para fornecimento do '-tem para Prefeitura Municipal.
XXV. RECURSOS
25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer tcitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.

PRFFFITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ no 13.827.01910001-58

CNPJ n0 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço. s/0, Centro
CEP: 4.4.560-000
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DOM MACEDO COSTA - BA
25.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, acetando-a ou,
motvadamente, rejetando-a, em campo próprio da Ata.

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-211271 3648-2159
DOM MACEDO COSTA - RA

25.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceda deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio
da Ata, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões,
em igual prazo, que começará a correr do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

27.4. Caberá ao órgão gerenciador indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida á ordem de classificação, aos órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, que
desejarem fazer uso da Ata.
27.5. As adesões ao registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Atado Registro de Preços.

25.4. A falta de manifestação imedia:a e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão Pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.

27.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

25.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autcridade competerte.

27.7. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em documento oficial, a
Secretana Municipal Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, Órgão Gerenciador,
convocará o licitante vencedor do respectivo item, para assinatuta da Atado Registro de Preços.

25.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetivets de aproveitamento.
XXVI ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
26.1. O objeto deste Pregão seca adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá á Prefeito, autoridade competente para homologação.
262 O objeto deste Pregão será adjudicado, por item, à licitante vencedora, depcis de decididos os recursos,
quando houver.
26.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à oontratação.
26.5. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade
de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que,
depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução dos serviços nas

27.8. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assina a Ata de Registro de
Preços, serão convocados os demais classificados que acertarem fornecer o(s) respectivo(s) item(ns) pelo preço do
primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de
Preços.
27.9 O prazo para que c licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser prorrogado, uma úiica vez,
por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitira Dom Macedo Costa.
27.10. No caso doo licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro
de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos o Pregoeiro poderá, mantida a ordem de
classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
27.11. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento,
conforme disposto no artigo 13 do Decreto Municipal no 15, de 19/02/2014.

condições estabelecidas.
27.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a fumar as contratações que deles poderão
26.6. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de
Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de
despesa.

advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida sendo assegurado ao
fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condi

XXVII- DO REGISTRO DE PREÇOS

27.13. O prazo de vigência da Ata de Re istro de Preços é de 12 (doze) meses,
excluido o dia do começà e incluido o do vencimento.

27.1. A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto
de procedimentos do certame para registro de preços e gerenaamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente.

27.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e rtist4s, exceto nas
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alinea
friso II do art. 65L- n°
8.666(1993 ou no artigo 16 do Decreto Municipal n° 15, de 19/02(2014.
*

27.2. A Coordenação de Compras da Secretaria de Finanças e Planejamento será a unidade responsável pelos atos
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

27.15. tessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por
processo licitatótio.

27.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração qe não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Wunicipal de Dom Macedo Costa - Órgão
Gerenciador e anuência do fornececor, respeitadas as disposições contidas na Lei n.° 8.666/1993 e no Decreto
Federal n.° 7.892, de 23/01/2013 e Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014 e alterações pertinentes.

27.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o
novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pela
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa para negociação do valor registrado em Ata.

da data da sua assiMura.

1

ar a Ata

dar outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO
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27.17. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedcr será liberado e a Prefeitura Municipal poderá convocar outro
licitante, observada a ordem de classificação.

Praça Cônego José Lourenço, s/n°. Centro
CEP: 44.560-000
FonefFax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

27.18. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
adrranistrativo especifico, asseguradc o contraditório e a ampla defesa
27.19. O cancelamerto ocorrerá, a pedido, quando:
a) o fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oaorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado,
dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento.
27.20. O cancelamento ocorrerá, por nidativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) O fornecedor beneficiário não aceitar'reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tomar superior aos
praticados no mercado;

XXIX — DAS SANÇÕES
29.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o Município e será
exduido do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prquizo de
multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominaçôes legais, nos seguintes canon:
a) não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
b)não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
c) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
d) apresentar documentação falsa;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
f) não mantiver a proposta;
g) falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;
h) comportar-se de modo inidõneo;
i) fizer dccloraçôo falso;
j) cometer fraude fiscal.

b) O fornecedor beneficiário deixar de cumprir qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo
licitaton..
c) Houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

29.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritas nos arts. 90, 92, 93, 94,95 e 97 da Lei
n° 8.666193 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

d) Não fcwenn cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

29.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas á multa de 300/5 (trinta por cento) do valor estimado para a
contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.

e) O fornecedor bereficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prao estabelecido, o termo contratual
decorrente da Ata de Registro de Preços.

XXX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO IDO EDITAL
27.21. Em qualquer das hipóteses arteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
da fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais
fornecedores sobre a nova ordem de registro.
27.22. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.

30.1. Ate 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, fisica ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o
endereço eletrónioo copei.don,macedocosta)gmail.com até as 14h00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
30.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

XXVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

30.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, nquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostaa.

28.1. Depois de hcxrotogado o resultado deste Pregão, o fornecedor, durante a vaidade da Ata de Registro de
Preços, será convocado para assinatura do contrato, cuja minuta corresponde ao Mero III, dentro do prazo de 03
(três) dias úteis, sob pena de decair o direito á contratação, sem pruizo das sanções previstas neste edital.

30.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis aptos da data fixada
para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico coel.
acedocosta .
il com.

28.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor em sua
proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital.
28.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocora motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal.
28.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o fornecedor mantém as condições de habilitação.
28.5. Quando o fornecedor convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, será
convocado outro fornecedor para assinar o contrato, após negociação e verificação ca adequação da proposta e
das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

30.5. As respostas ás Impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão
adas no endereço
õnico
www.dommacedocosta.ba.io.org.br por meio do limrk licitações, para conieerto M5cciedade em gral-'e dos
fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame aces lgra Jtenção das infoaçôes
prestadas.
l
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XXXI- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
31.1. O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de oficio ou rp.eeeeo de qualquer
pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentaco.
31.2. A anulação do Pregão induz á da Ata de Registro de Preços e à do ccntrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.01910001-58
Praça Cônego José Lourenço, slnO . Centro
CEP: 44.560-000

1

Fone/Fax: (7513648-212713648-2169

DOM MACEDO COSTA - DA
31.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito á indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitetório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n°13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. S/n°, Centro
CEP: 44560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020,SRP
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA

31.4. Ê facultado ao Pregoeiro ou h autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
31.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
31.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo S10) para abastecimento
da frota de veículos próprios pela da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
2. META FÍSICA E ESTIMATIVA DE CUSTOS
2.1. A estimativa anual de consumo e o Valor Máximo estimado para o Per iodo de vigência da Ata são aqueles
especificados adiante:
/

31.7. Aplicam-se ás cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

r

ITEM
1 IGASOLINA

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD
126.000 1

ITEM
2

ESPECIFICAÇÃO

UND
L

01-O
36.000

ESPECIFICAÇÃO

UNO
L

QTD
48.000

31.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevaecerão as últimas.
31.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura
Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 40, inciso V, da Lei n° 10.520/2002.

ÓLEO DIESEL

XXXII- DOS ANEXOS
TEM
32.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO Vi- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
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ÓLEO DIESEL (SIO)

2.2. O preço máximo considerado para o fornecimento do combustível, oh eto desse contrato, será o preço médio
mensal do Estado da Bahia ao consumidor divulgado pela ANP através dê tabela constante no endereço eletrônico
htIp:llw.anp.qov.br/precoIprc/Resumo Mensal Index aso ou http://wwiv.anp.qov.br, bem como cotação média
com os Postos localizados no território do município, tudo conforme Decreto Municipal n°009, de 05/01/2017.

XXXIII. DO FORO

2.3. Os valores estimados para contratação constam nes autos do Processo Administrativo n° 0955-2020, com
vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.° 114/2007 - Plenário do
Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos no .248/2009 e 1935/2006,
todos do Plenário.

33.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de de Santo
Antônio de Jesus, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2.4. O casto estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Seç(ã
e Administração, constante do
processc administrativo, atualizadas, conforme relatórios anexos ao proces. '°-'

33.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observáncia da legislação era vigor, em especial as
Leis Federais n°8.666/93, n° 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006.

3. JUSTIFICATIVAS

Dom Macedo Costa - BA, 03 de dezembro de 2020.
Leonardo de Jesus Santos
Pregoeiro

3.1. A contratação de empresa para fornecimento de combustíveis aos vei
oficiais do Munici. • de Dom
Macedo Costa se faz necessária para o cumprimento de suas atividades acminislrativ

Aprovo o presenle Edital e seus anexa
em 03/12/2020.
ANDR.tIA rRAZERES

Assessora Juridica - OAB/BA 17.961

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ n0 13 827 0191C001-58
Praça Cõnego José Lourenço. s/0. Centro

•

CEP: 44560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2160
DOM MACEDO COSTA - BA

3.2. A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é indispensável, evitando prejuízos
econômicos, visto que a localização em outro município ou em distância superior e 15 quilômetros encarece o custo
final da contratação, ensejando também perda de tempo.

CNP.J no io 827 019/0001-58
Praça Cênrego José Lourenço. s/n. Centro
CEP 44.560.000
Fone/f'ox: (75)3648-2127/ 3648-2160
DOM MACEDO COSTA - BA

7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

b)A CONTRATANTE encaminhará seus veiculcs oficiais e máquinas até o estabelecimento indicado, dentro do
horário de funcionamento do mesmo, que não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 6 (seis) às 21 (vinte e
uma) horas;'

7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo cern as
necessidades e conveniências do Contratante:
a) O abastecimento será realizado diretamente no Posto de combustível do Contratado, no endereço indicado
na proposta, admitida uma distância de até 15 km da Sede da Prefeitura Municipal;
b) O Contratante encaminhará seus veiculos oficiais até o posto de abastecimento, preferencialmente, dentro
do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 06 (seis) às 23 (vinte e
três) horas, ressalvado o caso de ambulâncias ou viaturas de plantão que poderão ser abastecidas em qualquer
horário do dia ou norte.
c) O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento",
conforme mcdelo previamente apresentado pelo CONTRATA'JTE e acordado pelas partes, devidamente datada e
assirada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
d) A "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao
abastecimento e arisinadas por funcionário do posto que execLtar o fornecimento.

c)A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da"Autorização de Fornecimento",
devidamente preenchida. datada e assinada por fi,ncronano autorizado, conforme modelo previamente apresentado
pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.

7.2. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado,
volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a
presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

S. DO PREPOSTO

7.3. O combustível recusados deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a parti- do
recebimento oelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO oom
OS ccstos dessa openação, inclusiva os de nepdnaçau.

4. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
4.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo zom as
necessidades e conveniências da CONTRATANTE:
a)O abastecimento será realizado diretamente no estabelecimento da CONTRATADA, no endereço indicador na
proposta admitida uma distância de até 15 km da sede da Administração:

S.I. O Contratado deverã urariler preposto aceito pela Prefeitura Municipal, duanle o período de vigência do
contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
5.2. O preposto deverá ser indicado mediante dedaração em que deverá constar o seu nome completo, número de
CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados á sua qualificação profissional.
5.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade
fiscalizadora, tão logo seja litiuuario o contrato, pau assinar, cone o servidor designado pana esse feri, o Termo de
Abertura do Livro de Oco'rências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua
competência,

7.4. Para o abastecimento das viaturas cfidais, deverão ser especificados os quantitativos eis litros dos
combustíveis fornecidos, no preende monto da requisição da Prefeitura Municipal, bem como fornecer o devido
comprovante.
7.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

5.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas ás faturas dos serviços prestados.

7.5. Em caso de panes, falta dos combustiveis, casos fortuitos ou de força maior,o CCNTRATADO de/erá
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (uma) hora,
após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas no contrato.

C. CONDIÇÕES BÁSICAS

8. DO PREÇO

6.1. O fornecimento de combustíveis deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da assinatura do
Contrato.

8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos ccrnbustívAsí$à o preço médio ofertna proposta
vencedora deste Pregão.
( ::.

6.2. Quanto ao qLantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.

8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os
fre:es e d
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,)snt4ndo o CONTRAT
ônus por desposas decorrentes.

6.3. O abastecimento das viaturas deverá ser realizado em posto situado a um raio de até 15 quilômetros da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
6.4. O Contratante deverá garantir o funcionamento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da
semana, durante todo o período da contratação.

sdepesas que,
e quaisquer
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8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 m
proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.

fita de apresentação da

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO°'

1

CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. s/r°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
8.3.I. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.

ANEXO II- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas á garantia do equilibro financeiro do Contrato, a
proposta vencedora deverá indicar qual o percentual do desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado
para Prefeitura Municipal.

9. VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
10.UNIDADE FISCALIZADORA

CNPJ n°13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, S/n°. Centro
CEP: 44560-000
FonefFax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

13.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Coordenação de Compras da Secretaria de Planejamento e
Finanças.

8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal.

8.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Coitato em razão de aumento de preços dos
combustíveis realizado pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valor de
/
/
' boma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°002/2020
PREGÃO PRESENCIAL. N° 009/2020/SRP
No dia_de
de 20....., o Município de Dom Macedo Costa, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa - órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n°
endereço Praça Cónego José Lourenço, tJnO, Centro, Dom Macedo Costa (DA),
_.__._j_.
representado pelo Prefeito Municipal EG4ALDO PITON MOURA, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora
1
de RG n°
SSP/IJF, inscrita no CPF sob o n°
. nos termos da Lei n°8.666, de 21
de junho de 1993, e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de
19/02/2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial n°
009/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor
Beneficiário
localizado
inscrito no CNPJ sob o n°
representado pelo
conforme quadro abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

VALOR
VALOR
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

10.1. A Fiscalização do comprimento do Contrato caberá a Coordenação de Compras da Secretaria de Adm.
Planejamento e Finança.
TOTAl
11.DO PAGAMENTO
11.1.0 pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo de
até lO (dez) dias ú:eis do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
11.2. Como condiçãc para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade
fiscal com ÓNSS e FGTS.
12 DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, oteto deste
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT. em estreita observância às legislações federal,estadual e
muniupal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação rio Poder Público, procurando - dentro do passível condizir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o públicc, uma boa imagem da CONTRATANTE e da
própria CONTRATADA.
13. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1.0 valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial n° 001/2020/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço,
independentemente de transcrição.
A presenle Ata, após lirlâ e achada conforme, é a.sinada pelo represeata~21 da Prefeitura Municipal e
do Fornecedor Beneficiário indicado acima.
Dom MacedoCosta,

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE D
EGNALDO PITON
Prefeito Municip

COSTA

(RAZÃO SOCIAL DA EMPR
Representante legal: (nome completci
Cl: [número e órgão ernssor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social)

PRFFFITIJRA MUNICIPAL DE DOM MACEDO C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ no 13827.019/0001-58

I

Praça Cônego José Lourenço. aia0, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-21271 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

CNPJ no 13.827.019/0001-58

Praça C6nego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá á conta das dotações2 vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020/SRP
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°

/2020 QUE ENTRE Si CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA E
PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS.

UNIDADE:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
3.2. A despesa para o exercido subsequente, quando foro caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária
Anual.

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA', pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n°
axn sede administrativa na Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro. Dom
Macedo Costa (BA) - BA, CEP
por seu Prefeito EGNALDO PITON MOURA [inserir nacionalidade,
estado civil e profissão), portador da Cédula de dentidade n°
[inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPr (MF) n°
doravante denominado CONTRATANTE, e a
Empresa
pessoa'juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo), Senhor (a)
[inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão), portador da Cédula de Identidade n°
inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF MF) a°
de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto soda], com base
no Edital do Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP e todas as disposições da Lei no 10.520/02 e, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, instruido no Processo Administrativo n°
0955/2020, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o abastecimento de veículo mediante contato telefônico
pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.

CLÁSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

1.1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento parcelado de combustiveis líquidos automotivos
(gasolina comum, e óleo diesel E óleo SIO) para abastecimento da frota de veículos próprios pela da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, descritas no(s) iteri(ns) especificados na Tabela prevista na
Cláusula Segunda deste Contrato, coiforme especificações constantes do Anexo 1 - Termo de Referência do Edital
do Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP.

5.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
a) O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustíveis do Contratado, no endereço indicado
na proposta, admitida uma distância de até 15 km da Sede da Prefeitura Municipal;
b) O Contratante encarrrinhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, preferencialmente, dentro do
horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 06 (seis) ás 23 (vinte e
três) horas, ressalvado o caso de ambulâncias ou viaturas de plantão que poderão ser abastecidas em qualquer
horário d3 dia ou noite
c) O CCNTRATADO fornecerá os produtos mediante a aDresentação da "Autorização de Fornecimento", conforme
modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes. devidamente datada e assinada
por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal:
ri) A "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida cpffi . - informações rela'titas ao
abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fomeciinen

CLÁUSULA SEGUNDA • DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ .....L..J, conforme tabela a seguir:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAl
(R$)

TOTAL

CLÁUSULA QUARTA. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O inicio do fornecimento deverá ocorrer imediatamente aM a assinatura do contrato.
4.2. O fornecimento será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma das Unidades
Administrativas Municipais em papel timbrado e assinado por responsável previamente identificado, encaminhado
ao CONTRATADO no prazo de no mínimo 02 (dois) dias úteis.

5.2. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padr
volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos n
presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

No caso de aquisição do produto pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social, os contratantes serão os
respeclivos 1-tindos, representados pelos Secretários e peto PrcíeilO Municipal.

2 A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação do
TCU a lkit,oçào para o SRI' pode '.er realizada independenteiii'ni' te dt'tçãii orçainentári,,. ;'oi, imo lia
obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprud8ncia do TCU / Tríl:ur,aI de
Contas da União. - 4. ed. rev., .ti,iL e .impl. - Brasília; TCU, Secretaria Geral da Presidência: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoraç,lo e I'ut'iic.oçôcs, 2010, pág. 243. Disponível na site www.tcugpv.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n113.827.019/0001-58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44560-000
Fone/Fax: (75)3648-21271 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
5.3. O combustível recisado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a partir do
recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com
os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

Praça Cônego José Lourenço, S/n, Centro
CEP: 44.560.000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
b)a subcontratação para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste
contrato.

5.4. Para o abastecimento das viaturas oficiais, deverão ser especificados os quantitativos em litros dos
combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição da Prefeitura Municipal, bem como fornecer o devido
comprovante.

7.4. O CONTRATANE deve:
a) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
CONTRATADA;
b) solicitar a troca dos produtos que rão atenderem às especificações do objeto contratado;
c) solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato mediante a expedição de autorização
de fornecimento;
d) notificar à CONTRATADA, por excito, a ocorrência de eventuais falias ou imperfeições no fornecimento, fixando
prazo para sua correção.

5.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
5.6. Em caso da panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (uma) hora,
após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços erritida pel3 CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas no contrato.

6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12(doze) meses, contado da data da sua assinatura, para a execução
dos serviços especificados na Cláusula Primeira deste Contrato, exduidos o dia do começo e incluído o do
vencimento.

e) designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do
art. 67 da Lei n°8.666/93;
f) fornecer a relação dos veículos pertencerias ou a serviço do CONTRATANTE, autorizados a receberem o
retendo fornecimento
g) fornecer à CONTRATADA nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações para guia
de abastecimento.
h) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital do
Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusuas avençadas neste cortrato, respondendo pelas conse.iêndas
de sua inexecução total ou parcial.

8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art, 73 da Lei 8.666/1993.
- em se tratando de obras esereiço
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;
b) defiuiibvameiule, por servidor ou cornesáo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos tern'os contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA

7.2. O CONTRATADO deve:
a) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
b) garantir que todo combustível registrado pela bomba seja abastecido no veículo indicado e cadastrado na frota
do CONTRATANTE;
c) controlar pa'a que os veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível para o qual está au;orizado
o fornecimento;
d) efetuar a troca dos ptudutos que não atenderem ás especificações do objeto, no prazo estabelecido neste
contrato;
e) einnrunicar à Adnnistração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
t)
manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação.
g) credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário, prestando os
esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgrern durante a execução do contrato;
h) fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de
Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e
segurança do trabalho;
i) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
j) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Presencial n°. 002120231SRP ao qual está vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a ver.slaçao de publicidade acerca deste contraio, salvo se houver prévia autorização do contratante;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material corr a especificação,
b)definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
8.2. No ato de entrega dc objeto, o CONTRATADO de'e apresent
corresponderia ao serviço prestado

ecibo ou docum o fiscal válido

8.3. A Administração 'ejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou ftrvm to executado au
contrato.
1•'
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

do com o

-

9.1. Durante a vigénda deste contrato, a execução do objeto será acompa
a e fiscalizada
servidor ou por
representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse tini, permitida a- ncia de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessáric.

PREFEITURA MUNICIPAl DE DOM MACEDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO A
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/r°. Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACFDO COSTA -BA
9.3. A atestação de Donformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do
cont-alo ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercida pelo Executor do Contrato, designado
pelo Õr980 Gorenciaior.

CNPJ n°13.827.019/0001-58

I

Praça Cõnego José Lourenço, s/n°. Centro
CEP: 44,560.000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
11.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer
ônus por despesas decorrentes.
11.3. Os preços dos combustíveis são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 mosca de data de
apresentação da proposta, admitindo-se a revisão e o reajuste na forma da Lei e deste Edital,

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por cento)
de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO guardo do último pagamento devido, deduzida, se
for o caso, das multas, indenizações e ressarcimento
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

11.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços pocerão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional do Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
11.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal.

/

10.1 O Pagamento será efetuado mensalmente, até o 100 (décimo) dia útil do mês subsequente ao do
fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante
vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal elou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo órgão
de Competente.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da CONTRATADA.
10.3. A CONTRATADA deve apreseitar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa á execução de serviço do mês
anterior, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:
a) Regularidade junto ao INSS-CND;
b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
10.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de vaores. Quando o resultado da operação final
apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando pura valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser
efetuada no valer final por tipo de produto.
10.5. Havendo erro ra nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura
será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as
medidas saneadoras.
10.6.0 Contratante não fica obrigado a tomar os produtos na totalidade do valor e das quantidades estimados para
a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço efetivamente prestado.

/

11.3.3. No caso de fornecimento de coinbustivel, com listas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a
proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado
para Pr&eitura Municipal.
11.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos
combustíveis realizados pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valer
de bomba.
11.5. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruido com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tomou excessivo.
11.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC
do IBGE pro rafa fempore.
11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos meratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima
referida e a corresponderte ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte
ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte formula: EM = 1 x N x
EM = Encargos moratórica;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamen7
VP = Valor da parcela em atraso.
ndice de compensação financeira = 0.00016438, assim apurado:

365

l_

00

= o,

10.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devicas pela Contratada, nos termos deste contrato,

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

111. O preço unitário considerado para o fornecimento dos combustíveis será o preço ofertado na proposta

12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

vencedora.
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rncrcrrumA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COT4
CNPJ no 13.827019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127! 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
12.2. O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13,827.019/0001-58
Praça Cónego José Lourenço, sin°. Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127! 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

14.5. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será
descontada da garantia contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO
13.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei no 8.666/93.
13.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento do contratado, o contratante poderá reter, cautelarmente,
os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados já calculados ou estimados.
13.3 Quando a rescisão ocorrer nas hipóteses dos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dcs prejuízos regularmente comprovados.
13.4 No procedimento que visa a rescisão do contrato, será assegurado o contraditrio eaampta defesa, sendo
que, depus de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de05 (cinco) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.

14.7. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

14.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este será encaminhado para inscrição em divida ativa.

14.9. Caso o valor reservado por força do item 10.1. da Cláusula Décima deste Contrato seja utilizado no todo ou
em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (diás) dias úteis, coitado da
solicitação do CONTRATANTE.
14.10. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a
inexecução total do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.1. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com o Município e ser excluído no
cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
1. apresentação de documentação falsa;
2. retardamento da execução do objeto;
3. falhar na execução do contrato;
4. fraudar na execução do contrato;
S. comportamento irddãneo;
6. declaração falsa;
7. fraude fiscal.
14.2. Para os fins do item 5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96
e97, parágrafo único da Lei n.° 8.666/1993.
14.3. Para condutas descritas nos itens 1, 4, 5, 6 e 7 será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do
valor estimado do contrato.
14.4. Para os fins dos itens 2e3, será aplicada multa será aplicada multa nas seguintes condições:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de atraso
injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de descumprimento
das obrigações assumidas;
c) 101/* (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do oteto, por período superior ao
previsto na alínea W ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida
14.5. O valor da multa poderá ser descontado do paga'nento a ser efetuado ao CONTRATADO.

14.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este será encaminhado para inscrição em divida ativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
15.O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e no 8.66611993 e vincula-se ao edital e anexos do
Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP. constante do Processo Administrativo n° 019/2020, bem corno à proposta do
CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DO FORO
16.As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administratiarnente,
serão processadas e julgadas no foro da idade de Dom Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art 102, inciso 1, alínea d, da Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (du.
.
igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
. representantes .. parte,
CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Dom Macedo Costa - BA, em [data].
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSI
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: (nome completo)
Cl: (número e órgão emissor)
CPF: (número]
Instrumento de outorga de poderes. [procijração/corilratu sut.al/estatuto social]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO

CNPJ no 13.827.019/0001-58
Centro
Praça Cónego José Lourenço,
CEP: 44.560-000

Fone/Fax: (75)3648-21271 3643-21139
DOM MACEDO COSIA - BA

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cónego José Lourenço, s/n0, Centro
CEP: 44.560-000

Fone/Fax: (75)3641-212713648-21159
DOM MACEDO COSTA - BA

PREGÃO PRESENCIAL N°. 009!2020ISRP
ANEXO IV

NOME:
CPF:
MODELO DE CREDENCIAL
NOME:
CPF:
CNPJ, no
A (nome da empresa)
, com sede à
neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, noneia e constitui, seu(s) Procurador (es) o
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Senhor (a)
expedido pela
, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Identidade n°
n° ' como meu mandatário, a quem
Falenda, sob o no
residente à rua
praticar todos os atos necessários, relativos ao
confiro amplos poderes para junto ao órgão
procedimento liatatório na modalidade de Pregão Presencial por Registro de Preços n° 009/2020ISRP, conferindolhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpõ-Ios, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos. receber e dar quitação e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo corno bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO CO-

PRrrCITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ no 13.827.019/0001-58

CNPJ no 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, 5/5°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax:(75)3648-21271 3643-2169
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ANEXO

PREGÃO PRESENCIAL W. 0091202 OISRP.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IRA1AMENIO DIl-ERENCIAL)O E PLENO CONIIECIMENIO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

, neste
A (nome da empresa)
CNPJ, no
, com sede à
ato representado peo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA para os fins da parte final do inciso VII do artigo 40 da Lei Federal n°
10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação, e ainda:
Para os fins deti'ãtamento diferenciádo efavorécldo

,4
jue cóitaa Lei Càmplém.entar n°.123(06, declara:

Que não possuímos a condição ce microempresa nem a de empresa de pequeno porte.
Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessãopública, na condição de microempresa e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 40 do art. 30 da Lei Complementar n° 123106.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

CNPJ, n°
A (nome da empresa)
, com sede à''
neste
:..
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, ce 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno perigoso ou Insalubre e (assinalar com X conforme ocaso)
'íi
(...) nâoemprega menor do dezesseis anos.
emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de?prendiz
°-

No que concerneao conhecimento e atendiménto às exigências de habilitação, declara:
para os efeitos do Inciso VII do Art. 4° da Lei 19.520102, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habi itação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do ar). 7° do mesmo diploma.
para os cfcitos do § 10 do art. 43 da Lci complementar n° 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) das úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis per igual período, a critério da
Administração Pública, dentes de que a não regularização da documentação, io prazo previsto implicará
decadência do direito .à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, espacialmente a
definida no art. 81.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carmbo e assinatura do representante legal da empresa)

Data cal

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbe e assinatura do representante legal da empresa).

.
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CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
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PREGÃO PRESENCIAL W. 00912020ISRP
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:

UF:
FONE/FAX:

CONTATO:

INSC. ESTADUAL:

CNPJ:

VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO:
PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

L

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

VALOR
TOTAL
(R$)

VALOR
UNITÁRIO (R$)

TOTAL
No fornecimento dos lotes (1,2 e 3] o percentual de desconto sobre o valor, de bomba que está sendo ofertado para
Prefeitura Municipal é de
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto
deste licitação, sendo de nossa exclusiva responsab idade as despesas como transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente. com às especificações do objeto
licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos Inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei n° 8.666/93, e ás cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n°
009120201SRP.
'RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
/
LOCAL
REPRESENTANTE

DATA

1-

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO

Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato.

Soroa de todos os Itens pata os qua,s pat1Kl a Proponente

I.
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PARECER
JURIDICO
APROVAÇÃO DO
EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n°13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA- BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0955/2020
SOLICITANTE: Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa
INTERESSADOS: Prefeitura Municipal! Secretaria Municipal de Administração e outras
ASSUNTO: Pregão. Bens Comuns. Combustíveis.

PARECER JURÍDICO

- RELATÓRIO
O Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa, solicita parecer jurídico sobre regularidade do Processo
Administrativo que tem por objeto a seleção de melhores propostas de preço para aquisição de combustíveis

9

1

líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel SIO) para abastecimento da frota de
veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema Registro de Preços, em
face da Solicitação de Despesa, encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração.

O processo foi aberto com os seguintes documentos:
a) Requerimento da Secretária de Administração destinado ao Prefeito Municipal solicitando a abertura de
Procedimento Licitatório para atendimento de sua solicitação;
b) Termo de referência;
c) Planilha estimada com especificação dos itens que deverão ser adquiridos, com valor total estimado;
d) Cotações.
Da análise, verifica-se que a autoridade solicitante caracterizou adequadamente o objeto da licitação e
apresentou justificativa para a despesa.
Há indicativos que o valor estimado pela Administração para realização da despesa obtido em obediêndaao
disposto no art. 30, inciso III Lei n° 10.520/02 e arts. 14 e seguintes da Lei n° 8,666/93, mediante verificação do
orçamento detalhado em planilhas que acompanham a Solicitação de Despesa.

lqualmente indicou dotação orçamentária para suportaras despesas ao finaldo processo licitatório.
O processo foi remetido a esta assessoria para a análise prévia dos aspectosjurídicos das minutas de edil
e de contrato elaborados, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei n.° 8.666'93.
Éorelatório.

11— DA MANIFESTAÇÃO.
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No presente caso, os autos tratam da seleção de melhores propostas de reço para aquisição e
combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel SI

Omentiddia

frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, Estes benm kd'Lei n°.
10.520/02, são comuns, pois que os seus padrões qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por
meio de especificações usuais no mercado.
Segundo o art. 11da Lei n°. 10.520/02,0 pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens
e serviços comuns, que podem ser considerados aqueles cujos padrões desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
Quanto à obrigatoriedade ou não de se utilizar o pregão em detrimento das demais modalidades, verifica-se
que a Lei n°. 10.520/02 dispõe que para a aquisição de bens e serviços comuns a Administração "poderá" adotara
licitação na modalidade de pregão. Num primeiro momento, denota-seque a escolha da modalidade de pregão seda
uma faculdade do administrador, como parte de seu poder discricionário. No entanto, pelas vantagens que o
procedimento proporciona, esse "poder" se converte num quase "dever", como sinônimo de uma administração
eficiente.

Em suma, embora a adoção da modalidade pregão seja uma faculdade do administrador, certamente deverá
haver a opção por utilizá-la onde for possível, em virtude da agilidade e da redução de valores que ela proporciona.

No presente caso, a natureza comum dos materiais a serem adquiridos pela Administração autoriza da
realização da licitação através da modalidade de PREGÃO, sendo o tipo mais adequado o de MENOR PREÇO,
conforme art. 10, Parágrafo Único da Lei n° 10.520/02 e em conformidade com o art. 45, §10 da Lei n° 8.666/93.
III. DO EDITAL

O art. 38, Parágrafo Único, do Estatuto das Licitações que as minutas de editais e de seus anexos, dentre
eles, a minuta do contrato, devam ser submetidas obrigatoriamente a exame da assessoria jurídica, afim de verificar
se os requisitos descritos da norma se encontram plenamente integrados, de modo a validara produção dos efeitos
pertinentes.

In casu, após análise apurada do edital e seus anexos se verificou que este elenca todos os requisibs
exigidos por lei, quais sejam:
1. O preâmbulo do edital contém o nome da repartição interessada e de seu setor;
2. O preâmbulo do edital indica a modalidade e o tipo da licitação, bem como o regime de execução;
3. 0 preâmbulo do edital menciona que a licitação será regida pela legislação pertinente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n°13.827.019/0001 -58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
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4. O preâmbulo do edital indica o local, dia e hora para o recebimento dos envelopes de documentação e
proposta.
5. A indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

'CrPnL

6. A indicação do prazo e as condições para assinatura do contrato ou retirada cos instrumentos;
7. A indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto;
8. A indicação as sanções para ocaso de inadimplemento;

\\ J) Vi
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9. A indicação das condições para participação da licitação;
10. A indicação da forma de apresentação das propostas;
11. A indicação do critério para julgamento;com disposições claras e parâmetros objetivos;
12. As indicações dos locais, horários para fornecimento de informações sobre a licitação aos interessados;
13. A indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global;
14. As condições de pagamento;
15. A minuta de contrato em anexo.

Em relação ao anexo, sobeja ilustrar quanto às especificações do objeto que se pretendem adquirir, que
despiciendos se mostram comentários nesse sendo, haja vista, que as características, especificações e
quantitativos contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da autoridade solicitante, não
cabendo, assim, qualquer manifestação desta assessoria no particular.

Já no que atine a minuta do contrato, também anexa ao edital, ora enviado, impõe-se asseverarque em seus
aspectos legais a mesma está de acordo com os preceitos do art. 55 e incisos, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos supramencionada.

Outrossim, é preciso alertar para que o original do edital seja datado, rubricado em todas as folhas e assinado
pela autoridade que o expedir, devendo-se providenciar cópias para fornecimento aos interessados e resumo para
a divulgação.
Ao tempo, no que perline a publicação, devem ser observados os meios e prazo mínimo estipulado no art
lido Decreto Municipal n°013/2009, qual seja, prazo não inferior a oito dias úteis, contados da data da publicação
do aviso, para os interessados prepararem suas propostas.

IV. DA CONCLUSÕES

Considerando que é atribuição desta Assessoria Jurídica a aprovação da Minuta do Edital e da
correspondente Minuta Contratual, os remetemos nesta oportunidade, certa de que os mesmos atendem ao disposlo
no art. 40 e 55 da Lei n° 8.666/93.
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Considerando que é atribuição desta Assessoria Jurídica a aprovação( da Minuta do Edital - da
correspondente Minuta Contratual, os remetemos nesta oportunidade, certa de que osnesmos ,eem ao di- .osto
no art. 40 e 55 da Lei n° 8.666/93.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na
instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não
se incluem no âmbito de análise da assessoria jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles
de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade
competente.
É o parecer.
Dom Macedo Costa (BA), 02 de dezembro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N°. 00912020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0955/2020.
OBJETO: aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel SIO)
para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ N°
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sócio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos através do endereço eletrônico www.dommacedocosta.ba.io.orq.br, o Edital da Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°. 009/2020,
correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0955/2020.
Data:

/

/

Assinatura:

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher
o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações, Telefax (075) 3648-2169 ou pelo e-mail:
copei.dommacedocosta@qmai1.com.
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
de

de 2020,

[Assinado quando a aquisição for presencial]
LEONARDO DE JESUS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n°. 069 de 2020, publicada no Diário Oficia! do Município.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

- REGÊNCIA LEGAL
Lei n. ° 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n. ° 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n. O 123,
14/12/2006, Decreto Federal n. O 7.892, de 23/01/2013 e Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014 e
alterações pertinentes.
ÏÔRGÂO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Tur. E Meio
Ambiente e Secretaria Municipal Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços Públicos.
IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
III - MODALIDADE
0955/2020
Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP
VI - FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada

V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por item

VIII- OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e
óleo diesel SIO) para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa,
mediante Sistema de Registro de Preços e conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INICIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
DATA: 16/12/2020
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Setor de Licitações, Praça Conego Jose Lourenço, s/n°, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Dom Macedo
Costa, Bahia.
X- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Vide Edital

Fonte
Vide Edital

XI- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Minuta Contratual

Projeto/Atividade
Vide Edital

Elemento de despesa
Vide Edital

XII - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12 (doze) meses

XIII - LOCAL HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Setor de Licitações, Praça Conego Jose
Lourenço, s/n°, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Dom Macedo Costa, Bahia, pelo e-mail:
copel.dommacedocostagmail.com ou pelo telfax (075) 3648-2169.
XIV - PREGOEIRO RESPONSÁVEL
LEONARDO DE JESUS SANTOS
Portaria N°. 069/2020, publicada no Diário Oficial do Município.
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XV- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

15.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que
de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de ativida
licitado.

S

tiietP
eao objeto

15.2. Não poderão participar:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Dom Macedo Costa,
durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneoara licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Dom Macedo
Costa, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
15.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.
XVI— DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresenfação de credencial, conforme Modelo do Anexo IV, atribuindolhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Sdcial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
16.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, preferencialmente, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial,
nos termos da Instrução Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto,na Li_Ceplementar n° 123,
de 14/12/2006.
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16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credendiamento, bem assim não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não
(s)
licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o propoheote çodç- meter os
envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar1neIu-r
ie via postal
ou outro meio eficaz de protocolo.
16.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não
poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no
recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
16.6. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso,
16.7. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo
período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos
interpostos), após o que serão destruidos pela Comissão Permanente de Licitação.
16.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, e,
subsidiariamente, da Lei n.° 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.° 123, 14/12/2006, Decreto Federal n.°
7.892, de 23/01/2013 e Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014 e alterações pertinentes e demais
legislações regentes da matéria.
•

17,2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro Oficial e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela Assessoria
Jurídica do Município, Controladoa Geral do Município e demais agentes da Administração Pública que se fizerem
presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo: greves,
perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a
estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O
motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS- ENVELOPE "A"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e rubricado pelo representante legal da
empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação
dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 009120201SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE "A"- PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico elh\
ui',
•apel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras cu entrelinhas, devidamente datada, assinada
.ulfl. - folha e
preferencialmente rubricada nas demais.
18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
18,4. A proposta deverá apresentar o preço por item e total expressos em R$ (reais). Quando o resultado da
operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da
terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá
ser efetuada no valor final por tipo de produto

S

18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais,
parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações
do objeto licitado.
18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de
pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
18.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

•

XIX- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para
formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de
Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em
ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo Pregoeiro.

NÇ
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19.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadmente, aquelas que nã' estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitafltescQipsas cl. sificadas
participarão da fase de lances.
.
O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e superiores
em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo menos 03 (três)
propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer
que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.

19.6.

19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições
de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter
preço melhor.
19.9. Quando todas as propostas'escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do
pregão e estabelecer uma nova data', com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e
habilitação.
19.11. O critério de julgamento será o de menor preço por item.
19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
XX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de
forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
20.3. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes,
podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da
proposta mais vantajosa.
20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre
um lance e outro.
20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento s
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração

exclusiva e total
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20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ímplícarââ Rxclusão do/icitante
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitpt pr f1tade o)1enação
das propostas.
20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.

•

20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o Pregoeiro , convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situação descrita nesta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, o Pregoeiro procederá ao sorteio,
definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio às microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n. O 123/2006, o Pregoeiro poderá formular contraposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

9
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20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinará
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a
posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar n°. 123/06 não implica a inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XXI - DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.° 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contrataçãonã$ admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.
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21.2. A negociação será realizada pelo Pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demis licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
22.1. Encerrada a etapa de lancese concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
22.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

S

22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro
poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.
22.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências
habilitarias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
XXIII - DA VISTORIA E DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
23.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de realização do serviço. Entretanto, poderá a
Coordenação de Compras da Secretaria de Planejamento e Finanças realizar vistoria nas instalações e
equipamentos utilizados pelo Licitante para a prestação de serviços objeto desta Licitação.
23.2. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado.
XXIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
24,1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá ser apresentada: em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pela Pregoeiro ou sua
equipe de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N°009120201SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE "B"- HABILITAÇÃO
24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
24.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a)registro comercial, no caso de empresa individual;
b)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;
c)inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quand..ativictade assim o eigir.
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24.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediant a aprentação dos/ seguintes
/
Documentos:
\4
\
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo ao domicílio ou sedb1iïnte, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
24.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
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2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o
documento não consigne prazo de validade.
24.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
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a)Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito púbco ou privado, compatí$I em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
b)Certificado de Posto Revendedor emitido pela Agência Nacional de Petróleo e/ou
o qual
deverá, ser pertinente à atividade específica, ou seja, revendedor varejista, retalhista ou distribuidor, que comprove
estar a licitante devidamente registrada na ANP;
24.2.5. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, e ao inciso XVIII
do art.78 da Lei n°. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.
24.2.6. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação dos licitantes.
. 24.2.6.1. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
24.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
24.2.8. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte benefiiárias do regime diferenciado e favorecido.
24.2.8.1. Em se tratando de microetppresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na
comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
•

24.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 70 da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
24.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixdas no edital, o licitante será declarado vencedor.
24.3. O licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de 24 (vinte e quarto) horas a proposta de preço
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II - Modelo de Proposta de Preços.
No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a
proposta deverá indicar claramente qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo
ofertado para fornecimento do item para Prefeitura Municipal.
XXV-RECURSOS
25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
1
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25.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrr manifestada, aceita\do-a ou,
motivadamerite, rejeitando-a, em campo próprio da Ata.
25.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recursej3Áampo próprio
da Ata, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadasa apresentar contrarrazões,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
25.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão Pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
25.5. As intenções de recurso no admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
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25.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXVI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

26.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à Prefeito, autoridade competente para homologação.
26.2. O objeto deste Pregão será adjudicado, por item, à licitante vencedora, depois de decididos os recursos,
quando houver.
26.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
26.5. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade
de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que,
depois de cumpridos os requisitas de publicidade, terá efeito de compromisso de execução dos serviços nas
condições estabelecidas.
26.6. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de
Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de
despesa.
XXVII- DO REGISTRO DE PREÇOS
27.1. A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto
de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente.
27.2. A Coordenação de Compras da Secretaria de Finanças e Planejamento será a unidade responsável pelos atos
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
27.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - Órgão
Gerenciador e anuência do fornecedor, respeitadas as disposições contidas na Lei n.° 8.666/1993 e noDec)eto
Federal n.° 7.892, de 23/01/2013 e Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014-eaiterações per4ingites,
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27.4. Caberá ao órgão gerenciador indicar os possíveis fornecedores e respectivs preços a serem pratados,
obedecida à ordem de classificação, aos órgãos e entidades que não participara? dof.pre96s, que
desejarem fazer uso da Ata.
MC
27.5. As adesões ao registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
27.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
27.7. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em documento oficial, a
Secretaria Municipal Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, Órgão Gerenciador,
convocará o licitante vencedor do respectivo item, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
27.8. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a Ata de Registro de
Preços, serão convocados os demais classificados que aceitarem fornecer o(s) respectivo(s) item(ns) pelo preço do
primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de
Preços.
27.9. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser prorrogado, uma única vez,
por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Dom Macedo Costa.
27.10. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro
de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos, o Pregoeiro poderá, mantida a ordem de
classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
27.11. Publicada na Imprensa OfiJal, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento,
conforme disposto no artigo 13 do Decreto Municipal n0 15, de 19/02/2014.
27.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
27.13. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura,
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
27.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d do inciso II do art. 65 da Lei n°
8.666/1993 ou no artigo 16 do Decreto Municipal n°15, de 19/02/2014.
27.15. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
27.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o
novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será conv.eado pela
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa para negóciação do valor registrado em Ata.
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27.17. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal poderá convóçar outro
licitante, observada a ordem de classificação.
27.18. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

drocesso

27.19. O cancelamento ocorrerá, a pedido, quando:
a) o fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
b)o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado,
dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento.

•

27.20. O cancelamento ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) O fornecedor beneficiário não aceitar reduzir a preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos
praticados no mercado;
b) O fornecedor beneficiário deixr de cumprir qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo
licitatório;
c) Houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) O fornecedor beneficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual
decorrente da Ata de Registro de Preços.
27.21. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
da fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais
fornecedores sobre a nova ordem de registro.
27.22. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.

•

XXVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
28.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o fornecedor, durante a validade da Ata de Registro de
Preços, será convocado para assinatura do contrato, cuja minuta corresponde ao Anexo III, dentro do prazo de 03
(três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
28.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor em sua
proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital.
28.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal.
28.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o fornecedor mantém as condições de habilitação.
28.5. Quando o fornecedor convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, será
convocado outro fornecedor para assinar o contrato, após negociação e verificação da adequação da proposta e
das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.
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XXIX - DAS SANÇÕES
29.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e ntatat.
i1unico e será
excluído do cadastro de fornecedo(es da Prefeitura Municipal, pelo prazo de ate
e prejuízo de
multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, noseuiStee-sos:
a)não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
b)não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
c)deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
d)apresentar documentação falsa;
e)ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
f)não mantiver a proposta;
g)falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;
h)comportar-se de modo inidôneo;
1) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal.
29.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
no 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
29.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a
contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
XXX. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
30.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o
endereço eletrônico coeI.dommacedocosta(qmail.com, até as 14h00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
30.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
30.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
30.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico copel.dommacedocostaqmail.com.
30.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico
www.dommacedocosta,ba.io.orq.br, por meio do Iink Licitações, para conhecimento da sociedade em geral e dos
fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações
prestadas.
XXXI - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
31.1. O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.
31.2. A anulação do Pregão induz àda Ata de Registro de Preços e à do contrato.
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31,3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrên da anulação do procdimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
supfrtado no
cumprimento do contrato.
\.)
Vi
31.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
31.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
31.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão.
31.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei no 11 .488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
31.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.
31.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura
Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 40, inciso V, da Lei n° 10.520/2002.
XXXII. DOS ANEXOS
32.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO li — ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VI— DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VII— MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
XXXIII . DO FORO
33.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de de Santo
Antônio de Jesus, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
33.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as
Leis Federais n°8.666/93, n° 10.520/2002, Lei Complei.entFT32006.
/

Dom Macedo tosta

03 de 9 eze
antos
Aprovo o presente Edital e seus anexos
em 03/12/2020.
ANDRÉJA PRAZERES
Assessora Jurídica - OAB/BA 17.961
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020/SRP
ANEXO 1—TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Aquisição de combustíveis líqqdos automotivos-(gasolina comum, óleo diesel e óleo SIO) para abastecimento
da frota de veículos próprios pela da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
2. META FÍSICA E ESTIMATIVA DE CUSTOS
2.1. A estimativa anual de consumo e o Valor Máximo estimado para o Período de vigência da Ata são aqueles
especificados adiante:

ITEM
1

GASOLINA

ITEM
2

ÓLEO DIESEL

ITEM
3

ÓLEO DIESEL (SiO)

ESPECIFICAÇÃO

UND
L

QTD
126.000

ESPECIFICAÇÃO

UND
L

QTD
36.000

ESPECIFICAÇÃO

UND
L

QTD
48.000

2.2, O preço máximo considerado para o fornecimento do combustível, objeto desse contrato, será o preço médio
mensal do Estado da Bahia ao consumidor divulgado pela ANP através da tabela constante no endereço eletrônico
http://www.anp.ciov.br/preco/prc/Resumo Mensal lndex.asp, ou http://www.anp.ov.br, bem como cotação média
com os Postos localizados no território do município, tudo conforme Decreto Municipal n° 009, de 05/01/2017.
2.3. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo n° 0955-2020, com
vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no Acordão n.° 114/2007 - Plenário do
Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos no 1.248/2009 e 1935/2006,
todos do Plenário.
2.4. O custo estimado foi apurado à partir de planilhas apresentadas pela Secretaria de Administração, constante do
processo administrativo, atualizadas, conforme relatórios anexos ao processo.

3. JUSTIFICATIVAS
3.1. A contratação de empresa para fornecimento' de combustíveis aos veículos oficiais do Município de Dom
Macedo Costa se faz necessária para o cumprimento de suas atividades administrativas e institucionais.
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3.2. A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é in spensável, evitando pr uízos
econômicos, visto que a localização em outro município ou em distância superior a 1 quilômetros encarece custo
final da contratação, ensejando também perda de tempo.
4. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
4.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências da CONTRATANTE:
a) O abastecimento será realizado diretamente no estabelecimento da CONTRATADA, no endereço indicado na
proposta, admitida urna distância de até 15 krn da sede da Administração;

o

b) A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais e máquinas até o estabelecimento indicado, dentro do
horário de funcionamento do mesmo, que não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 6 (seis) às 21 (vinte e
uma) horas;
c) A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento",
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente apresentado
pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
5.DO PREPOSTO
5.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de vigência do
contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
5.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, número de
CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
5.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade
fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de
Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua
competência.
5.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.
6.CONDIÇÕES BÁSICAS
6.1. O fornecimento de combustíveis deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da assinatura do
Contrato.
6.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.
6.3. O abastecimento das viaturas deverá ser realizado em posto situado a um raio de até 15 quilômetros da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
6.4. O Contratante deverá garantir o funcionamento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da
semana, durante todo o período da contratação.
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7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da
Àrn as
necessidades e conveniências do Contratante:
a)
O abastecimento será realizado diretamente no Posto de combustível do Contratado, nd&Jereço indicado
na proposta, admitida uma distância de até 15 km da Sede da Prefeitura Municipal;
b)
O Contratante encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, preferencialmente, dentro
do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 06 (seis) às 23 (vinte e
três) horas, ressalvado o caso de ambulâncias ou viaturas de plantão que poderão ser abastecidas em qualquer
horário do dia ou noite.
c)
O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento",
conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e
assinada por funcionário autorizado'da Prefeitura Municipal;
d)
A "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao
abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
7.2. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado,
volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a
presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.
7.3. O combustível recusados deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a partir do
recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com
os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
7.4. Para o abastecimento das viaturas oficiais, deverão ser especificados os quantitativos em litros dos
combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição da Prefeitura Municipal, bem como fornecer o devido
comprovante.
7.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
•

7.5. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (uma) hora,
após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas no contrato.
8. DO PREÇO
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos combustíveis será o preço médio ofertado na proposta
vencedora deste Pregão.
8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer
ônus por despesas decorrentes.
8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da
proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma legal.
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8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação dÔ contrato os •reços pierão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como liniite-m
-. •.çã do Índice
•
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal.
8.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a
proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado
para Prefeitura Municipal.
8.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos
combustíveis realizado pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valor de
bomba.
9.VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
10.UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Coordenação de Compras da Secretaria de Adm.
Planejamento e Finança.
11.DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade
fiscal com o INSS e FGTS.
12.DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto deste
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e
municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando - dentro do possível conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da
própria CONTRATADA.
13.MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. 0 valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.
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13.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Coordenação de Compras d
Finanças.
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ANEXO II- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020/SRP
de 20_, o Município de Dom Macedo Costa, por intermédio da Prefeitura Municipal de
No dia—de
Dom Macedo Costa - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n°
-.............., endereço Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro, Dom Macedo Costa (BA),
/
representado pelo Prefeito Municipal EGNALDO PITON MOURA, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora
de RG n°
SSP/UF, inscrita no CPF sob o n°
, nos termos da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de
19/02/2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial n°
009/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor
, localizado
, inscrito no CNPJ sob o n°
Beneficiário
conforme quadro abaixo:
representado pelo
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

TOTAL

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

-....

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário Oficia!, do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial n° 001/2020/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço,
independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal e
do Fornecedor Beneficiário indicado acima.
Dom Macedo Costa,

de

- 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
Cl: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatut
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3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:

vigentes,

1'
f
\

3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária
Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O início do fornecimento deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do contrato.
4.2. O fornecimento será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma das Unidades
Administrativas Municipais em papel timbrado e assinado por responsável previamente identificado, encaminhado
ao CONTRATADO no prazo de no mínimo 02 (dois) dias úteis.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o abastecimento de veículo mediante contato telefônico
pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO
5.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
a) O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustíveis do Contratado, no endereço indicado
na proposta, admitida uma distância de até 15 km da Sede da Prefeitura Municipal;
b) O Contratante encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, preferencialmente, dentro do
horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 06 (seis) às 23 (vinte e
três) horas, ressalvado o caso de ambulâncias ou viaturas de plantão que poderão ser abastecidas em qualquer
horário do dia ou noite.
c) O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento", conforme
modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada
por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
d) A "Autorização de Fornecimeto" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao
abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
5.2. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado,
volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a
presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

2 A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação.
Órienta
-:
TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não lia
obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de
Contas da União. - 4. ed. rev., atual, e arnpl. - Brasília: TCU, Secretaria- Geral da Presidência: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
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5.3. O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 ma) hora, contado a\ partir do
recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANT, arcando o CONTRATADO com
os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
litros dos
5.4. Para o abastecimento das viaturas oficiais, deverão ser especificados
combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição da Prefeitura Municipal, bem como fornecer o devido
comprovante.
5.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
5.6. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (uma) hora,
após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas no contrato.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12(doze) meses, contado da data da sua assinatura, para a execução
dos serviços especificados na Cláusula Primeira deste Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do
vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
b) garantir que todo combustível registrado pela bomba seja abastecido no veículo indicado e cadastrado na frota
do CONTRATANTE;
c) controlar para que os veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível para o qual está autorizado
o fornecimento;
d) efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido neste
contrato;
e) comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação,
g) credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário, prestando os
esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do contrato;
h) fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de
Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e
segurança do trabalho;
i) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
j) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Presencial n°. 002/2020ISRP ao . - z. esta víulado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
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b)a subcontratação para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRA1NTE, durante a vigê ia deste
contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
CONTRATADA;
b) solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
c) solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato mediante a expedição de autorização
de fornecimento;
d) notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando
prazo para sua correção.
e) designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do
art. 67 da Lei n° 8.666/93;
. f) fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, autorizados a receberem o
referido fornecimento;
g) fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações para guia
de abastecimento.
h) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital do
Pregão Presencial n°. 009120201SRP.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

o

8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
- em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a)provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b)definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido
correspondente ao serviço prestado
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou por
representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
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9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor reponsáveI pela fiscalizão do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercida pelo Exe's&it
pelo Órgão Gerenciador.

/
o
rt3Tato çtdsignado

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco por cento)
de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se
foro caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —A LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
10.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até o 100 (décimo) dia útil do mês subsequente ao do
fornecimento, por meio de ordem bancáa (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante
vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão
de Competente.
10.2, Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da CONTRATADA.
10.3. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço do mês
anterior, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:
a) Regularidade junto ao INSS-CND;
b) Reguladade junto ao FGTS-CRF;
10.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
. apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser
efetuada no valor final por tipo de produto.
10.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura
será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as
medidas saneadoras.
10.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos na totalidade do valor e das quantidades estimados para
a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço efetivamente prestado.
10.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
11.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos combustíveis será o preço ofertado na proposta
vencedora.
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11.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, frtes e demais despesas ique,
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CÕNT-RATr - e.. quaisquer
ânus por despesas decorrentes.
11.3. Os preços dos combustíveis são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, admitindo-se a revisão e o reajuste na forma da Lei e deste Edital.
11.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
11.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal.
11.3.3. No caso de fornecimento de combustível, tom vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a
proposta vencedora deverá indicar-qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado
para Prefeitura Municipal.
11.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços dos
combustíveis realizados pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto sobre o valor
de bomba.
11.5. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
11.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC
do IBGE pro rata tempore.
11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte
ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
6/100
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
l=!_
365

0,000 16438

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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12.2. O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supre\sões de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
(
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA RESCISÃO
\ -±i
13.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666193.

-----'

13.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do contratado, o contratante poderá reter, cautelarmente,
os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados,
13.3. Quando a rescisão ocorrer nas hipóteses dos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados.
13.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
. que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras,
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANÇÕES
14.1. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com o Município e ser excluído no
cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste contrato e demais cominações legais, nos segúmntes casos:
1. apresentação de documentação falsa;
2. retardamento da execução do objeto;
3. falhar na execução do contrato;
4. fraudar na execução do contrato;
5. comportamento inidôneo;
6. declaração falsa;
7. fraude fiscal.
14.2. Para os fins do item 5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96
e 97, parágrafo único, da Lei n.° 8.666/1 993.
14.3. Para condutas descritas nos itens 1, 4, 5, 6 e 7 será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do
valor estimado do contrato.
14.4. Para os fins dos itens 2 e 3, será aplicada multa será aplicada multa nas seguintes condições:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de atraso
injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b)0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de descumprimento
das obrigações assumidas;
c)10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto na alínea "a" ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d)30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
14.5. 0 valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONT
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14.5. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir 0 valor da multa, a difejença será
descontada da garantia contratual.
14.7. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATÀbOgado a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
14.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
14.9. Caso o valor reservado por força do item 10.1. da Cláusula Décima deste Contrato seja utilizado no todo ou
em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da
solicitação do CONTRATANTE.
14.10. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a
inexecução total do seu objeto.
14.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
15, O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.66611993 e vincula-se ao edital e anexos do
Pregão Presencial n°. 00912020/SRP, constante do Processo Administrativo n° 019/2020, bem como à proposta do
CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO
16. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Dom Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 1, alínea "d", da Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da parte,
CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Dom Macedo Costa - BA, em [data].
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
Cl: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

o
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 00912020/SRP
ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa)
CNPJ, n°
, com sede à
, neste
ato representado pelo (s) (diretoresou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o
, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Senhor (a)
Identidade n°
, expedido pela
, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
.
Fazenda, sob o n° , residente à rua
, n°
como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao Órgão
praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatôrio na modalidade de Pregão Presencial por Registro de Preços n° 009/2020/SRP, conferindolhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 009120201SRP
ANEXO
MODELO DE DECLARAÇAO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONACIMNb
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa)
CNPJ, n°
, com sede à
, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA para os fins da parte final do inciso VII do artigo 40 da Lei Federal n°
10.520/02, ter conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação, e ainda:
Para os fins: de tratai eflto.diferenciadoe favorecido de que cogita Lei Complementar n°.. 123/06.decIara:
Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 40 do art. 30 da Lei Complementar no 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:
para os efeitos do Inciso VII do Art. 40 da Lei 10,520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 70 do mesmo diploma.
para os efeitos do § 10 do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja reguIazação procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, cambo e assinatura do representante legal da empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 009120201SRP.
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

•

A (nome da empresa)
CNPJ, n°
, com sede à
neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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PREGÃO PRESENCIAL N°.009120201SRP
ANEXO II— MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:

UF:
FONE/FAX:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

CONTATO:

PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

TOTAL
No fornecimento dos lotes [1,2 e 3] o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado para
Prefeitura Municipal é de
%.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA3:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto
desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas corno transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto
licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer, reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei n° 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n°
009120201SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

LOCAL
REPRESENTANTE

DATA

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO

Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato.

Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente
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AVISO
DE
PUBLICAÇÃO

Diário Oficial do

NONCIPI
Prefeitura Municipal de Dom Maced Co ta
1

Sexta-feira 4 de Dezembro de 2020 Ano N12338
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00912020/SRP - Objeto:
Registro de preços para aquisição de combustíveis líquidos automotivos
(gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel SiO) para
abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa.

Imprensa Oficial. Ta aqui, ta legal.
Lei exige que todo gestor publique seus
atoe no seu veículo oficial para que a
gestão seja mas transparente.
A Irnprerea Oficial cumpre esse papel,

Imprensa Oficial
aPublicicude legal
levada a trio

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo! Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/n°
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D6WUJ/AUXNPSENVYLDONVW
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4 de Dezembro de 2020
2-Ano -N°2338
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AVISO DE LICITAÇÃO
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, designado pela Portaria n. 069/2020 torna pública a realização
da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL N 009/2020/RP - OBJETO: Registro de preços para aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina
comuns, óleo diesel comum e óleo diesel SRI) para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dons Macedo Costa.
DATA: 16/12/2020 HORÁRIO: 08h30min.
LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Sala de Licitações, Praça
Cônego Jose Lourenço s/n, Centro, Dom Macedo Costa (DA), de segunda a sexta-leira nus horários de OlhOOmin às 14ls00rnin ou Poderão ser
através
solicitadas
Informações
sobre
a
licitação
acima
e-mail:
çopcl.dsicrdsaostagiirail.çoiu,
site
do
IsttpsJ/www.domrnacedocosta.ba.gov.br/site!editais ou pelo telfax (075) 3f8-2169. Dons Macedo Costa, 03/12/2020 Leonardo de Jesus Santos Presidente da CPL.
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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AVISO DE LICITAÇÃO
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, designado pela Portaria n°. 069/2020 toma pública a realização
da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020ISRP - OBJETO: Registro de preços para aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina
comum, óleo diesel comum e óleo diesel SIO) para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
DATA: 16/12/2020 HORÁRIO: 08h30min.
LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Sala de Licitações, Praça
Cônego Jose Lourenço sIn, Centro, Dom Macedo Costa (BA), de segunda a sexta-feira nos horários de OShOOmin às 14li00inin ou Poderão ser
copel.dolntnscedocostuIgfsail.corn,
site
acima
através
do
e-mail:
sobre
licitação
solicitadas
Informações
a
https:/As'ww.dommacedocosta.ba.gov.br/siteleditais ou pelo telfax (075) 3648-2169. Dom Macedo Costa, 03/12/2020 Leonardo de Jesus Santos Presidente da CPL.
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ECONOMIA O Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas do país,
registrou crescimento de 77% no terceiro trimestre em reIaço ao segundo
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Segundo André Perfeito.

Frente ao terceiro trimes-
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tos'
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•9,6% noeegundo.de acordo
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O resultado

ENTREVISTA

FISCO

Mercado publicitário volta a crescer
1 550é

Receita e BB iniciam
arrecadação com Pix

BAHIA

VICTOR ROSA
O impacto causado pelo
pandemia da Covtd-19 e a
retraçãorconõmicatob,eos
Investimentos rm pubiis.sdadecomcçam a se reverter,
embora grande passe das
ugoncias baias
na ainda pro(etc perda de receita este
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VANPru. Violo de Ambiente
de Negócios em Agências de
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Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado da

Sabia (Sinapro-Balida).
A pesquisa indicou que,
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pastdemia,33%dasagendao
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desempenha nos níveis aliterioroslCovid-19- uns por'
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realizudu no primeiro quadcimere - e 41% delas veem o futuro com perspectivas boas ou muito boas.
Segundo o vice-presiolcnte
da Associação ltrroileira
de Agéncias de Publicidade
(Abap-RA) e CEO da Viatoidis
Publicidade Amesico Netoseste retorno do mercado pstbli-

dIário se deve a diferentes fatorna, mano principal do fato
de divertes segmentos ~C,
rem por conta da pandemia.

' 'i economia não é linear,
então nós lis-emos najsatsdesista segmentos que simptettliesit.e creucerans dois

digitos ou

acima

disso, 're-

mos ai o segmento de alimentação, desvery, cosidr.
Alguns segmentos estão em

franco moviu,irnlo e muitas
impulsionados pela pondemia' comentou Américo
Neto durante entrevista na
manhl de ontem para o Isso
.3 Bahia. na rádio A TARDE
CM.
Américo também comenta que é necessário ser otimista elo relação 1 economia durante a pandemia e
que este otimismo pode ser

possívelcomwnaanáiisedr
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'Na China o pós-pondemis roi de euforia. Em 1918,

comagripeespanhola,Oflnn
da pandemia foi de euforia
tansbs)ns. Então a tendência
ti que todos os casamentos
festejos queforam adiados
possam acontecer pós-vacina. Várias viagens também
vão ser realizadas põe-pan-

demia. Tudo lss aquece a
economia', destaca.

Offline e onllaie
Ainda durante a entrevista.
ao ser questionado sobre as
passíveis mudanças do mercada com a mídia osiise e
offlise. o CEO do ViaMidia
Publicidade sirgou que
acredita isto existir caioumidor offline e consumidor
online, mas existir apenas

consumidor.
'Agente anda de corso lias
ruas evéosoutdoors, Agente agem mil em unia entrevista lntnsmltiiia na rá-
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outros pulses ou de acontedntnntot passados que foram superados.

"Hoje o

consumidor

dio o no YouTiibe, omine e

onlitse. 1-loja o consumidor
tens soais opções, e a gente

tem mais
opções"

da publicidade se comunica
de acordo como que ocansumido, está usando'.

assilmeo sito, M~4,`

WELETON MÁXIMO

AgOnais Brasil, BrasiL,
As empresas que declaram
débitos e creditou tributa'
nos podeis quitar as contas
cottio Fisco luar anelo do Pin,
nove sistema de pagamen'

los instantâneo do Banco
Central. Em parceria com o
BancodoBrasll,a ReceitaPe'
desssl está adaptando o seeolhlmentodetributosà nova tecnologia, lançada no
mês passado e que executa
transferências em as,3 der
segundos.
O novo modelo do Does,atento de Arrecadação de
Receitas Federais (Dari'),
psltsclpat documentado ar-recadação do governo federal. passará a ler um código
QR (versão avançada do cd'
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oPixe aponlaroceluiarpara

o código. que será lido pela
câmera do celular.
Por enquanto, a novidade
só está disponível para as

cmpeesasobrlgadasaentre,
gar a Declacoção de Débitos
edeCreditosTributários Federais, Previdencisiflos e de
Outras Entidades e Fundos
(DCIFWeb). A Receito. porem, estenderá o Pix para
outros tipos de empregado.

reli.
Ainda este mis, informou
o fisco. o codigo QR do Pix
seio incorporado ao i)ecumento de Arrecadaçao do
e$ocsal. usado porempregadores domésticos.

Ademi-BA realiza Fórum
de Sustentabilidade
DA I1E15AÇÃO

gá-ia como um Importante

nseen,ss,,.sstsa

o splssalivo do banco, atirar

EVENTO

itcsstgnilicat o olhar que se
tem de Salvador paro essxer551055 ntQans.a5a1 5.555.55
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digo de barrasi que permitirá o pagamento via Pis.
Bastará o contribuinte abrir

vetorde expansãoimoblilá.
ria; como uni novo polo de
atração de pessoas, investiatento, renda e possibilida.
dcc Esta rola proposta do Xl
Foram deSustentabilidadeEsportandoSalvador,da Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiiiirio da Balata (Ademi-BA). Tudo de forma vir'
tual, gtatoiia e com 2 pre-

sença de pslestrarstes ttacionais e Internacionais.
Ocventa dulou tiêsdias e
ocorreu até ontem. As pa
lesaras foram transmitidas
pelo canal da associação no

Youiube. O fórum foi realizado com o objetivo de
atrair novos moradores o Isvestidores. O evento investiu cm temas que norteiam
aiêm de sittgulaaldades do
destino, ideias e conceitos
do marlscling aplicados localidades; a força da marca
Ssslvadori.casesdrprodutos
(à exportados peta cidade.
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TERRENOS

Vendo

FOLHA DO ESTADO
terreno Relaxante. Tel.: 75

SEXTA-FEIRA. u4 DE DEZEMBRO DE 2020

nual, 4P, Diuse, 75 3221-6800

PREFEI

Sitio em São Gon- Vende-se uma 3 10x25 a poucos 98207-4336

KM: 42.700, R$ H820, 2017/2018,

çato dos Campos; tarefas no Povo- metros do Anel de

SERVIÇOS

125.900,00. lei.: 1.6 COMFORT

área 5,5 hectares ado do Otizeiro/ Contorno, no Sto

ELÉTRICOS

753221-6800

c/ benefícios di- Berimbau, c/ enur- Antônio dos Praze-

SERVIÇOS

versos. Outrossim

giae água corrente.

TAlCOS EM SE- 2007/2007,

à transação aceita

Projeto para horta. tnrado. Tel.: (75)

res. 120 Mil Escri-

PLUS 16V, Auto

ELÉ- M e r i o a

,

1.6 Gasolina

imóvel em Feira liça ou mine-sítio. 98336-6536 What-

ORÇAMENTO

de Santana como lei.: 75 98106- sapp. Flávio Freitas

COMBINAR. CON- Gasolina

turma e pagamen- 2957 zap 199163- CRECI 11457

TATO: ALIOMAR. KM: 63.000, Rã

to. Tratar c/ Valter. 2504

ZAP- (75) 99134- 22.900,00 T TTeI.:

Augusto

VERANEIO

mático. 4P,, Fiex:
+

Etanol.

RAL VISITA PARA MPFI MA.XX 8V, KM: 35.000, AS
A Manual, 4P, Fluo: 49.900.00 T Tel.:
+

RENAULT

Kwid,

3968,

7636

15548

biliada 3/4 em Ca-

TRABALHO

Spin 2018/2019, 12V SOE OUTS1-

Vende-se uno sítio

VENDO TERRENO buço

OFERTA DE

1.8 8V ACTIV 7 DER, Manual, 4P,

em Amélia Rodri-

DE ESOUtNA ME-

FEIRA VII PRÓXI-

frutíferas produzi-

MO AO CAÍOUE,

75 3221-6800
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Vende-se casa mo-

DINDO 12X24 NO (75) 98336-6536

FH

Etanol. 753221-6800

Tel: 75.99122- Azevedo, Creci
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EMPREGO

Lugares

Auto- FIex: Gasolina

+

Preciso de pesso-

mático, 4P. Fiex: Etanol,KM: 10.000

NEGÓCIOS

as para trabalhar

Gasolina

E SERVIÇOS

com confecções.

KM: 21.000, TeI.75

TOYOTA

CURSOS

Trabalho externo.

3221-6800

Etios

Mine-curso de te-

Tel.: 75 99140-

rapia tântrica com

7865

+

Etanol.

Tel.: 753221-6800
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80M11, 288MTS2

t-tatch.

(12X24), ESCRI2015/2016,

FIAT

1.5

Dobti, 2014/2015,

XS 16V, Manu-

TODA DOCUMENduas terapeutas

VEICULOS

para masculino

CARROS-.

1.8 MPI ADVEN- al, 4P, Fiex: Ou-

TAÇÃO EM DIA.
que completo, lei.:
TEL.: (75) 9833675 98106-2957
6536 WHATSAPP.
zap / 99163-2504
FLÁVIO FREITAS)
Augusto Azevedo,
CRECI 11457

e feminino, todo

VENDO TERRENO
Vende-se um siEM EXCELENTE

98207-4336

2019/2020,

OUTROS

Entrego confec-

boutique,

TORRES GEME-

sacoleiras. (ren-

AS 170MTS2 (10

da extra). lei.: 75

as

Oliveira dos

Plus,

Gasolina + Etanol

37.900,00 Tel.: 75

KM: 75.000, Rã

3221-6800

1.0

TURBO PREMIER,
Automático, 0,

52.900,00. T Tel.:
753221-6800

X17),

COROLLA
2015/2016, 2.0

HYUNDAI

XE1 16V, AU-

HB2OS,

AS 72500,00. lei.:

2017/2018,

1.6

753221-6800

COMFORT PLIJS

lojas.

feras, localização

-

nual. 4P, FIex: KM: 60.000, AS

nação para salão,

mas árvores fruli-

084

Onix

Etanol. KM: 6.000,

PRÓXIMO DAS

Etanol.

-o

TOMÁTICO, 4P,

70MTS2 (10 X17).

75 98106-2957

TEL.: (75) 98336-

zap 199163-2504

6536 WHATSAPP.

Augusto Azevedo.

FLÁVIO FREITAS

Creci 15548

CRECI 11457

e

NA

ETANOL.

SiO Cabine Dupla.,

16V, Manual, 4P,

201512016, 2.8

Fiex: Gasolina +

CTDi 4W0, Ma-

Etanol, KM: Tel.: 753221-6800

KM: 82.000 AS
73.500,00. TEL.:

ESTÉTICA'
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Massagem TânInca, Anahurum
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

DECLARAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE
DO EDITAL NO
PORTAL DA
TRANSPARENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 - Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
Dom Macedo Costa - BA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a íntegra do edital, referente ao Pregão Eletrônico n
005/2020, que tem por objeto aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina
comum, óleo diesel e óleo diesel SiO) para abastecimento da frota de veículos próprios da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços, foi
disponibilizado no link, "Acesso a Informação" do sítio eletrônico do Município,
www.dommacedocosta.ba.gov.brlsitellicitacoes, em 04 de dezembro de 2020, atendendo
o quanto disposto na Lei n2 212. 527/2011.

Dom Macedo Costa, 04 de dezembro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n9 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
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DOM MACEDO COSTA - BA
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000243
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

C. P.
ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, brasileira, maior, solteira, natur..

de Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia, nascida -m
14/06/1989, empresária, portadora da RG n0 1009458132 -SSP/B,
CPF n° 031.774.485-23, residente
e domiciliada
-m
Amargosa,Estado da Bahia, a rua Dr.Aloisio Borges, 78,bairro d
Santa Rita, CEP 45.300.000, Ezenita Rosa Oliveira, brasileira, <1
casado no regime comunhão parcial de bens,einpresária, natural de
Amargosa, Estado da Bahia, nascida em 27/12/1960, portadora da
RG n° 0314140107 -SSP/BA, CPF 381.404.975-68, residente e
domiciliada em Itatim, Estado da Bahia,a rua Santo Antonio, 29,
casa, centro, CEP 45.875.000, resolvem constituir uma sociedade
empresaria limitada, mediante clausulas e condições seguintes

-

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇÃO
Primeira
o

A sociedade girará sob a denominação social de AUTO POSTO DOM
MACEDO COSTA LTDA, ficando Constituída na condição de limitada e
regida pelo C/C 10.406/2002 e legislação vigente ;
Segunda
A sede da sociedade será nesta cidade de Dom Macedo Costa,
Estado da Bahia, a rua Pedro Vespaziano de Souza, 480, centro,
CEP 44560-000;
Terceira

Os objetivos da sociedade serão a exploração dos ramos de
comercio varejista de combustíveis, lubrificantes, gás
liquefeito do petróleo e lanchonete ;
Quarta
....

e...
.
e

o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado;
•

•

DO CAPITAL

,

•0

e

INTEGRALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS SÕCIOS

Quinta:
O capital da sociedade será de R$ 60.000,00 ( sessenta mil
reais), dividido em 60 ( sessenta ) cotas iguais de R$ 1.000,00
hum mil reais), subscritas e integralizadas pelas sócias em
moeda corrente do pais, neste ato , assim distribuídas
Nome dos sócios
1. Alinne Nayara Rosa Barreto
2. Ezenita Rosa Oliveira
3. Totais

30 .R$ 30.000,00
30 .R$ 30.000,00
60 .R$ 60.000.00
.

.

Sexta:
A responsabilidade de cada sócia será restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
CONTINUA...
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000244
CONTINUAÇÃO

02
DA ADMINISTRAÇAO , USO E PROLABORE
SÉTIMA
A administração da sociedade será exclusivamente da sócia
NAYARA ROSA BARRETO
que terá a denominação de
administradora e se incumbirá de todas as operações e
representará a sociedade, ativa, passiva, judicial e extra
judicialmente, enquanto Ezenita Rosa Oliveira, fica na condição
de sócia com atribuições que serão confiadas.
OITAVA
O uso da denominação social será das sócias Alinne Nayara Rosa
Barreto e Ezenita Rosa Oliveira isoladamente em todos os
poderes, notadamente em movimentação bancária, ficando vedado o
uso em avais, fianças, abonos, endossos ou assumir obrigações em
favor de terceiros ou qualquer dos cotistas, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das partes.
NONA
A título de pró-labore a sócia ALIE NMARA ROSA BARRETO,
retirará importância a ser estipulada entre as sócias, com
reajuste anual de acordo com a inflação do Plano real ou índice
fixado pelo governo;
DÉCIMA:
DO EMCERRANEN'rO DO EXERCICIO , INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL
E BALANÇO DE RESULTADO ECONONICO

•te.. • e...•
• .
e e

•e , e.
•

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada
ano, quando a zcia administradora presta contas justificadas de
sua administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e de Resultado econômico

e e

.• e

DECIMA PRIIRA
As peças contábeis citadas na clausula anterior, apontando
lucros, serão distribuídos as sócias na proporção de suas cotas
ou creditados na conta de LUCROS ACUMULADOS, para posterior
deliberação; no caso de prejuízos, serão compensados no três
exercícios seguintes ou suportados pelas sócias em casa de
dissolução da sociedade;
Parágrafo Único
Nos 04 (quatro) meses seguintes, ao termino do exercício social,
as sócias deliberam sobre as contas e desi.nam administrador, se
for o caso:
CONTINUA

r
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CONTINUAÇÃO

DO FALECIMENTO, RETIRADA, INTERDIÇÃO, INCAPACIDADE E INsoIvsNci
DE UM DAS SOCIAS
DÉCIMA SEGUNDA
Em caso de falecimento, retirada, interdição, incapacidade e
insolvência de uma das sócias, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou
inexistência destes ou dos remanescentes, o valor dos haveres
serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade,
verificada em balanço, especialmente levantado.
Parágrafo Único ;
O mesmo procedimento é adotado em outros casos em que a
sociedade se dissolva em relação as sócias, respeitando-se o
previsto nos artigos 1028 e 1031 do CC 10406/2002;
DAS

DISPOSIÇÕES

FINAIS:

DECIMA TERCEIRA:
A sócia administradora ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, declara, sob
as penas da lei, que não está IMPEDIDA exercer a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que de modo temporário, o acesso a cargos e funções
públicas, ou por crime falimentar, prevaricação, peita, suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade;
DECIMA QUARTA:

.••
.••

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros, sem autorização da outra sócia, a quem
fica reservado o direito de preferência para sua aquisição, se
postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente;
DECIMA QUINTA:

Os casos omissos serão resolvidos pelos usos e costumes
comerciais, pelo CC 10406/2002 e legislação vigente;
DECIMA SEXTA:

Fica eleito o foro desta cidade de Dom Macedo Costa, Estado da
Bahía para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

CONTINUA
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CONTINUAÇÃO...

E por estarem justos e contratados, assinam o prese
instrumento em 03 (três) vias , de igual teor e forma.
Dom Macedo Costa ( Ba), 26 de fevereiro de 2009

,8 '--,1
ALINNE •T Y• . ROSA BARRETO

Sócia Administradora

Rí1
ENITA ROSA OLIVEIRA

sócia

Junta Comercial do Estado da Bahia
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEB
CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: LEANDRO SOUZA DE BRITO
CPF/CNPJ: 976.289.565-72
Email: Ieoszbritocq mai I.com
DADOS DA EMPRESA
Nome: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
NIRE: 29203281084
ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Número Arquivamento
Páginas
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29203281084
97004607
3
1
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TOTAL DE PÁGINAS
8
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Código de controle: 106.221.786.922.32
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SALVADOR, 20 de Abril de 2018
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001808
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA AUTO POSTO DOM MACEDO
COSTA LTDA ME
ALINHE NAYABA ROSA BARRETO, brasileira, maior, solteira, natural
de Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia, nascida em
14/06/1989, empresária, portadora da RG n° 1009458132 -SSP/BA,
CPF n° 031.774.485-23, residente e domiciliada em
Aznargosa,Estado da Bahia, a rua Dr.Aloisio Borges, 78,bairro de
Santa Rita, CEP 45.300.000, Ezenita Rosa Oliveira, brasileira,
casado no regime comunhão parcial de bens, empresária, natural de
Amargosa, Estado da Bahia, nascida em 27/12/1960, portadora da
RG n° 0314140107 -SSP/BA, CPF 381.404.975-68,atualmente
residente e domiciliada em Amargosa , Estado da Bahia,a rua
Albertino Passos, 42 ,casa, Cd Loteamento Bandeirante, bairro São
José, CEP 45.3000.000 únicas sócias da empresa AUTO POSTO DOM
MACEDO COSTA LTDA-ME, com contrato social arquivado na JUCEB sob
n° 29203281084 de 27/03/2009, CNPJ n° 10.869.924/0001-82,
sediada em Dom Macedo Costa, Estado da Bahia, a rua Pedro
Vespaziano de Souza, n° 480, térreo, CEP 44.560.000, resolvem
alterar seu contrato social, da forma que se segue:
Primeira:
É admitida na sociedade LILIANE ROSA OLIVEIRA, brasileira,
maior, solteira, empresária, natural de Amargosa Estado da
Bahia, nascida em 24/08/1986, portadora da RG n° 09285421-49
SSP/BA, CPF N° 027.579.435-02, residente e domiciliada em
Amargosa, Estado da Bahia, a rua Albertino Passos,42,Cd
Loteamento Bandeirante, bairro São José,CEP 45.300.000, que
ingressa na sociedade com pleno consentimento das sécias e da
forma adiante mencionada.
Segunda:
Retira-se da sociedade ALINHE MATARA ROSA BARRETO, que se dá por
quitada de suas cotas cedentes e nada mais tendo a reclamar sob
qualquer titulo.
Terceira:
A sócia retirante ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, cede e transfere
parte de suas cotas para a sécia admitida LILIANE ROSA OLIVEIRA,
avaliada em R$ 6.000,00 ( seis mil reais), equivalente a 06
(seis) cotas de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pagáveis neste ato
em moeda corrente do pais.
Quarta:

•

•

A sócia retirante J%LINNE 1YARA ROSA BARRETO, cede e transfere o
restante de suas cotas para a sécia remanescente Emenita Rosa
Oliveira, avaliadas em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
equivalentes a 24 (vinte e quatro) cotas, pagáveis neste ato em
moeda corrente do pais.

•.••
•
•

• • .

•0

e • •
.• •

Continua...
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Quinta:
Em face a presente alteração o novo quadro societário fica
assim:
Nome dos sécios
1. Ezenita Rosa Oliveira
2. LILIANE ROSA OLIVEIRA
3. Totais

Cotas
54
06
60

Capital
aS 54.000,00
a$ 6.000,00
R$ 60.000.00

Sexta:
A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Sétima:
A administração da sociedade passa exclusivamente para a sócia
Ezenita Rosa Oliveira que terá a denominação de sócia
administradora e se incumbirá de todas as operações e
representará a sociedade, ativa, passiva, judicial e extra
judicialmente, enquanto Ezenita Rosa Oliveira, fica na condição
de sócia com atribuições que serão confiadas.
Oitava:
O uso da denominação social será das sócias Ezenita Rosa
Oliveira e LILIANE ROSA OLIVEIRA isoladamente em todos os
poderes, notadamente em movimentação bancária, ficando vedado o
uso em avais, fianças, abonos, endossos ou assumir obrigações em
favor de terceiros ou qualquer dos cotistas, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das partes.
Nona:
A sócia administradora Ezenita Rosa Oliveira, declara, sob as
penas da lei, que não está IMPEDIDA exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que de modo temporário, o acesso a cargos e funções
públicas, ou por crime falimentar, prevaricação, peita, suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade;

.. . ..
*-0

.

1•
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001810
CONTINUAÇÀO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO
POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA ME

CONTRATUAL DA EMPRESA ATO

Décima:
As clausulas contratuais não conflitantes com a presente
alteração, continuam de pleno vigor.
Décima primeira
Fica eleito o foro desta cidade de Dom Macedo Costa, Estado da
Bahia para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.
Dom Macedo Costa (Ba), 12 de abril de 2010
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP
as
/

A Sociedade AUTO POSTO DOM MACEDO GOSTA LTDA registrado na Junta Comercial
em 27/03/2009, NIRE: 29203281084, CNPJ: 10869924000182, estabelecida na(o) RUA
PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, 480 . CENTRO, DOM MACEDO COSTA, BA, CEP
44.560-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara,
sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DOM MACEDO COSTA, 23 de janeiro de 2017.
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LILIANE ROSA OLIVEIRA --
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EZENITA ROSA OLIVEIRA'

Para uso oxcluslvo da Junta Comercial

DEFERIDO E3O 7

,/2
JUNTA COMERCIA. .DO ESTADO DA BAHIA
'..
CERTIFICO oREGisTRO'E.l: 30/01/2017 SOB N°: i97632828
JUCEBprotoco i o 17/539311-7, OB.24/O1/201 7
Empreøa:29.2 0528108 4
AVTO POSTO OOM"HZCOQ cOSr. r.rrS
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

JUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97632828 em 30/01/2017
Protocolo 175393117 de 24/01/2017
Nome da empresa AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA EPP NIRE 29203281084
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99314211325465
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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03.141.401-07
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07-05- 2018

EZENITA ROSA OLIVEIRA
FLORIVAL GOMES DA ROSA
MARIA BERNADETE DA SILVA ROSA
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è CARURA DE IDENTIDA09

ELISIO MEDRADO BA

27-12-1960

C.CAS. CM AMA RGOSA BA OS
SEDE LV 006 FL. 085 RT 001102
381.404.975-68

2

1

.'AIJDA EM TODO O TERNITORIO NACIONAL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA A SEGURANÇA PÚBLICA
O PEO MfLLO
i;.5TTUTO D
HÂ0 ?LAS1FM.

09.285.421-49

1-08-2015

LILIANE ROSA OLIVEIRA FERRARI
LAURINDO DA SILVA OLIVEIRA
EZENITA ROSA OLIVEIRA
A'ARGOSA BA

a

Ro
CARTEIRA DL IOLNIIDADE

C.CAS. CM AMARGOSA BA DS
SEDE LV 11 FL. 007 RT 3132
027.579.435-02
(Ztc4t

24-08-1986

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.924/0001-82
IE:83.098.066
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N°480
CEP: 44.560-000, DOM MACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL
N°. 009120201SRP

CREDENCIAL

•

A AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA CNPJ, n2 10.869.924/0001-82, com sede à RUA PEDRO
VESPAZIANO DE SOUZA, N2 480 , neste ato representado pelo (s) Ezenita Rosa Oliveira, RG 03141401-07, CPF: 381,404.975-68,
brasileira, casada residente na Rua Santo Antônio n2 29, centro, CEP:45875-000, ltatim-BA residente pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) Angelo Marcos Andrade Ferrari, RG: 10051937-70, CPF: 013.009.635-06, brasileiro, casado,
empresário residente no condomínio morada real n2 42, bairro centro, CEP: 45300-000, Amargosa-DA como meu mandatário, a quem confiro
amplos poderes para junto ao órgão praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão
Presencial por Registro de Preços n9 009/2020/sRP, conferindo- lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar
todos os demais atos pertinentesao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme evalioso,

Dom Macedo Costa-DA, 07 de Dezembro 2020.

U AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Representante lega!: Ezenita Rosa Oliveira
SSP: N°03141401-07 e CPF: 381.404.975-68
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.924/0001-82
IE:83.098.066
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N° 480
CEP: 44.560-000, DOM MACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL N°.

009120201SRP
DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA CNPJ, nQ 10.869.924/0001-82, com sede à RUA PEDRO

VESPAZIANO DE SOUZA, N2 480,CEP: 44.560-000 Dom Macedo Costa-BA, neste ato representado pelo (s) Ezenita
Rosa Oliveira, RG 03141401-07, CPF: 381.404.975-68, brasileira, casada residente na Rua Santo Antônio n2 29, centro, CEP:45875-000,
ltatim-BA, DECLARA para os fins da parte final do inciso VII do artigo 42 da Lei Federal n2 10.520/02, ter conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, ea inda:
Para os fins de tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n9. 123/06,
declara:

Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
X ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:
(X ) para osefeitosdo Inciso Vil do Art. 42 da Lei 10.520/02,0 plenoconhecimentoeatendimentoàs exigências de habilitação,

cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor doa rt. 72 do mesmo diploma.
para os efeitos do § 12 do art. 43 da Lei complementar n2 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade
fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a
não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal 8,666/93, especialmente a definida no art. 81.

Dom Macedo Costa-BA, 07 de Dezembro 2020
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AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Representante legal: Ezenita Rosa Oliveira
SSP: N'03141401-07 e CPF: 381.404.975-68
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

i
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e so vigentes na da'tïua expedição.
EMPRESA
AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Nome Empresarial

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Natureza Jurídica

NIRE(sede)

Arauwamento do ato
Constituitivo
27/03/2009

CNPJ

2920328 1084

10869.924/0001

Inicio da atividade
27/03/2009

Endereco:
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, 480, CENTRO, DOM MACEDO COSTA, BA- CEP: 44580000

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO E LANCHONETE
PORTE

PRAZO DE DURACÃO

Empresa de pequeno porte

XXXXXX

CAPITAL SOCIAL
60,000.00
SESSENTA MIL REAIS
Capital inteqrahzadu;
R$ 60,000.00
SESSENTA MIL REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINIS 1RADORES
NomeICPF
LILIANE ROSA OLIVEIRA

Participação R$

Cond./Admínistrador

Término do mandato

6,000.00

SÓCIO) ADMINISTRADOR

XX/X)(JXXXX

54,000.00

SÓCIO / ADMINISTRADOR

xxixxixxxx

SITUACÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

027.579.435-02
EZENITA ROSA OLIVEIRA
381.404.975-68
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
Data
30/01/2017

316- ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ato:
Evento:
IRE:

Número
97632828

XXXXXX

Endereço

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
XXXXXX
CNPJ:

XXXXXX

Observação

SALVADOR - 8A. 9 de Dezembro de 2020

TIANA REGILA M G DE ARAÜJO

página: 111
202833526

W111111111111111111
CONTROLE: 108.155.836.513.18 CPF SOLICITANTE: 976.269.565-72 NIRE: 29203281084 Emitida: 09/12/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http:giu.p.ov.br/regin.b&teIavaIidadocs.asPx
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https ://servicos.receita. fazenda.gov.br/Servicos/cnpjrevalCnpjre...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*.7
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúNERO DE INSCRIÇÃO

DE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃODATA
27103/20091.4,-,1
N/
CADASTRAL

10.869.924/0001-82
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

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

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA

480

TERREO

CEP

BARRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.560-000

CENTRO

DOM MACEDO COSTA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

rafaelesara@hotmail.com

(75) 3634-1227

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27/03/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 15/12/2020 às 14:04:15 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n9 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

1

PROPOSTA
DE PREÇO

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.924/0001-82
IE:83.098.066
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N° 480
CEP: 44.560-000, DOM MACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial n°. 009/2020ISRP
PREÇOS FINAIS
LICITANTE: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
UF: BA
END. COMERCIAL: RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N° 480
CONTATO: ANGELO
FONE/FAX: 71-99157-7454
CEP: 44560-000
10.869.924/0001-82
CNPJ:
INSC. ESTADUAL: 83.098.066
REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO MARCOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ANDRADE FERRARI
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 3513; CONTA CORRENTE 506185-7; BANCO BRADESCO
OBJETO:
PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

01

DESCRIÇÃO

GASOLINA

UNIDADE

LTS

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL
126.000

VALOR
UNITÁRIO (R$)

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL
36.000

VALOR
UNITÁRIO (R$)

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL
48.000

VALOR
UNITÁRIO (R$)

4,799

VALOR
TOTAL
(R$

R$604.674,00

TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

02

ÓLEO DIESEL

UNIDADE

LTS

3,699

VALOR
TOTAL
(R$)

R$133.164,00

TOTAL

ITEM

03
TOTAL

DESCRIÇÃO

ÓLEO DIESEL
(S10)

UNIDADE

LTS

VALOR
TOTAL
(R$)

3,799

R$ 182.352,00
R$ 920.190,00

No fornecimento dos lotes [1,2 e 3] o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo ofertado para Prefeitura
Municipalé de 1,1%.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA3: R$ 920.26190,00 (Novecentos e vi - mil e cento e noventa
reais)

É

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.92410001-82
IE:83.098.066
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N°480
CEP: 44.560-000, DOM MACEDO COSTA

/

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecirhnto'cto objetIÀicitação,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos 'en argós só' caí's, impostos,
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço
ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Poresta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02,
da Lei n° 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n0009/2020/SRP.

RESPONSÁVEL LEGAL DA
LICITANTE
16/12/2020

DATA
LOCAL: DOM MACEDO COSTA
REPRESENTANTE: EZENITA ROSA OLIVEIRA 16/12/2020

'1,
Ô

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO

c,

10 869,9241000182
AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA
Rua Pedro VeSpaSIW° de Souza. 480
CEP 44.560-000 - Dom Macedo Costa-BA

Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do contrato.

3

Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ 0 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n0, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ou

HABILITAÇÃO
JURIDICA

OtJ0243
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, brasileira, maior, solteira, natura:.
de Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia, nascida em
14/06/1989, empresária, portadora da RG n° 1009458132 -SSP/BA,
CPF n° 031.774.485-23, residente e domici1iada1m
Amargosa,Estado da Bahia, a rua Dr.Aloisio Borges, 78,baio
Santa Rita, CEP 45.300.000, Ezenita Rosa Oliveira, braili,C
casado no regime comunhão parcial de bens, empresária, natui±-de
Amargosa, Estado da Bahia, nascida em 27/12/1960, portadora da
RG no 0314140107 -SSP/BA, CPF 381.404.975-68, residente e
domiciliada em Itatim, Estado da Bahia,a rua Santo Antonio, 29,
casa, centro, CEP 45.875.000, resolvem constituir urna sociedade
empresaria limitada, mediante clausulas e condições seguintes
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇÃO
Primeira
A sociedade girará sob a denominação social de AUTO POSTO DOM
MACEDO COSTA LTDA, ficando Constituída na condição de limitada e
regida pelo dc 10.406/2002 e legislação vigente ;
Segunda
A sede da sociedade será nesta cidade de Dom Macedo Costa,
Estado da Bahia, a rua Pedro Vespaziano de Souza, 460, centro,
CEP 44560-000;
Terceira
Os objetivos da sociedade serão a exploração dos ramos de
comercio varejista de combustíveis, lubrificantes, gás
liquefeito do petróleo e lanchonete ;
Quarta

e

.... .0•

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado;

e • •

e

•• • ee

DO CAPITAL , INTEGRALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS SóCIOS
Quinta:
O capital da sociedade será de R$ 60.000,00 ( sessenta mil
reais), dividido em 60( sessenta ) cotas iguais de R$ 1.000,00
hum mil reais), subscritas e integralizadas pelas sócias em
moeda corrente do pais, neste ato , assim distribuídas
Nome dos sócios
1.Alinrie Nayara Rosa Barreto
30.. .R$ 30.000,00
2.Ezenita Rosa Oliveira
30 ..R$ 30.000,00
3.Totais
60 ..R$ 60.000.00
Sexta:
A responsabilidade de cada sócia será restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
CONTINUA...
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10622178692232 CPF SOLICITANTE: 976.289.565-72 NIRE: 29203281084 EMITIDA: 20/04/2018 PROTOCOLO: 189304979

000244
CONTINtJAÇÃO

FLO2

DA ADMINISTRAÇAO , USO E PROLABORE
SÉTIMA
A administração da sociedade será exclusivamente da sócia ALINHE
NAYAR,
ROSA BARRETO
que terá a denominação de sócia
administradora e se incumbirá de todas as operações e
representará a sociedade, ativa, passiva, judicial e extra
judicialmente, enquanto Ezenita Rosa Oliveira, fica na condição
de sócia com atribuições que serão confiadas.
OITAVA
O uso da denominação social será das sócias Alinne Nayaxa Rosa
Barreto e Ezenita Rosa Oliveira isoladamente em todos os
poderes, notadamente em movimentação bancária, ficando vedado o
uso em avais, fianças, abonos, endossos ou assumir obrigações em
favor de terceiros ou qualquer dos cotistas, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das partes.
NONA
título de pró-labore a sócia ALINNE NMARA ROSA BARRETO,
retirará importância a ser estipulada entre as sócias, com
reajuste anual de acordo com a inflação do Plano real ou índice
fixado pelo governo;
A

DÉCIMA
DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO , INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL
E BALANÇO DE RESULTADO ECONOMICO

....
• •
Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada
.
,•
ano, quando a sócia administradora presta contas justificadas de

•

'•I• •

•

1•

•• .

sua administração, procedendo-se a elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e de Resultado econômico ;
DECIMA PRIMEIRA
peças contábeis citadas na clausula anterior, apontando
lucros, serão distribuídos as sócias na proporção de suas cotas
ou creditados na conta de LUCROS ACUMULADOS, para posterior
deliberação; no caso de prejuízos, serão compensados no três
exercícios seguintes ou suportados pelas sócias em casa de
dissolução da sociedade;
As

Parágrafo único
Nos 04 (quatro) meses seguintes, ao termino do exercício social,
as sócias deliberam sobre as contas e desi nam administrador, se
for o caso:
AA0667730

CONTINUA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autefltiCaCaOddúmefltOS/aUtefltiCaCaO.aSPX
CONTROLE: 10622178692232 CPF SOLICITANTE: 976.289.565-72 NIRE: 29203281084 EMITIDA: 20/04/2018 PROTOCOLO: 189304979
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CONTINUAÇÃO

1
FL 03

'

DO FALECIMENTO, RETIRADA, INTERDIÇÃO, INCAPACIDADE E INSOLVENCIA
DE UM DAS SOCIAS
DÉCIMA SEGUNDA
Em caso de falecimento, retirada, interdição, incapacidade e
insolvência de uma das sócias, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou
inexistência destes ou dos remanescentes, o valor dos haveres
serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade,
verificada em balanço, especialmente levantado.
Parágrafo Único ;
O mesmo procedimento é adotado em outros casos em que a
sociedade se dissolva em relação as sócias, respeitando-se o
previsto nos artigos 1028 e 1031. do CC 10406/2002;
DAS

DISPOSIÇÕES FINAIS:

DECIMA TERCEIRA:
A sócia administradora ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, declara, sob
as penas da lei, que não está IMPEDIDA exercer a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que de modo temporário, o acesso a cargos e funções
públicas, ou por crime falimentar, prevaricação, peita, suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a ..
propriedade;
DECIMA QUARTA:

.

.. .•

•• • .•

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros, sem autorização da outra súcia, a quem
fica reservado o direito de preferência para sua aquisição, se
postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente;
DECIMA QUINTA:
Os casos omissos serão resolvidos pelos usos e costumes
comerciais, pelo CC 10406/2002 e legislação vigente;
DECIMA SEXTA:
Fica eleito o foro desta cidade de Dom Macedo Costa, Estado da
Bahia para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

AA~7731
=

CONTINUA
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CONTINUAÇÃO...
EL 04
E por estarem justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias , de igual teor e forma.
Dom Macedo Costa ( Ba), 26 de fevereiro de 2009

'A
ALINNE )TARA? ROSA BARRETO

Sócia Administradora

(ZKNITA ROSA OLIVEIRA
sócia

0•.

. . . .
•
• •••
n.. •

Junta Comercial do Estado da Bahia
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2009 N°29203281084
Protocolo: 09/060348-6, de 2610 312009
Jttfl

POSO DOM MACEDO COSTA LTD. F.AMC$CO JO
SSETARIO.G5lW.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodoctJinentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10622178692232 CPF SOLICITANTE: 976.289.565-72 NIRE: 29203281084 EMITIDA: 20/04/2018 PROTOCOLO: 189304979

001808
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA AUTO POSTO DOM MACEDO
COSTA LTDA ME
ALINHE NATARA ROSA BARRETO, brasileira, maior, solteira, natur'1

.L

de Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia, nascida €m
14/06/1989, empresária, portadora da RG n° 1009458132 -SSP/A,
CPF n° 031.774.485-23, residente e domiciliada em
Ainargosa,Estado da Bahia, a rua Dr.Aloisio Borges, 78,bairrode
Santa Rita, CEP 45.300.000, Ezenita Rosa Oliveira,
casado no regime comunhão parcial de bens, empresária, natural de.,
Amargosa, Estado da Bahia, nascida em 2 7 / 12/1960, portadora da --LJ
RG n° 0314140107 -SSP/BA, CPF 381.404.975-68,atualmente
residente e domiciliada em Amargosa , Estado da Bahia,a rua
Albertino Passos, 42 ,casa, Cd Loteamento Bandeirante, bairro São
José, CEP 45.3000.000 únicas sócias da empresa AUTO POSTO DOM
MACEDO COSTA LTDA-ME, com contrato social arquivado na JtJCEB sob
n ° 29203281084 de 27/03/2009, CNPJ n ° 10.869.924/0001-82,
sediada em Dom Macedo Costa, Estado da Bahia, a rua Pedro
Vespaziano de Souza, n ° 480, térreo, CEP 44.560.000, resolvem
alterar seu contrato social, da forma que se segue:

Primeira:
É admitida na sociedade LILIANE ROSA OLIVEIRA, brasileira,
maior, solteira, empresária, natural de Amargosa Estado da
Bahia, nascida em 24/08 / 1986, portadora da RG n ° 09285421-49
SSP/BA, CPF N ° 027.579.435-02, residente e domiciliada em
Amargosa, Estado da Bahia, a rua Albertino Passos,42,Cd
Loteamento Bandeirante, bairro São José,CEP 45.300.000, que
ingressa na sociedade com pleno consentimento das sócias e da
forma adiante mencionada.

Segunda:
Retira-se da sociedade ALINHE MATARA ROSA BARRETO, que se dá por
quitada de suas cotas cedentes e nada mais tendo a reclamar sob
qualquer titulo.

Terceira:
A sócia retirante ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, cede e transfere
parte de suas cotas para a sócia admitida LILIANE ROSA OLIVEIRA,
avaliada em R$ 6.000,00 ( seis mil reais), equivalente a 06
(seis) cotas de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pagáveis neste ato
em moeda corrente do pais.

Quarta:
A sócia retirante ALINNE NAYARA ROSA BARRETO, cede e transfere o
restante de suas cotas para a sócia remanescente Ezenita Rosa

Oliveira, avaliadas em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
equivalentes a 24 (vinte e quatro) cotas, pagáveis neste ato em
moeda corrente do pais.

Continua...

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autentjcacao.aspx
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POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA ME
Quinta:
Em face a presente alteração o novo quadro societário
assim:
Nome dos sócios
1.Ezenita Rosa Oliveira
2.LILIANE ROSA OLIVEIRA
3.Totais

Cotas
54
06
60

Capital
P4 54.000,00
R$ 6.000,00
R$ 60.000.00

Sexta:
A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela iritegralização do
capital social.
Sétima:
A administração da sociedade passa exclusivamente para a sócia
Ezenita Rosa Oliveira que terá a denominação de sócia
administradora e se incumbirá de todas as operações e
representará a sociedade, ativa, passiva, judicial e extra
judicialmente, enquanto Ezenita Rosa Oliveira, fica na condição
de sócia com atribuições que serão confiadas.
Oitava:
O uso da denominação social será das sócias Ezenita Rosa
Oliveira e LILIANE ROSA OLIVEIRA isoladamente em todos os
poderes, notadamente em movimentação bancária, ficando vedado o
uso em avais, fianças, abonos, endossos ou assumir obrigações em
favor de terceiros ou qualquer dos cotistas, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das partes.
Nona:

A sócia administradora Ezenita Rosa Oliveira, declara, sob as
penas da lei, que não está IMPEDIDA exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que de modo temporário, o acesso a cargos e funções
públicas, ou por crime falimentar, prevaricação, peita, suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade

i£-

. . .. .•.e
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Décima:
As clausulas contratuais não conflitantes com a
alteração, continuam de pleno vigor.
Décima primeira
Fica eleito o foro desta cidade de Dom Macedo Costa, Estado da
Bahia para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

o

E por estarem justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.
Dom Macedo Costa (Ba), 12 de abril de 2010
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA registrado na Junta Comercial
em 27/03/2009, NIRE: 29203281084, CNPJ: 10869924000182, estabelecida na(o) RUA
PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, 480 CENTRO, DOM MACEDO COSTA, BA, CEP
44.560-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara,
sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DOM MACEDO COSTA, 23 de janeiro de 2017.
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'
JUNTA COMERCIAI--DO ESTADO DA BAHIA
'..
CERTIFICO O REGISTRO'EM: 30/01/2017 SOB N°:
JUCEBpr0o01o. 17/539311-7, DE,24101 /2017
Empresa:2'9 2 0328108 4

?W1'O '03rQ D04'kJCWO COSTA LTDA

/

'2/5A

7632828
6 '•

HELIp PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

2-

J UCEB

Certifico o Registro sob o n°97632828 em 30/01/2017
Protocolo 175393117 de 24/01/2017
Nome da empresa AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA EPP NIRE 29203281084
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99314211325465
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocurthtos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10622178692232 CPF SOLICITANTE: 976.289.565-72 NIRE: 29203281084 EMITIDA: 20/04/2018 PROTOCOLO: 189304979
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEB
,
CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: LEANDRO SOUZA DE BRITO
CPF/CNPJ: 976.289.565-72
Email: IeoszbritogmaiI.com
DADOS DA EMPRESA
Nome: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
NIRE: 29203281084
ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Número Arquivamento
Páginas
29203281084
4
97004607
3
97632828
1
TOTAL DE PÁGINAS
8
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Código de controle: 106.221.786.922.32
Emissão: 20/04/2018 10:28:41
SALVADOR, 20 de Abril de 2018

üI
HELIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

P otocolo: 189304979
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin juceb ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE 10622178692232 CPF SOLICITANTE: 976.289.565-72 NIRE 29203281084 EMITIDA: 20/04/2018 PROTOCOLO: 189304979

VAUDAEM TODO O TERRITOR1O NACJOMA
°

0314140'l 07 s

9GøucA FEDERATIVA DO BRASIL

12/ø/2øø,

ESTADO DA BAHIA
SfCPETARIA DA SEGURANÇA P!BUCA
IrISTmJTO DE IDENTIFCAÇÂO WORO MELLO

EZENITA ROSA OLIVEIRA
P4J4ÇÀO

ELORIVAL OOflES DA ROS
MARIA BERr'IADETE DA SILVA RS
ELISIOtIEDRADO BA
27/12/19.
CER-CAS Ctl-ÇíM
DOCQPJG
DST-SEDE
L-006 F-085 •R-0011
38140493 68
Ii )iç
rÇ f4;
00 OET0R
--

l~e DE 2910;

OCk
1

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpj revalCnpjrev...

Firefox

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL z

pjN\

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 2710312.009
CADASTRAL

10.869.92410001-82
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA

EPP

CÕDIGOE DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÕMICAPRINCIPAL

-

47.31-8-00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

-

47.32-6-00 Comércio varejista de lubrificantes
47.84-9-00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
56.11-2-03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

o

-

CÓDIGOE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR(DICA

-

206-2 Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA

480

TERREO

CEP

I3AJRRO/DISTRITO

MUNIC(PIO

UF

44.560-000

CENTRO

DOM MACEDO COSTA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

rafaelesara@hotmail.com

(75) 3634-1227

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA S ITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27/03/2009

MOTIVO 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 07/1212020 às 11:20:09 (data e hora de Brasília).

1 of1

Página: 1/1

07/12/2020 10:2.

eIaz.b :: secretaria da fazenda do estado da bahia

https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/result.asp

Consulta BÃisica ao Cadastro do ICMS da Bahia
Dados da empresa
Identificação
CNPJ: 10.869.924/0001-82

Inscrição Estadual: 083.098.066 PP

Razão Social: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA - EPP
Nome Fantasia: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA
Natureza jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE
Unidade de Fiscalização: SAT/COPEC
Endereço
Logradouro: RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA
Número: 480

Complemento: TERREO

Bairro/ Distrito: CENTRO

CEP: 44560-000

Município: DOM MACEDO COSTA

UF: BA

Telefone: (75) 36341227

E-mail: rafaelesara@hotmail.com

ReferÃancia: NA ENTRADA DA CIDADE

LocalizaÃÃo: ZONA URBANA

Informações Complementares
Data de Inclusão do Contribuinte: 03/06/2009
Atividade Econômica Principal:

4731800 - ComÃ©rcio varejista de combustÃveis para veÃculos automotores
Atividade Econômica Secundária

4732600 - ComÃ©rcio varejista de lubrificantes
4784900 - ComÃ©rcio varejista de gÂis liqA¼efeito de petrÃleo (GLP)
5611203 - Lanchonetes, casas de chÃi, de sucos e similares
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de AtuaÃÃEo

- ESTABELECIMENTO FIXO
Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE
Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL
Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 23/11/2009

Endereço de CorrespondÃancia
EndereÃo: RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA

Complemento: TERREO

ReferÃancia:

NÃomero: 480

Bairro: CENTRO

CEP: 44560000

MunicÃpio: DOM MACEDO COSTA

UF: BA
Informações do Contador

ClassificaÃÃ€o CRC: Profissional

CRC: 31206 -BA

Tipo CRC: Originario

CRC:

Tipo CRC: Originario

Município: AMARGOSA

UF: BA

Nome: LEANDRO SOUZA DE BRITO
ResponsÀivel pela organizaçÃEo contÃibil
ClassificaÃÃEo CRC: Profissional
Nome:
Endereço
Endereço: TRAVESSA ALDEMIRO VAZ SAMPAIO CASA
Número: 89

Bairro: CENTRO

Referencia:
Telefone: (75) 36341227

CEP: 45300000
Celular:

O

Fax:

O

E-mail:

07/12/2020 10:2:

faz.b:: secretaria da fazenda do estado da bahia

https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/result.asp

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco
1 01

25
Data da Consulta: 07/12/2020
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Emissão: 08/12/2020 11:00

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)

L

Certidão N°: 20203691520
RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA EPP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

083.098.066

10.869.924/0001-82

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
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 08/12/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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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RelCertidaoNegativa.rpt

09/12/2020

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

(//'C. P. L

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS
DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.924/0001-82
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 n°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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:43 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/0612021.,
7/06/2021.--Código de controle da certidão: A52C.I0FI.EIEC.5B4F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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08/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

CAI^A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

10.869.924/0001-82
Inscrição:
Razão Social: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
R PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA 480 'TÉRREO / CENTRO / DOM MACEDO
Endereço:
COSTA / BA / 44560-000

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 Servico - 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:01/12/2020 a 30/12/2020
Certificação Número: 2020120103411547651753
Informação obtida em 08/12/2020 10:55:35
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrí/pagesfconsultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.869.924/0001-82
Certidão fl ° : 32290207/2020
Expedição: 08/12/2020, às 10:58:49
Validade: 05/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediçao.
Certifica-se que AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.869.924/0001-82, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 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.
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 obrigações
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 e nigtô

cndttst j u

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
CENTRO - DOM MACEDO COSTA - BA CEP: 44560-000
CNPJ: 13.827.019/0001-58

.-_.
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Número: 00004012020.E

Nome/Razão Social: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
Nome Fantasia:

AUTO POSTO DO DOM MACEDO COSTA

Inscrição Municipal:

11000191

Endereço:

RUA PEDRO VESPASIANO DE SOUZA, 480 CASA

CPF/CNPJ: 10.869.92410001-82

CENTRO DOM MACEDO COSTA - BA CEP: 44560-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

/
17

Esta certidão foi emitida em
Certidão válida até: 06/0212021

08/1212020

com base no Código Tributário Municipal.

,

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
40
Código de controle desta certidão: 4600005314100000064032060000040202012086

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://prefeituramunicipaldedommacedocosta .saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 08/1212020 às 10:34:32

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:

Sped

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Período da Escrituração: 0110112019a31/12/2019

CNPJ: 10.869.924/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

NIRE

29203281084

CNPJ

10.869.92410001-82

Número de Ordem

6

*tureza do Livro
Município
Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

LIVRO DIARIO COMPLETO

DOM MACEDO COSTA

27/03/2009

Data de encerramento do exercício social

31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

12568

TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial
•

ureza do Livro

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

LIVRO DIARIO COMPLETO

Número de ordem

6

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

12568

Data de inicio

01101/2019

Data de término

3111212019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E9.75.85.03.4B.76.8B.6F.75. 1 0.02.B4.4D.1 7.51 .8A.A3.26.6D.E4-5, nos termos do Decreto n2 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 7.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
í

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019a31/12/2019

CNPJ: 10.869.924/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6
01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Período Selecionado:

Descrição

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

R$ 1.619.871,71

R$ 1.645.429,32

R$ 1.619.871,71

R$ 1.645.429,32

R$ 1.619.871,71

R$ 1.645.429,32

R$ (1.452.925,09)

R$ (1.477.016,94)

R$ (1.452.925,09)

R$ (1.477.016,94)

R$ 166.946,62

R$ 168.412,38

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (80.331,04)

R$ (64.765,74)

(-) Despesas Administrativas

R$ (63.340,62)

R$ (72.594,38)

R$ (19.649,78)

R$ (19.743,70)

R$ (4.790,00)

R$ (5.654,67)'

R$(0,00)

R$(1.171,94)

(-) INSS

R$ (5.420,86)

R$ (5.133,75)

(-) FGTS
(-)

R$ (3.401,45)

R$ (2.053,35)

R$ (5.119,54)

R$(5.923,54)

R$ (663,67)

R$ (0,00)

R$ (12,72)

R$ (1.990,38)

R$ (1.810,87)

R$ (2.199,74)

R$ (981,46)

R$ (944,31)

R$ (433,64)

R$ (0,00)

R$ (7.200,00)

R$ (9.600,00)

R$ (8.037,00)

R$ (9.493,30)

R$ (4.103,04)

R$ (8.673,75)

R$ (1.716,59)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (11,95)

R$ (80.331,04)

R$ (64.765,74)

R$ (156,04)

R$ (0,00)

R$ (78.375,00)

R$ (54.900,00)

R$ (1.800,00)

R$ (9.48684)

RS (0,00)

RS (378,90)

R$ 23.274,96

R$ 31.052,26

R$ 23.274,96

R$ 31.052,26

R$ 23.274,96

R$ 31.052,26

Receita Operacional
VENDA DE
MERCADORIAS
Receita Líquida

(-) Custos Mercadorias
Vendidas
MERCADORIA VENDIDA

(-) CUSTO DA

Lucro Bruto

ORDENADOS
ALIMENTAÇÃO

(-)

SALÁRIOS E

(-) AJUDA
(-)132 SALÁRIO

PERICULOSIDADE

.

(-) IPTU
(-) TAXAS

DIVERSAS
ELÉTRICA

CONTÁBIL

(-) ENERGIA
ÁGUA E ESGOTO

(-) TELEFONE
(-) ASSISTÊNCIA

(-) SERVIÇOS
PRESTADOS POR TERCEIROS
(-) DEPRECIAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES
(-) BENS DE
PEQUENO VALOR
(-) JUROSE
COMISSOES BANCÁRIAS
(-) DESPESAS COM
VENDAS

CARRETOS

(-) FÉRIAS
(-) FRETES E
(-) MANUTENÇÃO E

REPARO

(-) SERVIÇOS
PRESTADOS POR TERCEIROS
Resultado operacional líquido
Resultado Antes do IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E9.75.85.C3.4B.76.8B.6F.75.10.02.B4.4D.17.51.8A.A3.26.6D.E4-5, nos termos do Decreto flQ 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema
Versão 7.0.5 do VisUalizador
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BALANÇO PATRIMONIAL
AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Entidade:

P..L

CNPJ: 10.869.924/0001-82

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Finl

ATIVO

AS 227.149,32

ATIVO CIRCULANTE

AS 207.806,01

3.206.)*

AS

AS 850214

DISPONÍVEL

AS 1.777,42

AS

CAIXA

R$1.777,42

AS 17.586,82

CAIXA GERAL

AS 1.777.42

AS 17.586,82

AS 5.860.66

AS 41.365,46

CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER

A$ 5.860,66

AS 41.365,46

CLIENTE DIVERSO

AS 5.860,66

AS 41.365,46

OUTROS CRÉDITOS

AS 0,00

AS 0,00

DIVIDENDOS

AS 0,00

AS 0,00

ADIANTAMENTO DIVIDENDOS

AS 0,00

AS 0,00

AS 0.00

AS 0.00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR
ESTIMATIVA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA
ESTIMATIVA

R$0,00

AS 0100

R$ 0.00

R$ 0.00

ESTOQUE

AS 200.167,93

AS 29.949,87

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

AS 200.167.93

AS 29.949.87

MERCADORIAS PARA REVENDA

AS 200.167,93

AS 29.949,87

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

AS 19.343,31

AS 34.303,96

IMOBILIZADO

AS 19.343,31

AS 34.303,96

IMÓVEIS

AS 20.678,34

AS 20.678,34

AS 20.678,34

AS 20.878,34

EQUIPAMENTOS E
FEARAMENT'AS

AS 45.938,32

AS 69.572,72

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AS 45.938,32

AS 69.572.72

AS 147.273.351

AS (55.947,10)

INSTALAÇÕES

(.)(-)DEPAECIAÇÕES. AMOAT. E

EcdI

DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES

AS 117.443.291

AS (19.511,01)

DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
FER

R$ 129.830.061

AS (36Ã36,09)

AS 227.149,32

AS 123.296.11

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

AS 159.327,04

AS 46.794.11

FORNECEDORES

As 141.061,43

AS 29.735,91

FORNECEDORES

AS 141.061,43

AS 29,735,91

CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AS 0,00

AS 0,00

DIVERSOS

AS 0.00

AS 0,00

AS 0.00

AS 0.00

DULUB LUBRIFICANTES LTDA
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
LTDA
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

AS 80061,03

AS 0,00

A$ 61.000,40

AS 29.735.91

AS 2.003.69

AS 2.188,95

AS 2.003.69

As 2.188,95

AS 1.153,27

AS 1.245,76

R$850.42

R$899,91

AS 0,00

AS 43,28

AS 16.261,92

AS 14.869,25

OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL

AS 3.593,00

R$3.111.00

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

AS 3.593,00

R$3.111.00

R$ 12.668,92

AS 11.758,25

INSS A RECOLHER

R$ 6.461,45

AS 5.521,76

FGTS A RECOLHER

AS 6.207,47

AS 6.236,49

AS 0,00

R$0100

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O
CAPITAL
DIVIDENDOS

R$ 0,00

AS 0,00

DIVIDENDOS A PAGAR

AS 0.00

AS 0.00

PATRIMÓNIO LIQUIDO

AS 67.822,28

A$ 76.4 12.00

AS 60.000.00

AS 60.000,00

CAPITAL SUBSCRITO

AS 60.000,00

AS 60.000,00

CAPITAL SOCIAL

AS 60.000,00

AS 60.000.00

As 7.822,28

AS 16.412,00

CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

AS 7.822,28

AS 16.412.00

LUCROS ACUMULADOS

AS 7.822,28

As 16.412,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E9.75.85C3.4876.88.6F.75.10.02.B4.4D.17.51 .8A.A3.26.6D.E4-5, rios lermos do Decreto n18.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Pj4ieQde ESCriIUãO Digital - Sped
Versão 7.0.5 do Visualizador
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 70.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

NIRE
29203281084

E 10.869.924/0001-82

NOME EMPRESARIAL
AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Ç

OENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

ivro Diário

b1/01/2019 a 31/12/2019

ATUREZA DO LIVRO

ÚMERO DO LIVRO

IVRO DIARIO COMPLETO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E9.75.85.C3.48.76.8B.6F.75. 1 0.02.B4.4D. 17.51 .8A.A3.26.6D.E4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

CPFICNPJ

contador

97628956572

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

10869924000182

ÚMERO DO RECIBO:
E9.75.85.C3.4B.76.8B.6F.75. 10.02. B4.
4D.17.51 .8A.A3.26.6D.E4-5

NOME

N2 SÉRIE DO
CERTIFICADO

761918554224667393
925141117402400588
3734494876
AUTO POSTO DOM 666621434686588612
MACEDO COSTA LTDA: 862381079847600278
10869924000182
830354552278
LEANDRO SOUZA DE
BRITO:97628956572

VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

10/09/2019 a
10/09/2020

Não

30/10/2019 a
30/10/2020

Sim

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2020 às 14:27:36
47.38.22.61 .E7.89.8E.02
AF.08.13C.8E.1 9.24.26.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n 8.934/1 994.
Este recibo comprova a autenticação.
BASE LEGAL: Decreto n9 1.800/1 996, com a alteração do Decreto n 8.683/2016, e arts. 39, 39-A. 39-8 da Lei 0 8.93411994 com a alteração da
Lei Complementar n 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.869.924/0001-82

Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

C,RL.
TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

NIRE

29203281084

CNPJ

10.869.924/0001-82

Número de Ordem

6

ureza do Livro
Município
Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

1

LIVRO DIARIO COMPLETO

DOM MACEDO COSTA

27/03/2009

Data de encerramento do exercício social

31/12/2019

Quantidade total de tinhas do arquivo
digital

12568

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

,.ireza do Livro

LIVRO DIARIO COMPLETO

Número de ordem

6

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

12568

Data de inicio

01/01/2019

Data de término

31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E9.75.85.C3.4B.76.8B.6F.75.10.02.B4.4D.17.51.8A.A3.26.6D.E4-5, nos termos do Decreto n1 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

08/1212020

004623363

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JU
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 004623363

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.brls cola brirConferenc ia. do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 08/12/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

s

LB933275206SE, portador do CNPJ: 10.869.924/0001-82, estabelecida na R PEDRO VESPAZIANO DE
SOUZA CENTRO, CEP: 44560-000, Dom Macedo Costa BA.
-

,

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 período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é d
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

as a partir da data de sua emissão. Após

Salvador, terça-feira, 8 de dezembro de 2020.

1

004623363

PEDIDO N°:
1~

1 111111111111111 I

1~

E\'E'N DEDO R REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor

https://postos.anp.gov,br/CertificadoPreview.asp

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

Razão Social

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

C N PJ

10.869.924/0001-82

Número de Autorização

PR1BA0073382

Número Despacho

: ANP N° 1.529

Data da Publicação

: 06/08/2009

Endereço

: RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA - 480 - TERREO
CENTRO - DOM MACEDO COSTA - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 81, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que,
nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a
exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da
Resolução ANP n° 41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 11:23:33 horas do dia 07/12/2020 (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: 44C0.DF66.66A9.A9ID
/

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

07/12/2020 I0:26

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.92410001-82
IE:83.098.066
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N°480
CEP: 44.560-000, DOM MACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL
N°. 009120201SRP.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA CNPJ, nQ 10.869.924/0001-82, com sede à RUA PEDRO
VESPAZIANO DE SOUZA, N2 480, neste ato representado pelo Ezenita Rosa Oliveira, RG 03141401-07, CPF: 381.404.975-68,
brasileira, casada residente na Rua Santo Antônio n2 29, centro, CEP:45875-000, ltatim-BA, DECLARA, para fins do disposto no incisoVdo
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoitoanosem trabalho noturno, perigoso ou insalubre e(assinalarcom "X", conforme ocaso):
(X) não emprega menor de dezesseis anos.
(X) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Dom Macedo Costa-BA, 07 de Dezembro 2020.

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Representante lega: Ezenita Rosa Oliveira
SSP: 1\1°03141401-07 e CPF: 381.404.975-68
(Nome, Carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

00

st:

'RLEIIURA

DOM MACEDO
COSTA
'o.'
CONS R,I'PjO

1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de diritô

no

CNPJ n° 13.827.019/0001-58, com sede administrativa na Praça Cônego José Ltieço, sino,
Centro, Dom Macedo Costa (BA) - BA, CEP 44.560-000, por seu Prefeito EGNALDO PITON
MOURA brasileiro, solteiro, agente comunitário de saúde, portador da Cédula de Identidade
n° 081.688.05-90 SSP/A e CPF (MF) n° 945.616.725-91, ATESTA, para efeito de
participação em licitação, conforme o §40, do Artigo 30, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
que a empresa AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) n° 10.869.924/0001-82, estabelecida na Rua Pedro
Vespasiano Costa, representada pelo sua sócia Senhor (a) Ezenita Rosa Oliveira, brasileira,
casada empresaria portador da Cédula de Identidade n° 0314140107 SSP/BA e CPF (MF) n°
381.404.975-68, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por contrato social,
com base no Edital do Pregão Presencial n°. 001/2019/SRP, prestou serviços de o
fornecimento parcelado de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo
diesel e óleo SIO) para abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa, tendo cumprido todas as condições econômicas e
técnicas pactuadas, executando satisfatoriamente os serviços/fornecimento, conforme
Contrato n° 249/2020, no valor de R$ 502.880,22 (quinhentos e dois mil, oitocentos e
oitenta reais e vinte e dois centavos), no período de 01/07/2020 a 31/12/2020:
DESCRIÇÃO

UNID.

GASOLINA

LT

QUANT.
54.130

OLEO DIESEL

LT

22.050

ÓLEO DIESEL (SiO)

LT

31.050

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente,
nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercial ou
tecnicamente.
Por ser a expressão da verdade, firmo o

presente.
OM

-

Dom Macedo Costa, em 08 de dezembro de 2020.
S COSTA- CARTORIO DE R
1
. MARCA DE STO ANTÕNIO DE JE
2Y 201141515
en,.,iI c1o,don,flO0cR9fl,vI.CO,o

SERVIÇO REGITRAL E N
E NOTAS DE DOM MACEDO
RLAwuNOE.ToSNOjv2t1.-SL
TEL. (15)

1
EG NAiI5itON MOU
R
PrefeitoMunicipal

F

IZ

Ronheco por sernhança a(s)firma(s) d:EGALDO PITO
Em tperrj,iho da verdade Ara Plávia Oliveira
.Saujc' Tabeli Substituta. A etiquete só tem valIdade E11
acompanhada do OR Code.- DUM MACEDO COSTP.
BA 9/1212020 'falar do Ato: RS 520 Emc: R$ 2 51
xa: R$ 2.69
1911,AB018199-0
si.
• ?

TS

ww.tjba us.br/autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PRAÇA CON EGO JOSÉ LOURENÇO, S/N - CENTRO
DOM MACEDO COSTA - BA - CEP: 44560-OOC
L.

Ár

A l v a ra
DE LICENÇA

00063/ 2020

PARA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
NOME FANTASIA

AUTO POSTO DO DOM MACEDO COSTA
ENDEREÇO

RUA PEDRO VESPASIANO DE SOUZA 480 CASA CENTRO - DOM
MACEDO COSTA - BA
ATIVIDADE

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4732-6-00 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
47.84-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
56.11-2-03 LANCHONETES, CASAS DE CHÁ DE SUCOS E SIMILARES

INSCRIÇÃO
CÓDIGO CONTRIBUINTE

64032

CAD. ECONÓMICO

CPF/CNPJ

11000191

10.869.92410001-82

RESTRIÇÕES

DATA EMISSÃC

08112/2020

VALIDADE

31/12/2020
Brito

MARLETE

0eportOtI1t0
r ordCflOdOm II do
d e f"btilos iirrpíodOCOQ
de)nhO de 2019
-

-J

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.domniacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

AUTENTICIDADE DAS
CERTIDÕES

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI

Consulta Consolidada de Pessoa J11
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/12/2020 17:01:20

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.924/0001-82

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade
7c F L\ \
Certidão Negativa
\

-

\

1

\À
Certifico que nesta data (16/12/2020 às 16:02) NÃO CONSTk-no--Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ n° 10.869.924/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http:Ildivulgacandcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5FDA.59A8.8D61 .0320 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus. br/improbidade adm/autenticar certidao.php

Gerado em: 16/12/2020 as 16:02:00

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Página 1/1

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa
/

ã

Certifico que nesta data (16/12/2020 às 16:18) NÃO CONr

;...iio Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF no 381.404.975-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5FDA.51D8A.AD43.931 4 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus. br/improbidade adm/autenticar_certidao. php

Gerado em: 16/1212020 as 16:18:34
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BRASIL
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Participe

Acesso à informação

Serviços

Receita Federal

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão
CNPJ : 10.869.924/0001-82
Data da Emissão : 09/12/2020
Hora da Emissão : 09:21:43
Código de Controle da Certidão : A52C.1 OF1 .E1 EC.5B4F
Tipo da Certidão : Negativa
Certidão Negativa emitida em 09/12/2020, com validade até 07/06/2021.

Página Anterior

Legislação

Canais

Emissão: 16/12/2020 16:00
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N°:

20203691520

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:
RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA - EPP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

10.869.924/0001-82

083.098.066

.

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 91 8199 EM 0811212020 VÁLIDA ATÉ 06/02/2021

Página 1 de 1

RelCertidaoAutcnticidadc.rpt

Sua sessão expira em: 29m50s

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

Fazer Login

SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS ON-LINE

Nota Eletrônica

Econômico

Imobiliário / IPTU

Contribuinte / Outros

Docume os

Inicio

Serviços como emissão de DAM de diversas taxas avulsas, DAMde ISS.para empresas esabelecidasfora do, município eacornp.

Menu

dos trmites de processos.

Verificação de Autenticidade de certidão para ErTí

Impressão de Taxas
Informe os dados para Verificação de Autenticidade
> Imprimir
Código de Controle

ISS Estimativa

k60 00 053 141000000640 32 060000 04 020 20 120 86

[

Verificar

> Emitir ISS Estimativa

Parcelamentos (20 Via)
> Eroitir

Certidão de Débitos

A autenticidade da Certidão Negativa de Débitos foi confirmada com sucesso
CPF/CNPJ: 10.869.924/0001-82

> Emitir

Inscrição Municipal; 11000191
>.rificar Autenticidade

In maçõeS
> Sobre
> Fale Conosco

Número: 000040/2020.E
Data de Emissão: 08/12/2020
Data de Validade: 06/02/2021
Código de Controle: 46000053 14100000064032060000040202012086

Prefeitura Municipal do Dom Macedo Costa
Telefone: (75) 3648-2169

SAATRI Sistema de Auto Atendimento Tributário

© adm

aÍ a 1 de 1.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

16CA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.869.924/0001-82
Certidão n°: 32290207/2020
Expedição: 08/12/2020, às 10:58:49
Validade: 05/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

•

Certifica—se que AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.869.924/0001-82, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 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.
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 obrigações
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 o sugestôe.: cndt@tt .jusbr

Dúvidas mais Frequentes 1 Início 1 V - 1.1

Histórico cio Empregador
c,P,.'!
'
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últirno' 24 meses, confoi e Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.869.92410001-82
Razão social: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA

Data de

Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

0111 2/2020

01/12/2020 a 30/12/2020

2020120103411547651753

911112026-

12/11/2020 a 11/12/2020

2020111202592814691354

2411012020

24/10/2020 a 22/11/2020

2020102403001691269100

1 05/10/2020

a 03/11/2020

2020100505212344658106

16/09/2020

16/0912020 a 15/10/2020

2020091604222958967766

28/08/2020

28/08/2020 a 26/09/2020

2020082804530458899778

09/08/2020

09/08/2020 a 07/09/2020

2020080902402275394788

21/07/2020

21 /07/2020 a 19/08/2020

2020072104370469520561

02/07/2020

02/07/2020 a 31/07/2020

2020070204051229848034

15/03/2020

15/03/2020 a 12/07/2020

2020031503552137221311

25/02/2020

25/02/2020 a 23/06/2020

022503210018226510

06/02/2020

06/02/2020 a 06/03/2020

2020020602544899177710

17/01/2020

17/01/2020 a 15/02/2020

2020011705393002028407

(12/2019

129/12/2019 a 27/01/2020

2019122902473299874250

/12/2019

10/12/2019 a 08/01/2020

2019121005363195911709

21/11/2019

21/11/2019 a 20/12/2019

2019112104201377389091

02/11/2019

02/1112019 a 01/12/2019

2019110201482796948619

14/10/2019

14/10/2019 a 12/11/2019

2019101402032083111250

25/09/2019

25/09/2019 a 24/10/2019

2019092501515547518842

06/09/2019

06/09/2019 a 05/10/2019

2019090601564226464027

18/08/2019

18/08/2019 a 16/09/2019

2019081801032320816088

30/07/2019

3W07/2019 a 28/08/2019

2019073001460789583573

11/07/2019

11/07/2019 a 09/08/2019

2019071100232438318600

22/06/2019

22/06/2019 a 21/07/2019

]201 9062202093103547156

03/06/2019

03/06/2019 a 02/07/2019

2019060301014297083153

15/05/2019

15/05/2019 a 13/06/2019

2019051501534107699667

26/04/2019

26/04/2019 a 25/05/2019

2019042601331859638200

05/10/2020

Data de
Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

07/04/2019

07/04/2019 a 06/05/2019

:2019040700540487499276

19/03/2019

19/03/2019 a 17/04/2019

2019031901501141338803

28/02/2019

28/02/2019 a 29/03/2019

2019022802091356191463

09102/2019

09/0212019 a 10/03/2019

2019020901404330460278

21/01/2019

21/01/2019 a 19/02/2019

2019012100353343218315

02/01/2019

02/01/2019 a 31/01/2019

2019010200554172661804

Resultado da consulta em 16/12/2020 16:04:06

o
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-'PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n9 13.827019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço., a/ n, Centro
CEP: 44.560-000 Te1 (75)3648-2127/2169
www.doinniacedoeoz.ta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA BA

-

DM

r r :L
..cOSTA

ATA DE RECEBIMENTO E JÍjTL GAMENTO D4
PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGk' PRE IC44L
009/2020/SRP - PROCESSO ADMTIRI4TVQ /N°
J/

0955/2020 - OBJETO: aquisição de combuj'vei.-1íquidos
automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel SIO) para
abastecimento da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal
de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas reuniram-se, na Sala
de licitações da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, situada na Praça Conego Jose Lourenço,
Centro, Dom Macedo Costa /Bahia, reuniram-se a Sr. Pregoeiro LEONARDO DE JESUS
SANTOS e a Equipe de Apoio formada por CINTIA MOREIRA RANGEL DOS SANTOS e
MARLETE SILVA BRITO, nomeados pela Portaria n°. 069/2020, de 10/07/2020, para realizar
o recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de
habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2020, cujo objeto é a aquisição de combustíveis líquidos
automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel SiO) para abastecimento da frota de
veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de
Registro de Preços. Foram convidados a participarem do certame a Assessoria Jurídica
Municipal; o Coordenador de Licitações Sr Erick Breno Pinho Lemos; o Secretário Municipal
de Obras Transportes e Serviços Públicos: Manoel Antônio Vale Campos; compareceu ao
certame o representante da empresa: AUTO POSTOS DOM MACEDO CSOTA LTDA, CNPJ. N°
10.869.924/0001-82, representada pela Sra. ANGELO MARCOS ANDRADE FERRARI 013.009.635-06. Foi realizado o credenciamento com o exame do documento oferecido pelo
interessado presente, visando à comprovação de existência de poderes para formulação de
propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame, o que fora achado de acordo O
referido credenciamento foi realizado na seguinte ordem:
NO

EMPRESA
AUTO POSTOS DOM
COSTA LTDA

CNPJ
10.869.924/0001-82

REPRESENTANTE/CPF
ANGELO MARCOS ANDRADE
FERRARI - CPF N° 013.009.635-06

O Sr. Pregoeiro deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta modalidade,
os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão. Em seguida foi
recebida as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação
estabelecidos no Edital. Na sequência, a empresa apresentou as Declarações solicitadas. Em
seguida foi verificado se a empresa credenciada era inidônea ou suspensa de participar de
licitações, tomando corno base o CEIS/CNEP. Na sequência verificou-se a veracidade das
documentações apresentadas pelas licitantes na fase de credenciamento e nada que viesse a
depreciar a conduta da referida empresa foi detectado. O Pregoeiro solicitou da representante
credenciada os Envelopes A e B da empresa contendo, respectivamente, as Propostas de Preços
e os Documentos de Habilitação. Foram abertos os Envelopes A, contendo a Proposta de Preço
da empresa participante. Os documentos da Proposta de Preços da empresa participante foram
Ata SRP n 009/2020 - aquisição de combustíveis líquidos automotivos (fasolina comum, óleo diesel e óleo diesel 510) para abastecimento
da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo costa, medi nte Sistema de Reqistro de Precos.
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n 13827.019/0001-58
Praça Cónego José Lourenço, s/n, Centro
CEP: 44.560-000 Te!: (75)3648-212712169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA- RÃ

DOM MÇ)6OTA:.

submetidos à análise e rubrica pelos presentes. Na sequência o Sr. Prego iro deixou aberto para
questionamento e o licitante não apresentou qualquer questionamento, aok referidos documents.
Os documentos também foram analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apà
.a.1ia q, Sr.
Pregoeiro comparou os preços apresentados, pela única empresa que compardèu,om
c cio preço
referencial conforme tabela abaixo:
ITEM

01

02
03

-

PREÇO REFERENCIAL PA. N° 955/2020 PP/SRP N°09/2020
VALOR UNIT. (R$)
VALOR TOTAL (R$)

R$ 4,58
R$ 3,49
R$ 3,61

R$577.080,00
R$ 125.640,00
R$173.280,00
R$ 876.030,00

V. TOTAL

Em seguida, realizou a classificação da empresa (menor preço) cujos valores foram o seguinte:
ITEM
01
02
03

AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA
VALOR UNIT. (RS)
VALOR TOTAL (R$)
R$ 4,799
R$ 604.674,00
R$3,699
R$133.164,00
R$ 182.352,00
R$3,799
V. TOTAL
R$ 920.190,00

Em seguida, teve início a etapa de negociação do Pregão para o ITEM-01, sendo convidado o
autor da proposta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores à
primeira a fazer lances verbais e sucessivos, cujos valores foram os registrados no Mapa abaixo:
ITEM 01— GASOLINA
LICITANTE

PROPOSTA
1' NEGOCIAÇÃO
(valor oferecido
pela empresa)
VALOR
PROPOSTO PELA
PREGOEIRO

AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA
Valor Unit.
R$ 4,799
R$ 4,650

R$ 4,560

Na segunda negociação fechou um valor de R$ 4,560 (litro). Naquela
oportunidade foi feita uma contra proposta do pregoeiro com o valor de
R$ 4,560, o qual prevaleceu. Em seguida foi comparado ao valor da
bomba do posto local (conforme foto em anexo) e o valor referencial.
Assim, foi observado que a proposta seria vantajosa para o município
porque estava abaixo dos valores supra citados.

Após negociação ficou classificada em 1° Lugar a empresa AUTO POSTOS DOM MACEDO
COSTA LTDA, com o valor unitário de R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos),
conforme registro no Mapa de Lances deste item acima. Foi aberto o Envelope n° 02, contendo
a documentação de habilitação da empresa, AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA
LTDA, CNPJ. N° 10.869.924/0001-82, e submeteu todo o seu conteúdo à análise e rubrica pelo
licitante, membros da Equipe de Apoio e Pregoeiro presentes, que não apresentaram qualquer
impugnação aos mesmos. O Pregoeiro julgou o Licitante habilitado, em face da documentação
apresentada estar conforme as exigências editalicias, declarando-a vencedora deste item. Em face
disso, o Pregoeiro decidiu adjudicar o objeto desta Licitação à empresa AUTO POSTOS DOM
2
Ata SRP n 009/2020 - aquisiõo de combustíveis líquidos automotivos (easolina comum. Óleo diesel e Óleo diesel S10) para abasféinlento
da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dons Macedo costa, mediante Sistema de Reeistro de Preços.
7)

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. s/ a*, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA. BA

DOM

MACEDO COSTA LTDA, CNPJ. N° 10.869.924/0001-82 para o 1 EM
unitário de R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos). Em seg ida,
do Pregão para o ITEM-02, sendo convidado o autor da proposta de va
oferta com preço até dez por cento superiores à primeira a fazer lances verbais
valores foram os registrados no Mapa abaixo:
ITEM 02— ÓLEO DIESEL COMUM (S500)
LICITANTE
PROPOSTA
l' RODADA
(valor oferecido pela
empresa)
CONTRA PROPOSTA
DA PREGOEIRO

CP.L.
COSTA
01, com o valor

ício a etapa
oe,h da
cujos

AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA
Valor Unit.
R$3,699
R$3,650
R$i, 4

Valor Total
Na segunda negociação fechou um valor de R$ 3,490 (litro). Naquela
oportunidade foi feita uma contra proposta do pregoeiro com o valor
de R$ 3,490, o qual prevaleceu. Em seguida foi comparado ao valor
da bomba do posto local (conforme foto em anexo) e o valor
referencial. Assim, foi observado que a proposta seria vantajosa para
o município porque estava abaixo dos valores supra citados.

A documentação por já ter sido aberta no item 1, só foi observado o atestado de capacidade
técnica conforme as exigências editalícias. Na sequência a pregoeiro julgou o Licitante
habilitado, em face da documentação apresentada estar conforme as exigências editalícias,
declarando-a vencedora deste item. Em face disso, a Pregoeiro decidiu adjudicar o objeto desta
Licitação à empresa AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA, CNPJ. N°
10.869.924/0001-82 para o ITEM 02, com o valor unitário de R$ 3,490 (três reais e quarenta
e nove centavos). Em seguida, teve início a etapa competitiva do Pregão para o ITEM-03, sendo
convidado o autor da proposta de valor mais baixo e o da oferta com preços até dez por cento
superiores à primeira a fazer lances verbais e sucessivos, cujos valores foram os registrados no
Mapa abaixo:
ITEM 03— ÓLEO DIESEL(S10)
AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA

LICITANTE
PROPOSTA
l RODADA
(valor oferecido
pela empresa)
CONTRA
PROPOSTA DA
PREGOEIRO

Valor Unit.
R$3,799
R$3,699

R$3,600

Valor Total
Na segunda negociação fechou um valor de R$ 3,600 (litro). Naquela
oportunidade foi feita uma contra proposta do pregoeiro com o valor de
R$ 3,600, o qual prevaleceu. Em seguida foi comparado ao valor da
bomba do posto local (conforme foto em anexo) e o valor referencial.
Assim, foi observado que a proposta seria vantajosa para o município
porque estava abaixo dos valores supra citados.

Após etapa de lances ficou classificada Em 10 Lugar a empresa AUTO POSTOS DOM
MACEDO COSTA LTDA, CNPJ. N° 10.869.924/0001-82, com o valor unitário de R$ 3,600,
conforme registro no Mapa de Lances deste item acima. Em face da documentação apresentada
já ter sido analisada por oportunidade no ITEM-01 e estar conforme as exigências editalícias, só
foi verificado o atestado de capacidade técnica, o qual não houve nada a registrar. Em face disso,
o pregoeiro decidiu adjudicar o objeto desta Licitação à empresa AUTO POSTOS DOM
MACEDO COSTA LTDA, CNPJ. N° 10.869.924/0001-82, para o ITEM 03, com o valor
unitário de R$ 3,600 (três reais e sessenta centavos). Não havendo manifestação de interpor
3
Ata SRP ,i 009/2020 - aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel Sltó vara abastecimento
da frota de veículos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo costa, mediante Si.ste
e Registro de Preços.

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. s/n, Centro
CEP: 44.560-000 Te!: 75l3648-2127/2169

www.domniac.docosta.bs.gov.br
DOM MACEDO COSTA- BA

DOM MACEDO COSTA

recurso. Na sequência, A Sr. Pregoeiro informou que encaminhará o resultado desse certame à
autoridade superior para posterior homologação e logo após será publicado no Diário Oficia' do
Município, www.dommacedocosta.ba.io.org.br. Nada mais havendo a ser feito foi dada por
encerrada a sessão e eu ERICK BRENO PINHO LEMOS digitei a presente ata que vai assinada
pela Sr. Pre uL..... a equipe de apoio e demais presentes.

LO' ')0-DE JESUS SANTOS
PREGOEIRO

CINTIA MO
MEMBRO

RANGEL DOS SANTOS

MARLETE SILVA BRITO
MEMBRO

ERICK ij oPITO LEMOS
COORDENADOR DE LICITAÇOES

MANOEL ANNIO VALE CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPOTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

•

AUT6 POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ. N° 10.869.924/0001-82
REPRESENTANTE LEGAL
ANGELO MARCOS ANDRADE FERRARI
CPF N° 013.009.635-06

4
Ata SRP n'00912020 - a:iisic0o de combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10) para abastecimento
da frota de velculos próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Cosia, mediante Sistema de Re2istro de Precos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSIA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROPOSTA
REALINHADA

PtL.

(
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AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.92410001-82
IE:83.098.065
RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N° 480
CEP: 44.560.000, DOM MACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial n0. 009120201SRP

PREÇOS FINAIS
LICITANTE: AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
UF: BA
END. COMERCIAL: RUA PEDRO VESPAZIANO DE SOUZA, N'480
CEP: 44560-000
FONE/FAX: 71-99157-7454
CONTATO: ANGELO
INSC. ESTADUAL: 83.098.066
CNPJ: 10.869.924/0001-82
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO MARCOS
ANDRADE FERRARI
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 3513; CONTA CORRENTE 506185-7; BANCO BRADESCO
OBJETO:
PROPOSTA REFORMULADA
ITEM

01

DESCRIÇÃO

GASOLINA

UNIDADE

LTS

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL
126,000

VALOR
UNITÁRIO (R$)

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL
36.000

VALOR
UNITÁRIO (R$)

PREVISÃO
DE
CONSUMO
ANUAL
48.000

VALOR
UNITÁRIO (R$)

4,56

VALOR
TOTAL
(R$)
R$574.560,0()

TOTAL

ITEM

02

DESCRIÇÃO

ÓLEO DIESEL

UNIDADE

LTS

3,49

VALOR
TOTAL
(R$)
R$ 125.640,00

TOTAL

ITEM

03

TOTAL

DESCRIÇÃO

ÓLEO DIESEL
(Sio)

UNIDADE

LTS

VALOR
TOTAL
(R$)
RS 172.800,00
873.000,00

No fornecimento dos lotes [1,2 e 31 o percentual de desconto sobre o valor de bomba
que está sendo ofertado para Prefeitura Municipal é de 1,1%.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA3: R$ 873.000,00 (Oitocentos e setenta e três mil reais)

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias
para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusivZ
responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encarg

/
AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
CNPJ: 10.869.924/0001-82
IE:83.098.066
RUA PEDRO VESPÂZIANO DE SOUZA, N° 480
CEP: 44.560-000, DOM MACEDO COSTA

fiscais,
sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuiões
parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estandc\ opreço ófertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objetUT!ifado, estamos
ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,
para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei n0 8.666/93, e às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial n°009/20201SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA
LICITANTE
16/12/2020

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E
DATA
LOCAL: DOM MACEDO COSTA
REPRESENTANTE: EZENITA ROSA 16/12/202 CPFDO
OLIVEIRA

.

Observações:

1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos
durante a execução do contrato.

Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N° 13.827.019/0001-58
PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, S/N°, CENTRO.
CEP: 44.560-000
FONE/FAX: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 955/2020
DESPACHO

Da: Comissão de Licitação
Para: Exm°. Sr. Egnaldo Píton Moura

A presente comissão de licitação em cumprimento a determinação do
Excelentíssimo senhor Prefeito municipal, estamos encaminhado a Vossa Excelência o
presente processo licitatório no qual faz referência ao PREGÃO PRESENCIAL
N°009/2020SRP, no qual tem como o objeto a aquisição de combustíveis líquidos
automotivos( Gasolina comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel SiO) para abastecimentos da
frota de veículos do município de Dom Macedo Costa, tendo como consequência a
empresa vencedora a empresa AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA (CNPJ:
10.869.924/0001-82), no valor estiado de R$ 574.560,00(quinhentos e setenta e quatro mil
e quinhentos e sessenta reais) para o item n°01, no valor estiado de R$ 125.640,00(cento
e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta reais) para o item n°02 e no valor estiado de
R$ 172.800,00(cento e setenta e dois mil e oitocentos reais) para o item n°03 presente
contratação.
Sobre o mesmo vale ressalta que os licitantes renunciaram ao seu direito de
interpor recuso referente ao julgamento da proposta comercial e documentação referente
a habilitação jurídica.
Em acordo com instrumento convocatório e legislação vigente, tendo já o seu
objeto adjudicado, preconiza o encaminhamento o referido processo licitatório para a
apreciação da Assessoria Jurídica.

Dom Macedo Costa, 21 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N° 13.827.019/0001-58
PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, SINO, CENTRO.
CEP: 44.560-000
FONE/FAX: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 955/2020

(CPL

DESPACHO

2
Do Prefeito Municipal
Para: Assessoria Jurídica

Pelo presente, remeto tal processo a Assessoria Jurídica da prefeitura Municipal
de Dom Macedo Costa para emitir Parecer favorável ou não a respeito da homologação
no processo licitatório baseado no Processo Administrativo n° 955-2020, como
orientado pela presente comissão de licitação do presente município.

Dom Macedo Costa, 22 de dezembro de 2020.

EGNAL ' PITON MOURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13 827.01 9/0001-58

Praça Cônego José Lourenço,sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 955/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°009/2020
SOLICITANTE:Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
ASSUNTO: Aquisição Combustíveis.

PARECER JURÍDICO
- DO RELATÓRIO

Versa o presente processo sobre o objeto desta licitação a aquisição de combustíveis líquidos
automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10) para abastecimento da frota de veículos
próprios da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema Registro de Preços,
consoante especificado no Instrumento Convocatório que instrui o presente Processo Licitatório.

O procedimento se iniciou com a instauração do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 955/2020,
consoante estabelece o caput do art. 38 da Lei Federal n°8.666/93.

Constado Processo Administrativo instaurado:
a) Solicitação de Despesa, onde consta:
1. Motivação do órgão solicitante 0 ustificativas);
2. Estimativa dos custosa partir de cotações obtidas através do banco de preços, que se fazem
anexas;
3. Fontes e Custeio da Despesa;
b) Comunicados certificando a existência de recursos orçamentários e financeiros;
c) Termo de Referência;
d) Minutado Edital;
e) Parecer Jurídico de Aprovação da Minuta de Edital;
f) Decretos e Portarias;
g) Edital Aprovado pela Órgão Jurídico/Assessoria do Município;
h) Publicações

Vê-se que o Instrumento Convocatório do PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020, atende aos
requisitos do art. 41,inciso III da Lei n°. 10.520/02 e do art. 40 da Lei n°. 8.666/93, tendo sido examinado e
aprovado por Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, conforme se verifica do
processo administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-211271 3648-21169
DOM MACEDO COSTA - BA

Foi fixada a data para realização do presente certame no dia 16/12/2020, tendo ó

o

sido publicado no Diário Oficial do Município (https://www.dommacedocosta.ba.qov.br e em Jornais de
Grande Circulação (Folha do Estado da Bahia e A Tarde), conforme comprovantes que constam dos autos

Não houve pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações aos termos do Edital.

Conforme se verifica da Ata, compareceu ao Certame uma empresa interessada em participar: AUTO
POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA. O representante da participante foi credenciado.

Na sessão designada, procedeu-se à abertura da proposta apresentada, tendo o registro de valores
da proposta escrita e ocorrências da sessão pública registrados em Ata.

Não houve a apresentação de lances, tendo o Pregoeiro efetuado por item a negociação direta.

Após a negociação direta com o Pregoeiro, obteve-se o seguinte resultado:

VALOR

VALOR

ESTIMADO (R$)

FINAL (R$)

AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA

4,58

4,56

02

AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA

3,49

3,49

03

AUTO POSTOS DOM MACEDO COSTA LTDA

3,61

3,60

ITEM

MELHOR CLASSIFICADA

01

O Pregoeiro entendeu que a empresa que ofertou os menores valores conforme tabela acima,
atendeu às exigências editalícias para fins de habilitação, sendo julgada habilitada e declarada vencedora,
tendo os objetos (Itens 1 a 3) sido adjudicado em seu favor.

A empresa apresentou proposta escrita adequando os valores de sua proposta escrita inicial aos
preços estabelecidos com a negociação de preços, em obediência ao Edital.

A proposta escrita alterada nos moldes dos valores fixados em negociação direta com o Pregoeiro
restou favorável da Administração, possuindo valores inferiores àqueles estimados pela Administração.

Não houve interposição de recurso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

-

CNN n°13.827.019/0001 58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM.MACEDOCOSTA-BA

No mais, o julgamento atendeu objeti vamente ao quanto fixado no Edital e na Lfti fl° 10.520102 e na
Lei n° 8.666/93.
II— DAS CONCLUSÕES
Pelo exposto, em atendimento ao exigido pelo Parágrafo Único do art. 38 da Lei n°. 8.666/93 e suas
alterações e não vislumbrando vício de forma ou qualquer defeito no procedimento que contrarie as
disposições do Edital, opino pela homologação do resultado do processo licitatório e ainda pela
convocação da empresa vencedora para assinar a ata de registro de preços, tendo em vista a
observância por parte da Administração a todos os princípios norteadores das Licitações Públicas.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas
na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos da Lei n°8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da assessoria jurídica os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira, orçamentária ou pesquisa mercadológica, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis.

É o parecer.
Dom Macedo Costa, 22 de dezembro de 2020.

A"DÚ~&1ÈlE~ES"
OAB/BA 17.961
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000

Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM

C.P.L.

MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0955/2020
. j\ A4,c,
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 - SRP
OBJETO: aquisição de combustível líquidos automotivos (gasolina comum, óleo
diesel comum e óleo diesel SiO).

HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, acatando o resultado apresentado
pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, referente ao Processo
Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 - SRP, não
havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo,
HOMOLOGA a presente licitação, para a empresa nos seguintes valores:
a) AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA - CNPJ 10.869.924/0001-82
ITEM 1- GASOLINA COMUM R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos);
ITEM II- DIESEL COMUM R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos);
ITEM III- DIESEL COMUM SiO R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos);

Dom
Costa, 04 de janeiro de 2021.
EGN LD. PITON MOURA
Prefeo

o

Segunda-feira
4 de Janeiro de 2021
2-Ano -N°2366

Dom Macedo Costa

Diário Oficial do

MUNICIPO

Homologações

C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0955/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 - SRP
OBJETO: aquisição de combustível líquidos automotivos (gasolina comum, óleo
diesel comum e óleo diesel SiO).
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, acatando o resultado apresentado
pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, referente ao Processo
Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 - SRP,
não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do
processo, HOMOLOGA a presente licitação, para a empresa nos seguintes valores:

a) AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA - CNPJ 10.869.924/0001-82
ITEM 1 - GASOLINA COMUM R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos);
ITEM II - DIESEL COMUM R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos);
ITEM III- DIESEL COMUM SiO R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos);

Dom Macedo Costa, 04 de janeiro de 2021.
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 87VQAUT745XLPZPM4WNHVW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
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Segunda-feira
4 de Janeiro de 2021
3-Ano -N°2366

Dom Macedo Costa

MUNICIPIO
Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.01910001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0955/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 009120201SRP
No dia quatro de janeiro de 2021, o Município de Dom Macedo Costa, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob o n° 13.827.019/0001-58 endereço Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro, Dom
Macedo Costa (BA), representado pelo Prefeito Municipal EGNALDO PITON MOURA, brasileiro, solteiro,
agente de saúde, portadora de RG n° 081.688.05-90 SSP/BA, inscrita rio CPF sob o n° 945.616.725-91,
nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 10,520, de 17 de julho de 2002, e dos
Decretos Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial n° 009/2020/SRP, RESOLVE registrar os
preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário Auto posto Dom Macedo Costa LTDA, localizado na Rua
Pedro Vespasiano de Souza, inscrito no CNPJ sob o n° 10.869.92410001-82, representado pela sua sócia
Ezenita Rosa Oliveira conforme quadro abaixo:
TEM
01

DESCRIÇÃO
GASOLINA

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

VALOR
UNITÁRIO (R$)

L

126.000

R$ 4,56

'

ÓLEO DIESEL COMUM
03

ÓLEO DIESEL (SIO)

L

48.000

R$ 3,60

TOTAL

VALOR
TOTAL (R$)
57456000
125.640,00
172,800,00
R$873.000,00

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial n° 009/2020/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de
Preço, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura
Municipal e do Fornecedor Beneficiário indicado acima.
Dom Macedo Costa, 04 de janeiro 2021.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 87VQAUT745XLPZPM4WNHVW
Esta edição encontra-se no site oficial deste

ente.

Segunda-feira
4 de Janeiro de 2021
4-Ano -N°2366

Dom Macedo Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n0, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA - LTDA
Representante legal: EZENITA ROSA OLIVEIRA
CI: 0314140107 SSP/BAe CPF: 381.404.975-68
Instrumento de outorga de poderes: contrato social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 87VQAU1745XLPZPM4WNHVW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
MACEDO COSTA - BA

DOM

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 095512020
PREGÃO PRESENCIAL N° 009I202015RP

•

No dia quatro de janeiro de 2021 o Município de Dom Macedo Costa, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob o n° 13.827.019/0001-58 endereço Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro, Dom Macedo
Costa (BA), representado pelo Prefeito Municipal EGNALDO PITON MOURA, brasileiro, solteiro, agente
de saúde, portadora de RG n°081.688.05-90 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 945.616.725-91, nos termos
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos
Municipais n° 13 de 2009 e 15, de 19/02/2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Presencial n° 009/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados
pelo Fornecedor Beneficiário Auto posto Dom Macedo Costa LTDA, localizado na Rua Pedro Vespasiano
de Souza, inscrito no CNPJ sob o n° 10.869.924/0001-82, representado pela sua sócia Ezenita Rosa
Oliveira conforme quadro abaixo:
ITEM
01
2.
3.

DESCRIÇÃO

GASOLINA
OLEO DIESEL COMUM
OLEO DIESEL (S1 0)

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO ANUAL

VALOR
UNITÁRIO (R$)

L

126.000

R$4,56

L

36.000

R$ 349

R$
125.640,00

L

48.000

R$ 3,60

R$
172,800,00

TOTAL

VALOR
TOTAL (R$)
R$
574.560,00

R$873.000,00

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial n° 009/2020/SRP e seus Anexos integram esta Ata de Registro de
Preço, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura
Municipal e do Fornecedor Beneficiário indicado acima.
Ji
Dom Macedo Costa, 04 de janeiro 2021.
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CONTRATO
CONTRATO N° 002/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA
LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
LÍQUIDOS.

•

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA', pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n°
13.827.019/0001-58, com sede administrativa na Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro, Dom Macedo
Costa (BA) - BA, CEP 44.560-000, por seu Prefeito EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro, agente
de endemias, portador da Cédula de Identidade n° 081.688.05-90 SSP/BA e CPF (MF) n° 945.616.725-9 1,
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LIDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 10.869.924/0001-82, estabelecida na
Rua Pedro Vespasiano Costa, representada pelo sua sócia Senhor (a) Ezenita Rosa Oliveira, brasileira,
casada empresaria portador da Cédula de Identidade n°0314140107 SSP/BA e CPF (MF) n°381.404.97568, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por contrato social, com base no Edital do
Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP e todas as disposições da Lei n° 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei
n° 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, instruído no Processo Administrativo
n° 0955/2020, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento parcelado de combustíveis líquidos
automotivos (gasolina comum, e óleo diesel E óleo SIO) para abastecimento da frota de veículos
próprios pela da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, descritas no(s) item(ns) especificados na
Tabela prevista na Cláusula Segunda deste Contrato, conforme especificações constantes do Anexo 1 Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ 436.500,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e
Quinhentos Reais)

ITEM
01
02

1

DESCRIÇÃO

GASOLINA
,

ÓLEO DIESEL COMUM

UNIDADE

PREVISÃO DE
CONSUMO

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

L

63.000

R$ 4,56

R$
287.280,00

L

18.000

R$ 3,49

R$ 62.820,00

No caso de aquisição do produto pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social, os contratantes serão os
respectivos Fundos, representados pelos Secretários e pelo Prefeito Municipal.
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03

ÓLEO DIESEL (S1 0)

L

24.000

R$ 3,60

TOTAL

c
Ra6.4.00,0O
R$
436.500,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações2
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: 301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.007 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E
ELEMENTO
DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PLANEJAMENTO.
FONTE DE RECURSOS: 00 RCURSOS ORDINARIOS
UNIDADE: 800- SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.037 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 00UNIDADE: 400- SECRETRARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.008 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 01 - REC. IMP. TRASFERENCIA 25% DA EDUCAÇAO
UNIDADE: 400- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.015 GESTAO DO PROGRMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 015- REC. IMP. TRASFERENCIA DO FUNDEB 40%

UNIDADE: 500- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 02- SAUDE 15%
UNIDADE: 601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRAS. E SERVIÇOS PUBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 2.032 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRASPORTES
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 00 RCURSOS ORDINARIOS

UNIDADE: 601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRÁS. E SERVIÇOS PUBLICOS

2

A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo
Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária,
pois não ha obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do
TCU / Tribunal de Contas da União. - 4. ed. rev., atual. e ampi. - Brasília: TCU, Secretaria-Geral da
Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no
site www.tcu.gov.hr.
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PROJETO/ATIVIDADE: 2.032 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRASPORTES
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 42 FUNDO ESPECIAL DE ROYATES

UNIDADE: 901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.045 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 00 RCURSOS ORDINARIOS

3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos órgãos Interessados da Prefeitura Municipal
pela Lei Orçamentária Anual.
•

CLÁUSULA QUARTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O início do fornecimento deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do contrato.
4.2. O fornecimento será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma das
Unidades Administrativas Municipais em papel timbrado e assinado por responsável previamente
identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo de no mínimo 02 (dois) dias úteis.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o abastecimento de veículo mediante contato
telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

•

5.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
a) O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustíveis do Contratado, no endereço
indicado na proposta, admitida uma distância de até 20 km da Sede da Prefeitura Municipal;
b) O Contratante encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, preferencialmente,
dentro do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das 06
(seis) às 23 (vinte e três) horas, ressalvado o caso de ambulâncias ou viaturas de plantão que poderão ser
abastecidas em qualquer horário do dia ou noite.
c) O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização de Fornecimento",
conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente
datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
d) A "Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao
abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
5.2. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua
composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua
composição.
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5.3. O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a partir
do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando o
CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
5.4. Para o abastecimento das viaturas oficiais, deverão ser especificados os quantitativos em litros dos
combustíveis fornecidos, no preenchimento da requisição da Prefeitura Municipal, bem como fornecer o
devido comprovante.
5.5. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.

9

1

5.6. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01
(uma) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de ate 30 de junho 2021, contado da data da sua assinatura, para
a execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira deste Contrato, excluídos o dia do começo e
incluído o do vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

W

7.2. O CONTRATADO deve:
a) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou
ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
b) garantir que todo combustível registrado pela bomba seja abastecido no veículo indicado e cadastrado
na frota do CONTRATANTE;
c) controlar para que os veículos cadastrados sejam abastecidos com o combustível para o qual está
autorizado o fornecimento;
d) efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido
neste contrato;
e) comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
f) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na
licitação.
g) credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário,
prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução
do contrato;
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h) fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, e19d pe Ç,
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas asoa—
sobre medicina e segurança do trabalho;
i) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
j) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Presencial n°. 001/2019/SRP ao qual está
vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a)a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
b)a subcontratação para a execução do objeto deste contrato.
c)a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência
deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;
b) solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
c) solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato mediante a expedição de
autorização de fornecimento;
d) notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no
fornecimento, fixando prazo para sua correção.
e) designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
f) fornecera relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, autorizados a receberem
o referido fornecimento;
g) fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações
para guia de abastecimento.
h) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo 1 - Termo de Referência do
edital do Pregão Presencial n°. 00912020/SRP.
CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8,666/1993.
- em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove
a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
11 - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a)provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b)definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
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8,2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documetà1i
correspondente ao serviço prestado
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.
CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor
ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência
de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração
do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercida pelo Executor do Contrato,
designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% (cinco
por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do
último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
10.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até o 100 (décimo) dia útil do mês subsequente ao do
fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do
licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente
atestada pelo Órgão de Competente.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da CONTRATADA.
10.3. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço do
mês anterior, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, para fins de
liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:
a) Regularidade junto ao INSS-CND;
b) Regularidjunto..ao FGTS-CRF;
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10.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado dTo,paç2
final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da
terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação
deverá ser efetuada no valor final por tipo de produto.
10.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
10.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos na totalidade do valor e das quantidades
estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o serviço efetivamente prestado.
10.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
-

11.1. O preço unitá rio considerado para o fornecimento dos combustíveis será o preço ofertado na proposta
vencedora.
11.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

.

11.3. Os preços dos combustíveis são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da
data de apresentação da proposta, admitindo-se a revisão e o reajuste na forma da Lei e deste Edital.
11.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
11.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar
sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal.
11.3.3. No caso de fornecimento de combustível, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato,
a proposta vencedora deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor de bomba que está sendo
ofertado para Prefeitura Municipal.
11.4. Caso haja necessidade de alteração do preço durante o Contrato em razão de aumento de preços
dos combustíveis realizados pelo Governo Federal, deverá ser mantido o mesmo percentual de desconto
sobre o valor de bomba.
11.5. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que
se tornou insuficiente, in,truío com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro
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do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recomTr446e
tomou excessivo.
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11.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na
fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM =
1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
6/1 00
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

= 0,00016438

365

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1, Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
12.2. O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
•

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n°8.666/93.
13.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do contratado, o contratante poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou
estimados.
13.3. Quando a rescisão ocorrer nas hipóteses dos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/1 993,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados.
13.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar,
motivadamente, provi. nci.s acauteladoras.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.1. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com o MunicipiorexcItído
no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
1. apresentação de documentação falsa;
2. retardamento da execução do objeto;
3. falhar na execução do contrato;
4. fraudar na execução do contrato;
S. comportamento inidôneo;
6. declaração falsa;
7. fraude fiscal.
14.2. Para os fins do item 5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.° 8.666/1993.
14.3. Para condutas descritas nos itens 1, 4, 5, 6 e 7 será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por
cento) do valor estimado do contrato.
14.4. Para os fins dos itens 2 e 3, será aplicada multa será aplicada multa nas seguintes condições:
a)0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de atraso
injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a ctério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b)0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de
descumprimento das obrigações assumidas;
. c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto na alínea "a" ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
14.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
14.5. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença
será descontada da garantia contratual.
14.7. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolhera importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
14.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este será, encaminhado para inscrição em dívida ativa.
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14.9. Caso o valor reservado por força do item 10.1. da Cláusula Décima deste Contrato seja ütilid,
todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE
-

14.10. Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a
inexecução total do seu objeto.
14.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
15.O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 e vincula-se ao edital e
anexos do Pregão Presencial n°. 009/2020/SRP, constante do Processo Administrativo n° 0955/2020, bem
como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO
-

16. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Dom Macedo Costa, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 1,
alínea "d", da Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Dom Macedo Costa BA, em 04/01
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA LTDA
Representante legal: EZENITA ROSA OLIVEIRA
Cl: 0314140107 SSP/BA e CPF: 381.404.975-68
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
-

TESTEMUNHAS:

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNN n° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, sfn°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
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DOM
CPF:

NOME:j.jI.
CPF:
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Prefeitura Municipal de Dom MacedoCosta
\
Terça-feira 23 de Fevereiro de 2021 Ano N°2406
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Extrato de Contrato N° 002/2021 - Processo Administrativo N°
0955/2021 - Pregão Presencial-SRP N° 009/2020 - Auto Posto Dom
Macedo Costa.
• Extrato de Contrato N° 003-2021 - Inexigibilidade N° 001/2021 - Igor
Coutinho Souza Advogados & Consultores.
• Extrato de Contrato N° 004-2021 - Inexigibilidade N° 001/2021 - Igor
Coutinho Souza Advogados & Consultores.
• Extrato de Contrato N° 005-2021 - Inexigibilidade N° 002/2021 Faros Brasil Asessoria Contabil LTDA - ME.
• Extrato de Contrato N° 006-2021 - Inexigibilidade N° 003/2021 Vagner Reis Sociedade Individual de Advocacia - ME.

Impp~ Oficial
Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.
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Gestor - Egnatdo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/n0
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0955/2021 PREGAO
PRESENCIAL-SRP N°. 009/2020- - CONTRATANTE: Município de Dom Macedo
Costa. CNPJ/MF n°13.827.019/0001-59. CONTRATADA: AUTO POSTO DOM
MACEDO COSTA OBJETO: Aquisição de combustíveis líquidos automotivos (gasolina
comum, óleo diesel e óleo diesel SiO) para abastecimento da frota de veículos próprios
da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa VALOR: R$ 436.500,00 DATA DA
ASSINATURA: 04/01/2021. Ate 30/06/2021 Egnaldo Píton Moura. Prefeito Pelo
Contratante. CONTRATADA: Ezenita Rosa de Oliveira Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 003-2021
INEXIGIBILIDADE N° 001/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF n° 13.460.266/000169. CONTRATADA IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS & CONSULTORES CPF/MF n°
07,771,44610001-69. Fundamento Legal: Licitação, Art. 25, II c/c Art. 13 da Lei 8666/93,
Modalidade: Inexigibilidade OBJETO: Contratação da prestação de serviços técnicoprofissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de Direito Público na
Secretaria Municipal de Administração, nos setores de Licitações e Contratos e nas Secretarias
de Assistência Social, Educação, Obras e Transportes, Cultura, Meio Ambiente do Município
de Dom Macedo Costa-Bahia. Data da Assinatura: 06.01.2021. Vigência: Imediata até
31/12/2021. Valor Global: R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais).
Egnaldo Píton Moura. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 004-2021
INEXIGIBILIDADE N° 001/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF n° 13.460.266/0001-69. CONTRATADA
IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS & CONSULTORES CPF/MF n° 07.771.446/0001-69. Fundamento Legal:
Licitação, Art. 25, II dc Art. 13 da Lei 8666/93, Modalidade: Inexigibilidade OBJETO: Contratação da prestação de
serviços técnico-profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica nas áreas de Direito Público no
Fundo Municipal de Saúde do Município de Dom Macedo Costa-Bahia. Data da Assinatura: 06.01 .2021. Vigência:
Imediata até 31/12/2021. Valor Global: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). Egnaldo Píton Moura,
Prefeito Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JAXH2EUJI 3OI6BBVBG9VLW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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