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Prefeitura Municipal de
Maracás publica:
• Decreto Nº 051/20 De Dezembro De 2020- Abre Crédito Suplementar por
Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2020.
• Portaria nº 434/2021- Rescindir o contrato de Angel Alcantara Santos
Pires – da vaga pleiteada no Processo Seletivo REDA 2019 da Secretaria
de Desenvolvimento Social, de acordo com o Edital nº 02 de 27 de
fevereiro de 2019.
• Portaria Nº 435/2021-Rescindir o contrato de Elzeni Damasceno De
Souza – da vaga pleiteada no Processo Seletivo REDA 2019 da
Secretaria de Desenvolvimento Social, de acordo com o Edital nº 02 de 27
de fevereiro de 2019.
• Republicação Do Pregão Eletrônico Nº 13/2021-Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços mecânicos diversos,
incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da
Frota Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou
originais de fábrica, conforme especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I do Edital.
• Edital Pregão Eletrônico Nº 13/2021- Maior Desconto Por Lote.
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Maracás

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
C.N.P.J.: 13.910.203/0001-67
Município: Maracás

DECRETO Nº 051/20 de Dezembro de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
no Orçamento Programa 2020.
O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
Municipal nº 000535/19 de 26 de DEZEMBRO de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
(4) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.003-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

68.000,00
Total da Unidade:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(60) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.005-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

68.000,00

10.800,00
Total da Unidade:

05 - SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO
05.05 - SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO
(124) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.027-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.800,00

14.300,00
Total da Unidade:

07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
(22) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.007-7.1.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(58) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.008-7.1.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(73) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.009-7.1.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(74) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.009-9.2.18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(100) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.010-7.1.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(101) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.010-9.2.18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(158) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-7.1.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(159) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-9.2.18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

14.300,00

43.100,00
26.543,00
329.800,00
139.400,00
66.626,00
77.205,00
17.668,00
9.164,00
Total da Unidade:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(15) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.029-6.1.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(72) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.031-6.1.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(119) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.038-6.1.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

709.506,00

168.100,00
68.844,00
29.800,00
Total da Unidade:
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Município: Maracás

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(245) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.015-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

38.000,00

Total da Unidade:
Total Suplementação:

38.000,00
1.107.350,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do
excesso de arrecadação.
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
(3) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.003-0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(10) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.003-0.1.00 - Material de Consumo
(29) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.004-0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Total da Unidade:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(67) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.005-0.1.00 - Material de Consumo
(73) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.005-0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(76) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.005-0.1.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Total da Unidade:
05 - SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO
05.05 - SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO
(121) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.027-0.1.00 - Contratação p/ Tempo determinado
(128) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.027-0.1.00 - Material de Consumo
(130) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.027-0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(140) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.049-0.1.00 - Material de Consumo
Total da Unidade:
07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
(4) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.003-9.2.19 - Obras e Instalações
(5) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.003-7.1.01 - Equipamentos e Material Permanente
(14) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.014-9.2.19 - Equipamentos e Material Permanente
(16) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.007-7.1.01 - Contratação p/ Tempo determinado
(31) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.007-9.2.19 - Material de Consumo
(43) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.007-9.2.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(52) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.007-9.2.19 - Equipamentos e Material Permanente
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11.000,00
22.000,00
10.000,00
43.000,00

16.000,00
8.500,00
11.700,00
36.200,00

3.300,00
14.200,00
5.700,00
15.600,00
38.800,00

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
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07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
(68) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.009-9.2.18 - Contratação p/ Tempo determinado
(69) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.009-9.2.19 - Contratação p/ Tempo determinado
(71) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.009-9.2.18 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(72) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.009-9.2.19 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(77) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.009-7.1.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
(80) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.009-9.2.19 - Material de Consumo
(83) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.009-7.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(85) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.009-9.2.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(87) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.009-9.2.19 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ
(92) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.009-7.1.01 - Equipamentos e Material Permanente
(94) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.009-9.2.19 - Equipamentos e Material Permanente
(96) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.010-9.2.18 - Contratação p/ Tempo determinado
(97) 3.1.90.05.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Outros Benefícios Previdenciários
(102) 3.1.90.16.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
(106) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Material de Consumo
(108) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
(111) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(113) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Obrigações Tributárias e Contributivas
(115) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.010-7.1.01 - Equipamentos e Material Permanente
(117) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.010-9.2.19 - Equipamentos e Material Permanente
(126) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.012-7.1.01 - Contratação p/ Tempo determinado
(127) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.012-7.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(129) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.012-7.1.01 - Material de Consumo
(134) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.012-9.2.19 - Material de Consumo
(145) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.012-9.2.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(146) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.012-7.1.01 - Obrigações Tributárias e Contributivas
(150) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.012-7.1.01 - Equipamentos e Material Permanente
(157) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-9.2.18 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(160) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-7.1.01 - Material de Consumo
(161) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.026-7.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
(162) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-7.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(164) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.026-7.1.01 - Equipamentos e Material Permanente
(165) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.052-7.1.01 - Contratação p/ Tempo determinado
(166) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.052-7.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(172) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.054-7.1.01 - Contratação p/ Tempo determinado
(173) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.054-7.1.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
(174) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.054-7.1.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(176) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.054-7.1.01 - Material de Consumo
(178) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.054-7.1.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(180) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.054-7.1.01 - Equipamentos e Material Permanente
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10.833,00
71.150,00
12.140,00
65.340,00
1.200,00
1.200,00
28.700,00
11.776,00
10.000,00
43.700,00
1.100,00
2.600,00
5.900,00
5.400,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
300,00
5.900,00
1.100,00
2.100,00
300,00
8.700,00
1.900,00
12.800,00
700,00
1.100,00
1.130,00
3.800,00
1.900,00
1.100,00
1.100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
337,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
C.N.P.J.: 13.910.203/0001-67
Município: Maracás

07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
(181) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.026-9.2.18 - Contratação p/ Tempo determinado
Total da Unidade:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(14) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.029-6.1.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Total da Unidade:

2.300,00
336.606,00

266.744,00
266.744,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(211) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.004-0.1.00 - Obras e Instalações

228.000,00

(227) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.024-0.1.00 - Obras e Instalações

13.100,00
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Maracás

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
C.N.P.J.: 13.910.203/0001-67
Município: Maracás

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(244) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.015-0.1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

144.900,00

Total da Unidade:
Total Anulação:

386.000,00
1.107.350,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 25 de Dezembro de 2020.

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Fonte: 6.1.02
Fonte: 7.1.01
Fonte: 9.2.18
Fonte: 9.2.19
Total:

Adição

Redução

131.100,00
266.744,00
483.737,00
225.769,00
0,00

504.000,00
266.744,00
110.837,00
29.003,00
196.766,00

1.107.350,00

1.107.350,00
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Portarias

PORTARIA nº 434/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACÁS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Legislação vigente:
CONSIDERANDO - O termo de Desistência protocolado no dia 15 de fevereiro do
corrente ano;

RESOLVE:
Art. 1º - Rescindir o contrato de ANGEL ALCANTARA SANTOS PIRES – da vaga
pleiteada no Processo Seletivo REDA 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Social, de
acordo com o Edital nº 02 de 27 de fevereiro de 2019.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracás-BA, em 17 de fevereiro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PORTARIA nº 435/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACÁS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Legislação vigente:
CONSIDERANDO - O termo de Desistência protocolado no dia 15 de fevereiro do
corrente ano;

RESOLVE:
Art. 1º - Rescindir o contrato de ELZENI DAMASCENO DE SOUZA – da vaga
pleiteada no Processo Seletivo REDA 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Social, de
acordo com o Edital nº 02 de 27 de fevereiro de 2019.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracás-BA, em 17 de fevereiro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr: 13/2021 – PE
Processo Administrativo:
Data do Processo:

64/2021
03/02/2021

REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

Licitação [nº 855560]
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Maracás no exercício das atribuições que lhe confere a
portaria nº 403 de 11/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 13/2021, Forma de Julgamento: Maior Desconto Por Lote,
que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
mecânicos diversos, incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas
da Frota Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de
fábrica, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Nova
Data e hora da disputa: às 08:30h (Horário de Brasília) do dia 01/03/2021, no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo Tel. (73) 3533-2121/2115 das 08:00 às 12:00 hs.,
ou pelos sites: www.maracas.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, onde encontram-se a disposição dos
interessados o edital e seus anexos.

ANTONIO LUIZ NUNES GOMES
PREGOEIRO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F4ETLZFGJFX7R2XEKSFEJA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Fevereiro de 2021
10 - Ano - Nº 3979

Maracás

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
MAIOR DESCONTO POR LOTE
PARTE A - PREÂMBULO
I - REGÊNCIA LEGAL:
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93,
Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto Municipal nº
355/2019 de 25/02/2019, Decreto Federal nº 3.555/00 e nº 10.024/2019, no que for pertinente.
II - UNIDADE INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS.
III – PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 64/2021

IV - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021.
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR DESCONTO POR LOTE.
VI - FORMA DE EXECUÇÃO: (_) ÚNICA (x) PARCELADA.
VII - Objeto da licitação: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços
mecânicos diversos, incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas
da Frota Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica,
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
VIII - Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 01/03/2021.
HORA: 08:30 Horas (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: [855560].
8.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da
licitação: Site: www.licitacoes-e.com.br
8.2. Tempo de disputa: 15 (quinze) minutos mais o tempo aleatório do sistema
8.3. Início do acolhimento de propostas: às 08h00 do dia 22/02/2021.
8.4. Limite do acolhimento de propostas: às 08h00 do dia 01/03/2021.
8.5. Abertura das propostas: às 08h00 do dia 01/03/2021.
8.6. Data e a hora da disputa: às 08h30min do dia 01/03/2021.
IX - Prazo de execução do objeto: 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades da Prefeitura e
suas Secretarias, após a emissão da Ordem de Serviços;
X - Patrimônio Líquido mínimo necessário: (x) 10% correspondente ao valor orçado pela
Administração;
XI - Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na
sede da Prefeitura Municipal de Maracás, Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000,
Maracás–Bahia, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (73) 3533-2121 ou por e-mail
licitacaomaracas@gmail.com, bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da
Prefeitura (http://www.maracas.ba.gov.br);
XII - A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Maracás, site:
http://www.maracas.ba.gov.br, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Maracás-Bahia, na Homologação supracitada a empresa vencedora será
convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
PARTE B - PREÂMBULO
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O Município de Maracás, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal nº 403/2021 de
11/01/2021, publicada no Diário oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
Tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE. O procedimento licitatório observará as disposições
das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº
123/06, 147/14 e 155/16, Decreto Municipal nº 355/2019 de 25/02/2019, Decreto Federal nº 3.555/00
e nº 10.024/2019, no que for pertinente.
I – DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem como objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação
de serviços mecânicos diversos, incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e
máquinas da Frota Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais
de fábrica, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
1.3. Obriga-se a prestar os serviços referidos nos estritos termos deste edital e nos prazos estipulados.
1.4. O objeto deste edital compreende todo e qualquer serviço necessário ao bom funcionamento dos
veículos da municipalidade, notadamente:
I - Manutenção Mecânica/Elétrica.
II - Sistemas:
x Motor;
x Transmissão;
x Direção;
x Suspensão: dianteira e traseira
x Freio;
x Arrefecimento;
x Elétrico/Eletrônico;
x Alimentação;
x Ar condicionado;
x Outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos descritos neste edital.
1.5. Orçamento prévio e aprovação.
a) A cada serviço, o CONTRATANTE solicitará da CONTRATADA um orçamento prévio que deverá ser
preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e nº da placa do veículo, o nome e
quantidade de peças e/ou acessórios e serviços a serem executados;
b) Quando da solicitação do orçamento prévio do serviço, o CONTRATANTE determinará o prazo
máximo para apresentação do mesmo, que não poderá exceder 24 (vinte e quatro) horas;
c) O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a CONTRATADA
executar e fornecer o que for aprovado;
d) Deverá ser indicado, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para execução dos serviços
orçados, constando a data da entrada do veículo na oficina da CONTRATADA ou da oficina sublocada
pela mesma, se for o caso;
1.6. Peças e acessórios.
a) A substituição de peças e/ou acessórios deverá ser precedida de aprovação prévia do
CONTRATANTE e deverá constar nome da peça, quantidade, marca, referência, modelo, preço, etc.
b) Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo CONTRATANTE através de pesquisa de
mercado antes da aprovação do mesmo.
c) As peças e/ou acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser entregues ao CONTRATANTE,
no ato do recebimento do veículo devidamente consertado.
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1.7. Excepcionalmente, os serviços poderão ser prestados em outros veículos não pertencentes
diretamente à municipalidade, mas que estejam sob a sua guarda e, por questão contratual ou legal,
seja sua a obrigação pela manutenção.
II – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que:
a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital;
c) comprovem possuir os documentos de habilitação e demais exigidos neste edital, apresentandoos nos termos e formas aqui previstas;
d) tenham uma infraestrutura mínima obrigatória, com quadro próprio de pessoal técnico ou
profissional qualificado, que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital;
e) Entende-se por infraestrutura mínima obrigatória, a instalação predial coberta e fechada,
adequada às normas de segurança, apta ao funcionamento do ramo pertinente, que contenha
equipamentos e ferramentas necessários para a execução satisfatória do objeto desta licitação.
f) A proponente deverá dispor obrigatoriamente, em equipamentos, no mínimo:
x Rampa hidráulica;
x Quadro de ferramenta de manutenção normal;
x Jogo de lâminas para regulagem de válvulas;
x Carregador de baterias.
g) Entende-se por quadro próprio de pessoal técnico ou profissional qualificado, o quadro de
funcionários que tenham vínculo empregatício ou de prestação de serviços com a detentora da Ata
de Registro de Preço e que detenham conhecimentos e habilidades técnicas em multimarcas de
veículos, capaz de realizar serviços de mão-de-obra satisfatória e adequada aos veículos;
h) Entende-se por ESPECIALIDADE o ramo de trabalho comercial em manutenção de automotores.
2.5. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis
e regulamentos citados neste Edital;
2.6. Não serão admitidas empresas que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, em dissolução, em liquidação, consórcios de empresas, e não sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.7. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitação e
de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que,
em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto
similar ao da empresa punida;
2.8. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei;
2.9. Não será admitida qualquer intermediação ou subcontratação;
2.10. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS:
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49;
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3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06;
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar;
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao
sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06 com alterações introduzidas pela Lei n° 147/2014:
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento;
3.7. Nos termos do art. 48, inciso I da Lei n° 123/06, com alterações introduzidas pela Lei n°
147/2014, os lotes que corresponderem ao valor de até R$: 80.000,00 (oitenta mil reais) ficam
destinados à participação exclusiva de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).
IV – DO CREDENCIAMENTO:
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização;
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica;
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou a Prefeitura de Maracás responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Maracás;
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
V - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
5.1. Até 03 (três) 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 licitacaomaracas@gmail.com, até as 17 horas, no horário
oficial de Brasília-DF;
5.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, através do e-mail
licitacaomaracas@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Praça Ruy Barbosa,
nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000, Maracás/Bahia, nos dias úteis, no horário das 07:30 às 12:00,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados;
5.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas;
5.3. 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;
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5.4. 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:
licitacaomaracas@gmail.com;
5.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.
VI – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6. A licitante deverá encaminhar todos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
conforme exigidos neste edital, por meio do sistema eletrônico, através do site: www.licitacoes-e.com.br,
até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação;
6.1. A licitante deverá apresentar a proposta de preço detalhada do objeto ofertado, na forma
expressa no sistema eletrônico, indicando quantidade, valores unitários e total, já considerado e
incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
6.2.1. Os lances serão realizados pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE, para
peças e serviços expresso em moeda corrente nacional. O percentual de desconto deverá ser
apresentado, o mesmo tanto para peças como serviços, no máximo, duas casas decimais.
6.3. As propostas e os documentos de habilitação ficarão disponíveis no sistema eletrônico;
6.4. Qualquer elemento que possa identificar à licitante no sistema antes da face de etapa de lance,
será desclassificada, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;
6.5. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhada;
6.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital;
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances;
6.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos;
6.9. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e,
entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;
6.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.11. Os documentos exigidos à habilitação deverão ser apresentados em Original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por TABELIONATO DE NOTAS ou AUTENTICAÇÃO DIGITAL por Cartório
Competente e/ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, por membro da Equipe de Apoio ou
Pregoeiro, à vista dos originais nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº
8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua
apresentação;
a) Os documentos que não forem autenticados, remetidos pelo sistema licitações-e, deverão
ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, via SEDEX contado da solicitação do
Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000,
Maracas–BA, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura
Municipal de Maracás, o número do tel, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço
da empresa. O licitante deverá comprovar a postagem dos documentos com o ENCAMINHAMENTO DO
CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da sua postagem, para e-mail indicado
acima;
b) Serão aceitas somente cópias legíveis;
c) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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6.12. Caso sejam solicitados os documentos de habilitação, deverão ser encaminhados a Prefeitura
Municipal de Maracás, Setor de Licitações, Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000,
Maracás- Bahia, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
6.13. Os documentos exigidos na Habilitação deverão, preferencialmente, ser apresentados
ordenadamente, de modo a facilitar sua análise.
VII– DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou da última
alteração Contratual consolidadas, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
d) Cédula de identidade dos sócios da empresa;
e) Certidão simplificada emitida pela junta comercial do estado, expedida nos últimos 60 (sessenta)
dias anteriores à data de apresentação das propostas.
7.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade
com os termos do Decreto Federal nº 8.302/2014;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento (FGTS), mediante
a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS –CRF;
e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial;
7.3.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese
de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da sessão pública;
7.3.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº123/06);
7.3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o 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 (art. 43, §1º, da LC nº123/06);
7.3.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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 licitante, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação
da proposta, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. Os licitantes apresentarão,
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conforme o caso, publicação do balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram
transcritos o balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO registrados na Junta Comercial. Estes documentos deverão conter as assinaturas de
pelo menos um sócio-gerente, e do contador responsável através do selo com aposição do Selo “DHP”,
com comprovante de quitação e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado onde os mesmos foram efetuados;
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do
licitante pessoa jurídica ou empresário individual, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de
apresentação das propostas ou conforme validade constante na certidão.
7.5 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, relativo ao exercício do ano corrente, expedido pelo órgão
municipal da sede da licitante;
b) Comprovação de aptidão da Empresa de desempenho de atividade pertinente ou equivalente
compatível com o objeto da presente licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, necessariamente,
deverão ter a firma do signatário reconhecida por Tabelionato de Notas ou Autenticação Digital
por Cartório Competente ou ainda fotocópia simples desde que seja acompanhada pelo original para
verificação de sua autenticidade pelo Pregoeiro e ou Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
b.1) O atestado de Capacidade Técnica deve ser com Papel Timbrado da empresa que atesta os
fornecimento de serviços ou materiais, Número do CNPJ, Endereço, nº, Bairro, Cidade, CEP, E-mail e
telefone de contato;
b.2) Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de fornecimento similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior;
b.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados;
b.4) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente
ou pelo próprio concorrente e por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente.
7.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
7.6.1 O licitante deverá declarar:
a) Declaração Única, conforme Modelo sugerido pelo Edital, Anexo IV.
7.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis;
7.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
7.10.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
7.10.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
7.10.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.11. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br;
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre ao Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico;
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8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública;
9.1.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate do item “Regras Gerais de Desempate”, será convocado tendo por base o próprio preço que
ofereceu na sessão de lances;
9.1.4. O direito de preferência previsto no item “Preferência das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;
9.1.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da ITEM “Preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”;
9.1.6. Finalizado o procedimento previsto no item “Preferência das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
9.1.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases
previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES:
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor;
11.2. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá
fixar valor mínimo, em reais, não superior a 5,00 % do valor estimado da contratação, a ser admitido
como variação entre um lance e outro;
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema;
11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
11.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante;
11.6. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração;
11.7. O critério de julgamento será exclusivamente o de Maior Percentual de Desconto sobre o Lote
ofertado, conforme definido neste Edital e seus anexos.
XII – DO MODO DE DISPUTA:
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12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO E
FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, a
etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos;
12.1. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção
de lances será automaticamente encerrada;
12.2. Encerrado o prazo de 10 (dez) minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo;
12.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 12.2, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo;
12.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos 12.2 e 12.3, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade;
12.5. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que
os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após
esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade;
12.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada;
12.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
12.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados;
12.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
13.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado,
após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45,
inciso I c/c § 3º, da LC nº123/06);
13.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
123/06);
13.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória
para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame (Art. 45, II, da LC nº123/06);
13.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§
1º e 2º, da LC nº 123/06);
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13.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação
prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
13.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas
de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta;
13.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas
as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº123/06);
13.9. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE:
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como
critério de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1. Sucessivamente, aos materiais;
14.1.2. Produzidos no País;
14.1.3 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
14.1.4 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
14.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as
hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público,
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
XV – NEGOCIAÇÃO:
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao 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;
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
16.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a Proposta de
Preços adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo I – Modelo de
Proposta de Preços, no prazo máximo de 06 (seis) horas do encerramento da Sessão, por meio do
sistema www.licitações-e.com.br e/ou no endereço eletrônico licitacaomaracas@gmail.com.
16.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:
a) Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme Anexo I;
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
c) Declaração única, conforme Anexo IV.
16.3. A licitante que deixar de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital;
16.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto;
16.5. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.6. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.7. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.8. Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços, conforme Anexo I;
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16.9. A empresa licitante deverá estar ciente que os preços dos itens a serem apresentados na
proposta reformulada devem ser baixados de forma linear, baseado no percentual de redução do
preço proposto no Lote, decorrente dos lances e da negociação. No caso de não ocorrer a redução
linear, o lote não poderá ser adjudicado ao vencedor;

16.10. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital;
16.11. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica
a desclassificação da proposta.
XVII - DO RECURSOS:
17.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer;
17.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão
solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo
com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante
declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos;
17.2.1. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema,
que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;
17.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 17.1), no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor;
17.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
17.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
17.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
17.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
17.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora;
17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XVIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
18.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação;
18.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor;
18.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis;
18.4. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA”.
XIX - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
19.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e
a quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados da data da convocação, procederem à assinatura do Contrato, a qual, após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas;
19.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
órgão gerenciador;
19.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no
presente instrumento convocatório;
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19.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
19.5. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os
materiais com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação
baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para
fins de eventual contratação;
19.6. No momento da assinatura do Contrato a Administração verificará se os licitantes mantêm as
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante todo o
Contrato.
XX – DAS SANÇÕES:
20.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Maracas
e será descredenciada no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:
a) cometer fraude fiscal;
b) apresentar documento falso;
c) fizer declaração falsa;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) não assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame
g) não mantiver a proposta.
20.2. Para os fins do item 17, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da lei federal nº 10.520/02.
XXI- DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1. O Prefeito Municipal de Maracás 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;
21.2. A anulação do Pregão induz à do contrato;
21.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato;
21.4. 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;
21.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, ao 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;
21.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão;
21.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel;
21.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as
últimas;
21.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
Município de Maracás, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
XXII- FORO:
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22.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de
Maracas, Comarca de Maracas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
22.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
XXIII – ANEXOS:
I - TERMO DE REFERÊNCIA;
II - PROPOSTA DE PREÇOS;
III - MINUTA DO CONTRATO;
IV - DECLARAÇÃO ÚNICA.
Maracás – BA, 03 de Fevereiro de 2021.
__________________________
Antônio Luiz Nunes Gomes
Pregoeiro
PARECER JURÍDICO
Este edital obedece aos requisitos e atende a todas as formalidades exigidas pela lei nº 8.666/93 e
10520/02, estando de acordo com as respectivas disposições legais, sendo esta assessoria jurídica pela
concretização da avença.
________________________
Hyone Dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto Nº 357/2019 - OAB/BA nº 46.910
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I – OBJETO:
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços mecânicos diversos, incluindo
manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da Frota Municipal, com fornecimento de
peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, conforme especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I do Edital.
II - JUSTIFICATIVA:
Faz-se necessário a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, com a finalidade de alcançar maior presteza e eficiência na
realização dos serviços afetos à conservação da frota de veículos do Município de Maracás, primandose pela otimização da qualidade no trato do bem público, com estreita observância de características
de cada veículo e respectivo plano de manutenção, diminuindo com tais medidas os gastos de
manutenções corriqueiras da frota municipal.
III. DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL:
O Objeto do registro de preço refere-se a veículos, máquinas e motores pertencentes à municipalidade
ou pelos quais tenha a obrigação de manutenção e conservação, presentes e futuros.
São os veículos que, atualmente, integram a frota municipal:
RENAVAN

PLACA

-

PLH 7152

CAMINHONETE

SEC. DE GOVERNO

599228610

OUX-8775

FORD/FOCUS

SEC. DE GOVERNO

2013/2014

505612127

OKY-5898

FORD RANGER XL CD4 22

SEC. GABINETE

2012/2013

541823027

OUH-1271

SIENA (VICE)

SEC. DE GOVERNO

2013/2013

200257161

NTD-7563

HONDA/ MOTO

GUARDA MUNICIPAL

2009/2009

486624099

OKO-4898

HONDA/ MOTO

GUARDA MUNICIPAL

2012/2013

1457978940

PLP-9C99

DUSTER

GUARDA MUNICIPAL

2018/2019

993015425

OUZ-7801

CAMINHÃO PIPA PAC 2

SEC. AGRICULTURA

2013/2013

1046567826

PJE-3692

FIAT/ STRADA

SEC. AGRICULTURA

2015/2015

-

209083

BOMBA POÇO ARTESIANO

SEC. AGRICULTURA

-

3767798

BOMBA POÇO ARTESIANO

SEC. AGRICULTURA

-

3767806

BOMBA POÇO ARTESIANO

SEC. AGRICULTURA

-

G11114

BOMBA POÇO ARTESIANO

SEC. AGRICULTURA

835373940

JPZ-3825

FORD/CAMINHÃO

SEC. AGRICULTURA

2004/2004

-

PEM8B52

MOTOR PIPA

PEM 8B52

CAMINHÃO PIPA ADVANTEH

SEC. AGRICULTURA
SEC. AGRICULTURA

2011/2012

FORD FIESTA

SEC. AGRICULTURA

FIAT /PALIO FIRE

SEC. AGRICULTURA

808654789
1074104746
-

NTW 0491
PJR-3431

MARCA MODELO

HCC4030KDCG119 TRATOR NEW HOLLAND

SECRETARIA

ANO/MODELO

2015/2016

SEC. AGRICULTURA

761045139

JOP-3125

MAXBUSAGRALE (Biblioteca)

SEC. EDUCAÇÃO

2001/2001

197551351

JSY-2993

VW/15.190 (Ônibus)

SEC. EDUCAÇÃO

2009/2010

321952030

NYS-9930

IVECO/CITCLASS (ONIBUS)

SEC. EDUCAÇÃO

2010/2011

502088311

OKV-8706

VW/ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2012/2013

525471715

OLC-3067

FIAT / DUCATO

SEC. EDUCAÇÃO

2013/2013

525709347

OLC-3775

IVECO/CITCLASS

SEC. EDUCAÇÃO

2012/2013

585695970

OUR-9352

ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2013/2013

1120104634

OZL-8694

ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2014/2014

1016154850

OZL-8281

MB/ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2014/2014
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316623687

NYS-4317

VW/ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2011/2011

1046570436

PJE-5817

IVECO/ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2014/2014

1056048082

PJJ-2913

SANDERO/RENAUT

SEC. EDUCAÇÃO

2015/2016

1173985333

PLJ-5182

VW/15.190EOD E.HD

SEC. EDUCAÇÃO

2018/2019

1184860081

PLO-2A27

M.BENZ/CAIO LO 916. ORE

SEC. EDUCAÇÃO

2018/2019

1184848910

PLO-7J48

M.BENZ/CAIO LO 916. ORE

SEC. EDUCAÇÃO

2018/2019

1173987700

PLJ-9158

VW/15.190EOD E.HD

SEC. EDUCAÇÃO

2018/2019

1217146153

QTV – 6C54

FIAT/TORO - CAMINHONETE

SEC. EDUCAÇÃO

2019/2020

1228848677

RCP-8E62

IVECO / DAILY - CAMINHÃO

SEC. EDUCAÇÃO

2019/2019

321952030

NYS-9930

IVECO / CITYCLASS - ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2010/2011

1157469326

PLC - 2138

VW/NEOBUS - ONIBUS

SEC. EDUCAÇÃO

2018/2019

310816947

NYR-1052

RENAULT/CAM (SAMU)

SEC. DE SAUDE

2010/2010

587018577

OUR-7112

FIAT/ DOBLO

SEC. SAUDE

2013/2014

596597290

OUV-2650

AMBULANCIA

HOSPITAL

2013/2014

1045168790

OZJ-9378

ONIBUS

SEC. SAUDE

2013/2013

997664754

FQA-0117

SAVEIRO AMB PORTO ALEGRE

HOSPITAL

2013/2014

1135578246

PKT-3653

GM/MONTANA MARIMAR (AMB)

HOSPITAL

2017/2018

58947892

PRO-0D88

ABM. MASTER

HOSPITAL

2018/2019

1176953807

PRO -0E28

MASTER FUR L3H2 – UTEI MOVÉL

HOSPITAL

2018/2019

1176952339

PRO – 0D68

MASTER FUR L1H1 - AMBULANCIA

HOSPITAL

2018/2019

1182302731

PRS – 0D58

MASTER FUR L1H1

ATENÇÃO BÁSICA

2018/2019

1149668382

PLA – 6592

PRINTER VER - AMBULANCIA

HOSPITAL

2017/2018

1155982492

PLB – 2680

FORD / KA

ATENÇÃO BÁSICA

2018/2018

1112067202

PKI – 6898

VW / NOVA SAVEIRO RB - AMBULANCIA

HOSPITAL

2017/2017

1168428367

PLH – 6272

CHEV/MONTANA - AMBULANCIA

HOSPITAL

2018/2019

1168427514

PLH – 4443

FURGÃO MASTER - AMBULANCIA

HOSPITAL

2017/2018

1174167928

PLI – 1484

PICK UP S10

ATENÇÃO BÁSICA

2018/2019

1156584784

PLC – 9340

CHEV. MONTANA - AMBULANCIA

HOSPITAL

2018/2019

1218982508

QTW – 2124

FURGÃO MASTER

HOSPITAL

2019/2020

1228812370

RCP-1H26

MICRO/DL MARIMAR

SEC. SAÚDE

2019/2020

1228812869

RCP – 1G30

MICRO/DL MARIMAR

SEC. SAÚDE

2019/2020

-

OZD - 1123

MOTO HONDA

VIGILANCIA SANIT.

-

PJM – 4260

MOTO HONDA

VIGILANCIA SANIT

-

NZP - 3155

MOTO HONDA

VIGILANCIA SANIT

1074073646

PJR-5585

FIAT /PALIO FIRE

SEC. ASS. SOCIAL

NTI - 4037

ECO SPORT

SEC. ASS. SOCIAL

1088455112

PJY - 3365

FIAT - SIENA

SEC. ASS. SOCIAL

2015/2016

580945910

OUQ-3919

RENAULT/KAGOO

SEC. ASS. SOCIAL

2013/2014

457512326

NZR-6093

FIAT/ UNO MILE (CONSELHO)

SEC. ASS. SOCIAL

2012/2012

-

JKZ - 6436

TOYOTA BANDEIRANTE

2015/2016

286278529

JMJ-5062

MB/CAMINHÃO PIPA

SEC. INFRA ESTRUTURA
SEC. INFRA ESTRUTURA

1999/1999

587179554

OUR-1712

VW/31.280 (Caçamba Pac 2)

SEC. INFRA ESTRUTURA

2013/2013

993015425

OZF-2477

FIAT STRADA

SEC. INFRA ESTRUTURA

2014/2014

478940335

OKK-4169

VW/CAMINHÃO (CAÇAMBA)

SEC. INFRA ESTRUTURA

2012/2012

754592324

JOP-0524

GMC/CAMINHÃO

2000/2000

220654247

NTL-0786

HONDA/ MOTO

SEC. INFRA ESTRUTURA
SEC. INFRA ESTRUTURA

1977/1977

2010/2010
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580938433

OUQ-7416

SEC. INFRA ESTRUTURA

-

-

PALIO
RETRO ESCAVADEIRA RONDOM RK
406B
MOTO NIVELADORA RG 140 B NEW
HOLLAND - INFRA

2013/2014

-

-

MOTO NIVELADORA CATERPILLA 120K

SEC. INFRA ESTRUTURA

2014/2014

-

-

PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S

SEC. INFRA ESTRUTURA

2015/2015

-

-

RETO ESCADEIRA JCB 3C

SEC. INFRA ESTRUTURA

2011/2012

-

-

ROLO COMPACTADOR MULLER

SEC. INFRA ESTRUTURA

2010/2010

-

JQL - 4433

MOTO HONDA

SEC. INFRA ESTRUTURA

SEC. INFRA ESTRUTURA

2010/2011

SEC. INFRA ESTRUTURA

2012/2013

Obs. Esta relação dos veículos máquinas e motores está passiva de alterações, podendo a
mesma ser acrescida ou retirada, a depender da eventual necessidade do município.
IV – ESPECIFICAÇÕES DAS QUANTIDADES E QUALIDADE DOS SERVIÇOS:
Lote: 1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos diversos com fornecimento de peças
e acessórios genuínos ou originais de fábrica em veículos leves e médios.

Item

Qtd

1

1

3

1

5

1

8

350

9

1

14

1.200

16

340

18

350

Unid.

Especificação

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
UNID. EM GERAL P/ VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS.
(707204481)
FORNECIMENTO DE PEÇAS (ELETRONICOS)
UNID.
P/ VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS (707204485)
FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS P/
UNID.
VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. (707204489)
SERVIÇOS REFERENTES A CARROCERIA EM
GERAL DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS
(Lanternagem, funilaria pintura, vidraçaria,
HS
capotaria,
tapeçaria,
limpeza
de
estofamentos
dos
bancos
e
serviços
similares) (707204492)
FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ SERVIÇOS
REFERENTE A CARROCERIA EM GERAL DE
VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS, (Lanternagem,
UNID.
funilaria
pintura,
vidraçaria,
capotaria,
tapeçaria, limpeza de estofamentos dos
bancos e serviços similares) (707204493)
SERVIÇOS REFERENTE A MECÂNICA EM
HS
GERAL DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS.
(707204480)
SERVIÇOS ELETRONICOS DE VEÍCULOS
HS
LEVES E MÉDIOS (707204484)
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS LEVES
HS
E MÉDIOS. (707204488).

Preço Unit.

Total Previsto

Percentual
mínimo de
desconto

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

5,00 %

R$
90.000,00
R$
100.000,00

R$ 90.000,00
R$ 100.000,00

5,00 %
5,00 %
5,00 %

R$ 240,00

R$ 84.000,00

5,00 %
R$
100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 130,00

R$ 156.000,00

R$ 130,00

R$ 44.200,00

R$ 130,00

R$ 45.500,00

5,00 %

Preço Total Previsto do Lote ------>

5,00 %
5,00 %

R$ 819.700,00

Lote: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos diversos com fornecimento de peças
e acessórios genuínos ou originais de fábrica em veículos pesados e máquinas.

Item

Qtd

Unid.

2

1

UNID.

4

1

UNID.

6

400

HS

7

1

UNID.

Especificação

Preço Unit.

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM
GERAL P/ VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS
R$ 380.000,00
(ÔNIBUS,
CAMINHÕES
E
MÁQUINAS)
(707204483)
FORNECIMENTO DE PEÇAS (ELETRONICOS) P/
VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (ÔNIBUS, R$ 120.000,00
CAMINHÕES E MÁQUINAS) (707204487)
SERVIÇOS
ELÉTRICOS
EM
VEÍCULOS
PESADOS E MÁQUINAS (ÔNIBUS, CAMINHÕES
R$ 220,00
E MÁQUINAS) (707204490)
FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS P/
R$ 100.000,00
VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (ÔNIBUS,

Total Previsto

Percentual
mínimo de
desconto
5,00 %

R$ 380.000,00
5,00 %
R$ 120.000,00
5,00 %
R$ 88.000,00
R$ 100.000,00

5,00 %
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CAMINHÕES E MÁQUINAS) (707204491)

10

1

UNID.

15

1.200

HS

17

350

HS

19

400

HS

FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE A
CARROCERIA EM GERAL DE VEÍCULOS
PESADOS (MÁQUINAS, ÔNIBUS E CAMINHÕES),
R$ 120.000,00
Lanternagem,
funilaria
pintura,
vidraçaria,
capotaria, tapeçaria, limpeza de estofamentos dos
bancos e serviços similares. (707204495)
SERVIÇOS REFERENTE A MECÂNICA EM
GERAL DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS
R$ 240,00
(ÔNIBUS,
CAMINHÕES
E
MÁQUINAS).
(707204482)
SERVIÇOS ELETRONICOS DE VEÍCULOS
PESADOS E MÁQUINAS (ÔNIBUS, CAMINHÕES
R$ 220,00
E MÁQUINAS) (707204486)
SERVIÇOS REFERENTES A CARROCERIA EM
GERAL DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS
R$ 240,00
(ÔNIBUS,
CAMINHÕES
E
MÁQUINAS)
(707204494).

Preço Total Previsto do Lote ------>

R$ 120.000,00

5,00 %

5,00 %
R$ 288.000,00
5,00 %
R$ 77.000,00
5,00 %
R$ 96.000,00

R$ 1.269.000,00

Lote: 3 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com reposição de peças, referentes a
manutenção de sistema de AR Condicionado de veículos leves, médios e pesados.
Item

Qtd

11

250

12

1

Unid.

HS

UNID.

Especificação
SERVIÇOS REFERENTES A MAUTENÇÃO DE
SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS
LEVES,
MÉDIOS,
PESADOS
(ÔNIBUS,
CAMINHÕES E MÁQUINAS). (707204496)
FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL
REFERENTE A MAUTENÇÃO DE SISTEMA DE
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS (LEVES,
MÉDIOS, PESADOS). (707204497).

Preço Unit.

Total Previsto

R$ 165,00

R$ 41.250,00

R$ 80.000,00

R$ 80.000,00

Percentual
mínimo de
desconto
5,00 %

5,00 %

Preço Total Previsto do Lote ------>

R$ 121.250,00

Lote: 4 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Balanceamento e Alinhamento de veículos
leves e médios.

Item

Qtd

Unid.

13

200

SERV.

20

200

Especificação

SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE VEICULOS
LEVE E MÉDIO (707204499)
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS
SERV.
LEVE E MÉDIO. (707204498).

Percentual
mínimo de
desconto

Preço Unit.

Total Previsto

R$ 70,00

R$ 14.000,00

5,00 %

R$ 70,00

R$ 14.000,00

5,00 %

Preço Total Previsto do Lote ------>

R$ 28.000,00

Lote: 5 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Balanceamento e Alinhamento de veículos
pesados.
Item

Qtd

Unid.

Especificação

22

100

23

100

SERV. ALINHAMENTO (PESADOS) (777206147)
SERV. BALANCEAMENTO (PESADOS) (777206148)

Preço Unit.

Total Previsto

Percentual
mínimo de
desconto

R$ 180,00

R$ 180.000,00

5,00 %

R$ 140,00

R$ 140.000,00

5,00 %

Preço Total Previsto do Lote ------>

R$ 320.000,00

Lote: 6 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Cambagem de veículos leves, médios e
pesados.

Item

Qtd

Unid.

Especificação

21

200

24

100

SERV. CAMBAGEM (LEVE E MÉDIO) (777206146)
SERV. CAMBAGEM (PESADOS) (777206149)

Preço Total Previsto do Lote ------>

Preço Unit.

Total Previsto

Percentual
mínimo de
desconto

R$ 80,00

R$ 16.000,00

5,00 %

R$ 160,00

R$ 16.000,00

5,00 %

R$ 32.000,00

5,00 %

VALOR GLOBAL DOS LOTES 1, 2, 3, 4, 5, e 6 R$:________ (________________________________).
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Obs.: A quantidade estimada serve somente como referência para elaboração da proposta, não tendo
a Prefeitura e suas Secretarias a obrigatoriedade de utilizar das quantidades estimadas.
4.1. Levando-se em consideração o percentual mínimo de desconto estimado no orçamento, estipulado
em 5,00 % (cinco por cento);
4.2. Não serão aceitos para fins de contratação, oferta de percentual de desconto inferior ao constante
no orçamento acima.
V. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:
5.1. Possuir a empresa filiar ou sede no raio de 50Km da sede do Município de Maracás, em
decorrência da necessidade de pronta entrega de peças;
5.1.1. Após solicitação feita por servidor, o encarregado de Área/Transporte ou outro servidor com
atribuições específicas expedirá uma Autorização de Orçamento, agendando dia e hora para o
recebimento do veículo a ser vistoriado;
5.1.2. Outra forma de comunicação eficiente poderá substituir a autorização de orçamento, devendo a
detentora da ata fazer consignar no orçamento a identificação do solicitante;
5.2. A detentora do contrato apresentará, sem ônus para a municipalidade, orçamento detalhado,
especificando o problema, bem como as eventuais peças a serem substituídas e a quantidade de horas
para a execução dos serviços, com valores unitários e totais, consignando, ainda, os descontos em
relação as peças conforme proposta e ata de registro de preço;
5.3. O Orçamento será analisado pelo setor competente, comparando com os preços de mercado, com
os registrados na Ata de Registro de Preço e, ainda, com as TABELAS OFICIAIS DE PREÇOS DOS
FABRICANTES e TABELAS PADRÃO DE REPAROS ou, ainda, com os preços praticados em concessionárias
da marca;
5.4. Após aprovação do orçamento será autorizado o serviço com a emissão de nota de empenho de
despesa ou contrato;
5.5. A manutenção preventiva terá efeito de revisão geral da parte do veículo que apresentar suspeita
e não só da solução do problema apresentado e diz respeito a serviços e substituição de peças
eventuais;
5.6. A manutenção corretiva será feita sempre na ocorrência de defeitos, quebras, panes, danos,
sinistros e demais imperfeições de funcionamento do veículo;
5.7. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados de maneira que
mantenha os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento.
VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme descrito na minuta do contrato.
VII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Conforme descrito na minuta do contrato.
VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Conforme descrito na minuta do contrato.
IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Conforme descrito na minuta do contrato.
X– DOS PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Conforme descrito na minuta do contrato.
XI - DA FISCALIZAÇÃO:
A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria, através de comissão,
especialmente designada para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.
XII. AVALIAÇÃO DE CUSTO:
Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93, foi realizado pelo funcionário o Sr. João Souza dos Santos
Novaes, à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativas de custos, de no mínimo 03
(três) orçamentos de fornecedores diferentes, cujos valores estimados encontram-se nos autos do
processo.
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº 13/2021.
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO POR LOTE.
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços mecânicos diversos,
incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da Frota Municipal, com
fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, conforme especificações
constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Prezados senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de v.sa, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverá o fornecimento e para tanto concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital.

Declaramos que:
1- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
da abertura da licitação.
2- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo
de Referência Anexo I.
3- Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2021;
4- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos;
5- Declaramos que os preços apresentados e os lances que vier a formular não são preços
inexequíveis ou superfaturados, estando em consonância com o mercado.
6- Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr(a). -----, estado
civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa;
7- Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições
estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº ______Agência
nº______ do Banco _________.
Maracás – Bahia, ___ de __________ de 2021.
____________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA
Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
Contrato de prestação de serviços, que entre si
celebram de um lado o Prefeitura Municipal de
Maracás e a empresa: --.
O MUNICÍPIO DE MARACÁS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, Maracás, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n.
13.910.203/0001-67, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Uilson Venâncio Gomes
de Novaes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG -- e CPF --, residente e domiciliado na
sede deste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa: -----,
situada ----, cidade ------ – estado -----, escrito no CNPJ nº -----, Inscrição Estadual nº -----, neste ato
representado pelo Sr. -----, brasileiro, maior, residente na rua: ----, Cidade ----, Estado ----, aqui
denominada CONTRATADO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada
pela Lei nº 8.883/94, resolvem celebrar o presente CONTRATO, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo, nº 64/2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2021, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente contrato: Contratação de Empresa especializada para prestação de
serviços mecânicos diversos, incluindo manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas da
Frota Municipal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, conforme
especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital, Instrumento Convocatório,
condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
1.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não
se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO PRAZO:
2.1. O prazo de vigência do presente contrato fica vinculado a data da assinatura do mesmo, ou seja, ______/______/2021, assim como o seu término em ____/____/_____ podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes conforme lei 8.666/93;
2.2. A cada serviço, a administração solicitará da CONTRATADA um orçamento prévio que deverá ser
preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, modelo/ano e nº da placa do veículo, o nome e
quantidade de peças e/ou acessórios e serviços a serem executados;
2.3. Após a solicitação de orçamento, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas para apresentar o orçamento dos serviços e peças, sem ônus para a municipalidade, somente
podendo ocorrer atraso se este for comunicado, justificado e aceito pelo município;
2.4. Atender prontamente às requisições da PMM/BA para executar os serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos veículos discriminados neste Termo de Referência. Para execução dos
serviços prestados nessa municipalidade será concedido prazo máximo de 03 (três) dias úteis, de
acordo complexidade do serviço. Em se tratando de veículos para transporte de pacientes e veículos
para transporte escolar, o prazo máximo deverá ser de 02 (dois) dias, a contar da entrada
do veículo na oficina;
2.5. A entrega das peças, acessórios e componentes deverá ser imediata ou no máximo 72 (setenta e
duas) horas de prazo;
2.6. Somente poderão ser considerados entregues os serviços que forem aprovados pelo servidor
designado pela municipalidade, com apoio do motorista do veículo, em até 05 (cinco) dias do
recebimento do veículo;
2.7. Deverá acompanhar a nota fiscal a autorização dos serviços, com a indicação do servidor
municipal autorizador;
2.8. A prestadora do serviço reexecutará, imediatamente, os serviços em caso de não aprovação pela
municipalidade ou apresentação de defeito no prazo de garantia.
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CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:
3.1. Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da
AFM e conforme descrito abaixo:

Parágrafo Único. Nos preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução
do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas com transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para
fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo,
rigorosamente, com as 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.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
Despesa
Código da Dotação

17
133

255
259
271
276

Descrição da Dotação

Compl.
Do Elemento

02.02.2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO - Fonte de
Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
05.05.2.027.3.3.90.39.00.00.00.00 MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRIC.,
ABAST - Fonte de Recurso:
0 RECURSOS
ORDINÁRIOS
09.09.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- Fonte de Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
09.09.2.015.3.3.90.39.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- Fonte de Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
09.09.2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - Fonte de
Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
09.09.2.016.3.3.90.39.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - Fonte de
Recurso: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACAS
Despesa
Código da Dotação

23

08.08.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00

29

08.08.2.029.3.3.90.39.00.00.00.00

63

08.08.2.030.3.3.90.30.00.00.00.00

72

08.08.2.030.3.3.90.39.00.00.00.00

92

08.08.2.031.3.3.90.30.00.00.00.00

97

08.08.2.031.3.3.90.39.00.00.00.00

115

08.08.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00

119

08.08.2.036.3.3.90.39.00.00.00.00

33903999000000
33903999000000

33903006000000
33903999000000
33903009000000
33903999000000

Descrição da Dotação

Compl.
Do Elemento

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte de Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. DE
IMPOSTOS - SAÚDE - 15%
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte de Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. DE
IMPOSTOS - SAÚDE - 15%
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE - Fonte de Recurso:
14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE - Fonte de Recurso:
14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Fonte de
Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS
- SAÚDE - 15%
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Fonte de
Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS
- SAÚDE - 15%
MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
ATENÇÃO
ESPECIALIZADA À SAÚDE - Fonte de Recurso: 14
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
ATENÇÃO

33903006000000

33903999000000

33903006000000

33903999000000

33903006000000

33903999000000

33903006000000

33903999000000
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ESPECIALIZADA À SAÚDE - Fonte de Recurso:
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

14

3-FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MARACAS
Despesa
Código da Dotação
Descrição da Dotação

28

07.07.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00

37

07.07.2.007.3.3.90.39.00.00.00.00

131

07.07.2.012.3.3.90.30.00.00.00.00

135

07.07.2.012.3.3.90.30.00.00.00.00

141

07.07.2.012.3.3.90.39.00.00.00.00

146

07.07.2.012.3.3.90.39.00.00.00.00

MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORT - Fonte de Recurso:
1 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
- 25%
MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORT - Fonte de Recurso:
1 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
- 25%
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 1 - RECEITAS E
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE
ESCOLAR - Fonte de Recurso:
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 1 - RECEITAS E
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE
ESCOLAR - Fonte de Recurso:
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Despesa
Código da Dotação

11

06.06.2.017.3.3.90.30.00.00.00.00

15

06.06.2.017.3.3.90.39.00.00.00.00

68

06.06.2.022.3.3.90.30.00.00.00.00

71

06.06.2.022.3.3.90.39.00.00.00.00

Compl.
Do Elemento
33903099000000

33903999000000

33903099000000

33903099000000

33903999000000

33903999000000

Descrição da Dotação

Compl.
Do Elemento

MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Fonte de Recurso: 0 RECURSOS ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Fonte de Recurso: 0 RECURSOS ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA E DO
CAD. ÚNICO - Fonte de Recurso:
29 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
MANUTENÇÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA E DO
CAD. ÚNICO - Fonte de Recurso:
29 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS

33903006000000

33903999000000

33903006000000

33903999000000

4.2. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO:
5.1. O pagamento será efetuado, mediante a prestação dos serviços, com apresentação da fatura
devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de serviço enviada pela
Prefeitura Municipal de Maracás/Bahia;
5.2. Constará da Nota Fiscal, quando referente a peças, o valor original da mesma e a incidência do
desconto proposto pelo licitante. Será emitida uma nota para a prestação de serviços e outra
para as peças;
5.3. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza;
5.4. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação
da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma
pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação;
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5.5. O pagamento somente será liberado após confirmação de que a contratada continua regular como
FGTS, FEDERAL, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
5.6. Além da nota fiscal e/ou fatura, a prestadora dos serviços deverá apresentar a documentação que
comprove a regularidade fiscal;
5.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO:
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis;
6.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº
8.666/93, 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.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
7.1. Fornecer os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
7.2. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de
qualquer tipo de demanda;
7.3. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente
contrato, com perfeição e acuidade;
7.4. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em
serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram;
7.5. A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento;
7.6. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
7.7. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
7.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários
no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado;
7.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em
seu contrato social;
7.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
77 da Lei 8.666/93;
7.11. Fornecer e manter atualizados a TABELAS OFICIAIS DE PREÇOS DOS FABRICANTES e TABELAS
PADRÃO DE REPAROS, para que possam ser aferidos os valores cobrados por peças e hora/serviços, de
forma que a ausência destes autoriza que a administração obtenha a informação de preço em qualquer
concessionária, o qual vinculará a contratada, sem qualquer direito de reclamação;
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7.12. Atender prontamente às requisições da PMM/BA para executar os serviços de manutenção
preventiva e corretiva e de fornecimento de peças e acessórios nos veículos discriminados neste Termo
de Referência, tudo em conformidade com as tabelas de Tempo Padrão e de Preços de Venda a Vista
de Peças e Acessórios do fabricante. Para execução dos serviços prestados nessa municipalidade será
concedido prazo máximo de 03 (três) dias úteis de acordo complexidade do serviço;
7.13. Utilizar nos serviços peças e acessórios novos e genuínos, acompanhados dos respectivos
“Certificados de Garantia” do fabricante;
7.14. Utilizar na execução dos serviços somente ferramentas recomendadas pelo fabricante;
7.15. Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, dentro das condições da garantia
estipulada pelos fabricantes, sem ônus adicionais;
7.16. A CONTRATADA deverá utilizar nos serviços peças e acessórios novos e genuínos, acompanhados
dos respectivos “Certificados de Garantia” do fabricante;
7.17. Atender prontamente às requisições da PMM/BA para executar os serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos veículos discriminados neste Termo de Referência. Para execução dos
serviços prestados nessa municipalidade será concedido prazo máximo de 03 (três) dias úteis, de
acordo complexidade do serviço. Em se tratando de veículos para transporte de pacientes e veículos
para transporte escolar, o prazo máximo deverá ser de 02 (dois) dias, a contar da entrada
do veículo na oficina;
7.18. Executar os serviços objeto desta contratação mediante a atuação de profissionais especializados
e manter quadro de pessoal suficiente para execução dos serviços, sem interrupção, os quais não terão
nenhum vínculo empregatício com a PMM/BA, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas
com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes do fornecimento de
peças e acessórios e da execução dos serviços ora licitados;
7.19. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da PMM/BA;
7.20. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a PMM/BA ou a terceiros, por ação ou omissão
do seu pessoal, durante o desempenho dos serviços;
7.21.
Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo da PMM/BA, em
decorrência da execução dos serviços, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis;
7.22. Prazo de garantia dos serviços deverá ser igual ou superior a 90 (noventa) dias;
7.23. Os veículos serão encaminhados à oficina, mediante “Ordem de Serviço”, emitidos pelo Chefe de
Divisão do transportes da PMM/BA;
7.24. A CONTRATADA terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar orçamento dos
serviços solicitados;
7.25. A CONTRATADA deverá manter-se sempre sobreaviso durante o horário comercial e regular, ou
seja, 08:00 as 18:00, de segunda a sexta-feira horário estabelecido como período disponível para
execução dos serviços de manutenção;
7.26. Indicar o nome do empregado que será o responsável pelos contatos entre a PMM/BA e a oficina;
5.27. Disponibilizar pessoal para o transporte dos veículos do PMM/BA que necessitarem de reparos;
7.28. Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para execução de todos os testes necessários
para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do fiscal do CONTRATANTE,
como condição de aceitação final;
7.29. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e
expressa autorização do PMM/BA;
7.30. A CONTRATADA se compromete a devolver as peças substituídas nas mesmas embalagens das
utilizadas;
7.31. Os serviços prestados pela contratada serão executados neste município, quando não existir
viabilidade para que isso ocorra, os valores oriundos do deslocamento do veículo e demais
despesas, ficarão por conta da CONTRATADA;
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7.32. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no TERMO DE REFERÊNCIA;
7.33. Nos casos em que os veículos forem levados para reparos fora dessa municipalidade, a empresa
contratada se comprometerá a prestar os serviços necessários no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, passado o prazo estabelecido e não havendo o devido reparo, a contratada se responsabiliza por
deixar à disposição da Secretaria competente, automóvel igual ou semelhante visando a continuidade
do serviço público, com todas as despesas por conta própria;
7.34. Todas as peças, acessórios e componentes a serem utilizados na manutenção preventiva e
corretiva serão novas e sem uso;
7.34.1. O percentual de desconto das peças constante nas tabelas será considerado como mínimo,
podendo o Município negociar um desconto maior caso identifique que o preço está acima do valor de
mercado.
7.35. Excepcionalmente, os serviços poderão ser prestados em outros veículos não pertencentes
diretamente à municipalidade, mas que estejam sob a sua guarda e, por questão contratual ou legal,
seja sua a obrigação pela manutenção.
7.36. Será exigida, no mínimo, a garantia oferecida pelo fabricante das peças e acessórios, contada a
partir da data do recebimento do veículo pelo Município de Maracás, no que diz respeito a quaisquer
vícios que venham a surgir quando do uso adequado do produto. Esta garantia não poderá ser inferior
a 12 (doze) meses, salvo disposição contrária do fabricante.
7.37. A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou rescisão do
contrato.
7.38. A Contratada deve possuir oficina coberta bem estruturada, na sede do Município de Maracás.
Caso não possua a sede neste município a empresa contratada deverá arcar com deslocamento do
veículo e demais despesas:
x Possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, no mínimo 05
(cinco) veículos para manutenção, sendo médio porte e que ofereça acesso para veículos de
grande porte (caminhões e ônibus);
x Possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica, qualidade,
presteza exigida para os padrões do fabricante dos veículos tais como:
x Rampa hidráulica;
x Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e
precisão;
x Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca específica;
x Jogo de lâminas para regulagem de válvulas;
x Carregador de baterias.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
8.1. Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
8.2. Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
8.3. Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
8.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
8.5. Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa.
8.6. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura;
8.7. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de FGTS,
FEDERAL, CNDT, CND, ESTADUAL e MUNICIPAL.
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CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO:
9.1. A forma de fornecimento do presente contrato será de forma parcelada, conforme as necessidade
do município.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor de Transportes da
Municipalidade, gestor do contrato, ou por quaisquer servidores indicados para tal finalidade;
10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor deverão ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
10.3. São atribuições e deveres do gestor do contrato:
a) Inteirar-se do conteúdo do contrato, principalmente em relação às obrigações e deveres das partes;
b) Verificar se os serviços estão sendo realizados em conformidade com o contrato, edital e termo de
referência;
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada,
inclusive trabalhista e fiscal, podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade dos
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
f) Outras atividades fiscalizatórias explicitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento dos
serviços;
g) Todos os serviços, depois de concluídos, deverão ser testados na presença do fiscal, ficando sua
aceitação final dependendo das características do desempenho determinado após estes testes. A
licitante vencedora arcará com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os
testes necessários.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES:
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
11.1.10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
11.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou fornecimento não realizado;
11.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;
11.4. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
11.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida,
além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:
12.1. A rescisão contratual poder ser punitiva ou amigável.
Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrerá por ato unilateral e formal desta Prefeitura Municipal
nos casos a seguir enumerados:
12.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
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12.3. Lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade do
fornecimento nos prazos estipulados;
12.4. Atraso injustificado do fornecimento;
12.5. Paralisação não autorizada do fornecimento;
12.6. Subcontratação total do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou
transferência deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado;
12.7. Desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento e
fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores;
12.8. Cometimento reiterado de faltas no fornecimento;
Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo,
desde que haja conveniência para o Contratante;
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da Lei n.
8.666/93;
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos
acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos causados ao
Contratante ou a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL:
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO:
14.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Maracás, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato;
14.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Maracás – Bahia, __ de ________ de 2021.
_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
____________________________
NOME DA EMPRESA
Dados do Responsável
Representante Legal
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1._____________________________________
CPF: ______________________
2._____________________________________
CPF: ______________________
VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

Do exposto, o presente Contrato está de acordo com as normas vigentes, preenchendo todos os
requisitos e formalidades legais, em nada restando contrariado os dispositivos e todas as exigências
consignadas na Lei n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e estando observados e cumpridos
todos os seus limites e cláusulas obrigatórias dos Contratos Administrativos, opinando, destarte, esta
assessoria pela concretização desta avença.
Maracás - Bahia, ___ de ___ de 2021.
________________________
Hyone Dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto Nº 357/2019
OAB/BA nº 46.910
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº 13/2021
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO POR LOTE.
ANEXO IV
DECLARAÇÃO ÚNICA

Empresa -------, situada -----, cidade ---- – estado ----, escrito no CNPJ nº ----, Inscrição Estadual nº ---, neste ato representado pelo Sr. (a) ------, brasileiro, maior, residente na rua: ----, Cidade ----,
Estado -----, portador(a) da Carteira de Identidade nº ----- e do CPF nº -----, para fins de participação
no Pregão Eletrônico nº 13/2021, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
DECLARA:
a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a
empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006. Obs: assinalar com “X” a opção da empresa;
b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro:
(b.1) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b.2) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b.3) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação;
(b.4) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(b.5) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da abertura oficial
das propostas;
c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;
d) Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não está impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se
compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes;
e) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto
no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002;
f) Que os sócios da empresa não são vinculado a qualquer Instituição Pública, da Administração Direta
ou Indireta, do Município de Maracás, tanto em atividade, quanto em regime de licença. Não sou
servidor Ativo da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, bem como empregado de suas
subsidiárias e controlada, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, conforme o art.
7º do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004;
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g) Declaro, sob pena da Lei, que a empresa, não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo
inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as
fundações por ele instituídas ou mantidas.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.
Maracás / Bahia, ____ de __________ de 2021.

_______________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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