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trondo poro o

A §ua Excelência
trIalterllns Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
I§esta

§enhor Prefelto,

Cumprimentando-o, sirvo-me presente para solicitar a Vossa Excelência a
contratação de empresa especialüada para Contratação de Empresa para Aquisiçáo de
veículo 0 Km, objetivando Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social, para atender a esta secretaria municipal e órgãos vinculados, em conformidade com
especiÍicação e quantitativos abaixo.
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soLrcrrAçÃo DE coI[TRATAçÃo DE tMpRrsA nARA AerrrsrçÃo DE ygÍcur,o o Nu,OBJETTUAIITDO ATEI'TDTR AS ITECESSIDAI)ES DA STCRITARIA MUITTCIPAL DTASSISTÊITCIA SOCIAL.

ITEM DO QUANTIDAI)r
DE OKM

VEÍCULO ZERO QUILOMETRO 4 PORTAS, AR CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, MOTOR 1.ó
FLEX 05 PORTAS, APOIOS DE CABEÇA TRASEIROS (2) REBAIXADOS E
COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCO TRASEIRO BI PARTIDO E
§E-BITÍYEL (FIX AND FOLD) COM 2 POSIÇÕES PARA O ENCOSTO,
BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BOLSA PORTA OBJETOS E PORTA
GARRAFA NAS PORTAS DIANTEIRAS, BRAKE LIGHT, CHECK QUADRODE INSTRUMENTO§ (WELCOME MOVING),CINTOS DE SEGÚRANÇA
DIANTEIROS RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COú REGULAGEM DE ALTUú,
CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS TRASEIROS RETRÁTEIS DE 3
PONTOS E CENTRAL FIXO DE 2 PONTOS, COMANDO INTERNO DE
ABERTURA DO PORTA-MALAS E DA TAMPA DO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL, COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO
MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO, AUTONOMI.A},CONSOLE CENTRALcoM PoRTA-OB"IETOS E PORTA_COPOS (2 DTANTETROS E 1
TRASEIRO),DIREÇÃO HIDRÁULICA, DRIVE BY WIRE {CONTROLE
ELETRÔNICO DA ACELERAÇÃO),ESS (SINALIZAÇÃO DE FRENAGEM DE
EMERGÊNCIA),ESPELHO NO PARA-SOL LADOS MOTORISTA E
PASSAGEIRO, FAROIS COM MÁSCARA NEGRA, FIAT CODE 2A
GERAÇÃO, FOLLOW ME HOME,HSD (HIGH SAFETÍ DRTVE) - AIRBAG
DUPLO- (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E ABS COM EBD, LANE CHANGE
(FUNÇÃO AUXILIAR PARA ACIONAMENTO DAS SETAS INDICANDO
TROCAS DE FAIXA),LUZ DE LEITURA DI.ANTEIRA COM INTERRUPTOR
NA PORTA LADO MOTORISTA E PASSAGEIRO, MAÇANETAS E
RETROVISORES EXTERNOS NA COR DO VEÍCULO, MOTOR FIRE 1.0
EVO 8V FLEX, PAINEL (MOLDURA) E MAÇANETAS NA COR PRETA, PARA
CHOQUES NA COR DO VEICULO, PORTA-MALAS COM TAPETE E
ACABAMENTO EM CARPETE NAS LATERAIS, QUADRO D E

STRUMENTOS COM CONTA A LED E DISPLAY
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Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fax: (99) 3553-I 098/10 l9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gnrail.com
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Sucupira do Riacháo (MA), 24 de maio de 2022.

sem mais, renovo meus protestos de estirna e consideraçâo.

Respeitosamente,

Ribeiro de Sousa
Secretária Munlcipal de Assistência social

Portatla t" o,3,612o12l
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MOTOR),RETROVTSORES EXTERNOS
MECÂNICO, REVESTIMENTO EXTERNO

ITAL
TOTAL, ITAL,

TEMPERATURA

RTAS, PORTAS

ESTAMPADO CALOTAS

TAM RTA ALTA
PRETA,

TRAVAS
RTAS, ALTURA,

VALVULA

DIG DE 53 POLEGADAS DE(INDICADOR TROCAS
oH ETRODÔM EPARCI.AL GIRELO Do IG IND DOICAÇÃO

EDNÍVEL COMBUSTÍVEL E oD
COM COMANDO INTERNO
NAS COLUNAS EB C DAS

PO REVESTIM ENTO INTE RNO DAS SOLEIRAS ASN
DIANTEIRAS REVESTIMENTO INTERN o EM TODAS AS COLUNAS,

DRODAS E x5.5 4AÇO 1 COM +INTEGRAIS
PNEUS ,VERD E" COM BAIXA RESISTÊ CIAN A RO 1LAGEM 75 R65 1 4,

TRASEIRAPA PODO EMMALAS ROVID DESTRUTURAL E
NCIARESISTÊ CORNA t2v.TOMADA VIDROS ELETRICOS

DIANTEIROS NE TOUCH E(o ANTI EESMAGAMENTO)
ELETRICAS ASN 4 PO VOLANTE oC M REGULAGEM ED

ANTIRREFL DUXO E COMBUSTÍVEL.

Rua São José, N" 479,Cento - CEP: 65668{@ - CNPJ: 01.612.338/«nl{7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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Encaminhem-se os presentes autos a cornissão permanente de e respectiva
Equipe de Apoio, e setor de compras para proceder as pesquisas de preços de mercado e
ao necessário registro, autuação, e demais procedimentos necessários para realização de
Contratação de Empresa para Aquisição de Veículo 0 Km, obietivando Atender as
Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificação e
quantitaüvos em anexos.

Após, retornem os autos para este GabÍnete

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAT DE SUCUPIRA DO RIACHÂO, ESTADO DO MARANHÂO, EM 25
DE MAIO D8,2O22.

0
Walterlins de

Prefeito Municipal

Rua Sâo.Iosé, N" 479, Cenho - CEP: 65668400 - CNpJ: 01.612.338/Cfl}l47
Fone/fa:r: (99) 3553- I 098/ I 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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Rua Grande,
368Bairro Povoado Roça

rande Santa Luzia - MA / CEP:

65390-000cNPJ:
36.s52.75UO001_68

,O

Veículo zelo quilometro 4 portas, Arcomdicionado,
Direção Hidroulico, Vidros e Travas Eletricos,Veiculo
Zero KM Motor 7.0 flex 05 Portas, Apoíos de cabeça
troseiros (2) rebaixodos e com regulagem de olturo,
Ar-condicionado,Banco traseiro bi partido e
rebatível (Fix and Fold) com 2 posições pdrd o
encosto,Borro de prateção nos portos,Bolso porto-
objetos e porta garrafo nos portos dionteiras,Broke
light,Check quadro de instrumentos (Welcome
Moving),Cintos de seguronça dianteiros retráteis de
3 pontos com regulogem de oltura,Cintos de
segurdnço loterois troseiros retráteis de 3 pontos e
centrol ftxo de 2 pontos,Comando interno de
aberturo do porta-malas e do tampa do tonque de
combustível,Computador de Bordo (distôncia,
cansumo médio,consumo instantôneo,
autonomio),Console central com porta-objetos e
potta-copos (2 dianteíros e 7 traseiro),Direção
hidráulico,Drive by Wire (Controle eletrônico do
aceleroção),ESS (Sinolizoção de frenagem de
emergêncio),Espelho no pora-sol lodos motoristo e
passogeiro,Foróis com máscora negra,Fiot Code 2e
geração,Follow me home,HSD (High Safety Drive) -
Airbag duplo (motoristo e passageiro) e ABS com
EBD,Lone Change (Função ouxilior poro
ocionamento das setos indiconda trocos de

foixo),Luz de leituro dianteira com interruptor na
porto lado motorista e passogeiro,Maçonetas e
retrovisores externos no cor do veículo,Motor Fire
1.0 EVO 8V Flex,Painel (moldura) e maçanetos nd
cor preta,Poro choques no cor do veículo,Porto-
molas com topete e acobomento em corpete nos
loterais,Quadro de instrumentos com conta giros,
lluminação a LED e disploy digitol de 3,5 polegodos
(indicodor de trocas de morchos, hodômetro parcial
e total, relógio dígital, indicação do nível de
combustível e temperotura do motor),Retrovisores
cxtcmq @m comando intcrno mecânio,
Revestimento externo nos colunos B e C dos
portas,Revestimento interno dos soleiros nas portos
.,l;^^r^irã. Dà\,^ê+;6à^+^ ia?aeaa r^,t^.

COTACÃO DE PRECOS

FIAT MOBI FLEX

2A22l2O22COR
BRANCA

07 R$:84.90400 Rs 84.90O,(n

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAI DE SUCUPIRA DO R .MA

Nome empresarial: INNOVAR EMPREENDIMENTOS ETREU

CNPJ: 36.552.751.0001-68

RUA GRANDE POVOADO ROÇA GRANDE N" 368Endereço:

Cidade: SANTA LUZIA
Validade da Proposta: 60 (Sessenta Dias)

UF:

MA
CEP:

65390-000

DESCR,çÃO DO ONETO MODELO/MARCA QUANT.
VALOR

UNIT.
VALOR

TOTAL

L.§



colunos, Rodos de aço estompado 5.5 x 14" com
colotas integrais + Pneus uverdeu com boixo
resistêncio o rolagem 175/65 R74, Tampo troseiro
do porta molos em vidro estruturol de olta
resistêncio no cor preto,Tomodo 72V, Vidros
elétricos dianteiros (one touch e anti
esmogomento) e travos elétricas nas 4 portos,
Volante com regulogem de oltura, Válvula

de combustível.
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VALOR TOTAL R$: 84,900,00 (Oítento e qudtro mil e novecentos reois).

MOISES
VELOSO

CANTANHEDE:
04552000330

Sonto Luzia - MA, 27 de moio de 2022

Â$in8do digitslmente pc MOLSES VÊLOSO
CANTANHEDE:04552000330
DN: C=BR. O=lCP-BrEsil, OU=AC SOLUTI
Multhh v5, oU=209371 300001 62,
OU=Pr6ddá1, Ou=Cêrnflodo PF Al,
CN-MOISES VELOSO CANTANHEDE:
0ií552000330
Razão: Êu su o âutú d6sta d@urento
LocdlãÉo: sua lEIzaÉo do asslnatuE aqui
Fqit POF Roads Vscão: 11.2.1

M O'SES VE LOSO oANTAN H ED E
RG:019806522002-9
CPF:045.520.ül!I-30

Proprietário
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De: G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

PATA:PREFEITUR-A MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

SUCUPIRA DO RIACHAO-MA
Att: Comissão Psrlllâncntc de Licitaçiio

Segue abaixo, cotação de preços, conforme solicitação'

V, LINITUNDITE
M

DESCRIÇÃO

NIrrcr: !-irt: Motlelo: l\'lobi llotor: l 0 !-kr 05 I'orÍasr Ano 2022/2(l?2

('0r BrrDcx

Ar condicronrdo. Dirtçio Hidraulicr' Vitirrrs r'Trlras lllctrrcrs

\iciuulo 7-cro KM Motor 1.0 flcx i.)5 I'ortas

Apoios dc crb.ç! traseiros (2) tcbrixarlos e conl regulilgeill de rlturr

Ar -çontliçtourdo

Ilrnco Iasciro bi prrtitlo e rcl.rrtirçl ll:ix anci I;oltlt eonl I posiçõcs prrx r) 
'rr( 

o!1o

lJxrrn d!'lltoteçlio nrs Porlrs

IJolsr portr{)bieLos c Potra garrrlrr nrs poltrs (lirlltcilrs

Brilli.'liglrt

( n(! li,l,,.r,llu J( irt't r,nterrtu' r \\ et'unre lrl'r r'lt: r

( intos dc scgllrunça diantcrros.ct'|zilcis dc 3 pontos conl l':gulagcnl dc alturr

Cintos dü scgurança laterais trrsciros rctriitçis dc 3 ponlos c cuntral tixo (lc I ponlos

Corlando intcrno rlc lbcrtura do Po'14-ntâlas r dl tinlpa do tlnquc du conrhnslívcl

Cornputatlor dc Bordo (distl'incia' consutro tredio eotlstlnlo irtsLantânco etltont'rrir)

( onsole ucnlrll com porta-objctos e purtr-!rrl)u{ {l tlrrlrl!ir|\ r I tr'rstir'r)

Dircçro hidrruliuir

Drivc bv \Virc ((\)nlrolc clctroiiro (ir ircclcril!io)

I :: (\,.1.,1./.r\.ru ,li ti' r :rur"rr rl.' clrlutg''rl''il

tspclho no parr-sol lados trotoristr c prsslgcrro

Flr(ris conr nráscart ncgra

Fiat Coclo 2'gcruçiro

Follow ore hotle

tlSD iHrgh Sxttl\' t)ri\c) - i\irt)n! duplo ('rlolor istr e Prssrlcir(') t ''\llS L orrl FIli)

l-nnc t'hao!c (Furtçiio rurrltrl llrra lÇrottrttlcnÍr clns sr'lrs Lll(li!JLl(lo trlr(ir\ tle lill\il)

L-uz cle lelLLril (llxllteitl çorn llllcilrlPlol lllr llo(il lrl(1() ill\)l('Ll ilrr r IrssJtu!trr

MlçrneLrs ç teLtttviSotcs erLctnr'' rtrr cLrr Lio reiculo

Mr)tor Fir. 1.0 FVO i(\' Fler

Princl (tltolilura) c ncçcnctrs nx col Prelr

Para choques na cot do veicnlo

Poüa-malils conl taPctc c acallamcnto tnl carpctc tras lilt(lris

euadr. clc instrurncntos eonr conrn sros. llurrinlçio a t-lrÍ) c rlisph-v tligirrrl dc i-5 polugrtlas (i1r!liurdor dç t()çrs

l{-1r,,\r..r. .1\'rlr.'\".,.'r''"1''rl t r"""rr"

l{fvcslinlalrto !xlcnto ttus eoLttttits l} ('( tlr\ p(tllrs

I<c\,üslitrtünto rnlcrno rhs soluita: nits portr' rlirtnturras

lla!csllntcnlo intcrno cttl todas as eolunas

Rodlsdcaç0cslrn]pado5-5x1.1..çg61gnl1rtasiIltcgl.is.1,nçg5.vcr<lc,,conlbaixarcsislôncraaltllagcrrllT5/(15

lr(l4
Tünrpr lrrscir! do porLa nlalas cln \ i(lr(' 

'slfuturnl 
tlc altr rcsistinctr fla ror llrclt

Tomarla llV

V,TOTAL

RS u3.s00,00 RS83.500.00

G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 32.912.67 410001 -59

lB, Lt. 13, setor Jordim Helvécio - Aporecido de GoiÔnio

CEP: 74.933-590
Telefone: (ó2) 351 8-4458

Emoil: licitcrcoooem@qmoil'com

Ruo Jossytoto, Qd
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QUANTIDADE: 01 (um)
VALOR TOTAL RS 83.500,00 ( oitenta e três mil e quinhentos reais)

Prazo de validade cla proposta é dc 30 (trinta) a partit clesta data;

Forma tle Pagamcnto: A vista:

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) clias corridos;

Goiânia. D uta )'t to 5 t 2022

Atencio siimente.

G & M EMPREENDII\,I ENI.OS IIIRl.]LI
Pedro Borges Maia

cNPJ 32.91 2.6741000 I -59

G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 32.912.67 410001 -59

lB, Li. 13, setor Jordim Helvécio - Aporecido de GoiÔnio
CEP:74.933-590

Telefone: (62) 351 8-4458
Emoil: licitocoooem@qmoil.com

3ú'eVolinte Çom regulagem de irllum

Viilvula rntirre0uxo de conbustivcl

RS83.500.00 RS 83.500.00I2

Ruo Jossytoto, Qd
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A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão{na
Ao Setor de Gompras.

COTAÇÁO DE PREÇOS PRÁTICÁDOS

A empresa RIIBEVEL WICULOS EIRELI, CNPJ N." 08.174.537/0001-80, COM SEDE À lV. C,aApO DANTÁ,, N" 20i68, BÁIRRO
CAMPO DANTAS, PRESIDENTE DUTRÁ - MA, Sr". RABENILSON GARCIA DO NASCIMENTO, SóciolDiretor RG: 019907972002-t
SESPÃ{Á, CPF: 270.007.613-34 em resposta a solicitação desse setor, encaminhomos rro.§sa COTAÇÃO DE PREÇOS paro o(s) item(s)
abaixo relacionudo(s), assumindo inteiru rcsponsabilidade por quaisquer erros ou omíssões que venham a ser veriJícados na preparação

desta planilha.

MARCA/I\IODELO
QUAN
.flDAD

E

VALOR
TOTAL

R§
ouscnrç.Ão

01

RS81.362,00

Veiculo Zero KM Motor 1.0 flex 05 Portas

Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem

1-rltura

Ar-condiclonado

Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2

posições para o encosto

Barra de proteção nas portas

Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras

Brake light

Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com

regulagem de altura

Marca: Fiat

Modelo: Mobi
Like
Motor: 1.0 Flex

05 Portas

Ano202212O22

Arcomdicionado,

Direção
Hidraulica,
Vidros e Travas

Elehicas

I

VALOR TOTAL

R$81.362,00

Rubcvel Vcículos ETRELÍ - CNPJ: 0E. t74.537/0001-E0, Av. Campo Dantas, no 2036 - B / Prcsidente Dutra - MA, Fone: (99) 3663 - 4592 -
email: rubcvelveiculos(4ihotmail.com

ó
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Cintos de scgurança laterais raseiros retrátcis de 3 pontos e

ccntral fixo de 2 pontos

Conmndo interno de abertura do porta-malas e da tampa do

tanque de combustivel

Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo

instantâneo, autonomia)

Console central com porta-objetos e poÍa-copos (2 dianteiros

e I kaseiro)

Direçõo hidríullca

ve by Wire (ContÍole eletrônico da aceleração)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Espelho no para+ol lados motorista e passageiro

Fatóis com máscara negra

Fiat Code 2' geração

Follow me home

HSD (High Saf*y Drive) - Airbag duplo (motorista e

passageiro) e ABS com EBD

Iane Chmge (Função auxiliar para acionamento das s€tas

indicando trocas de faixa)

\,r de leituÍa diantêira com interruptor na porta lado

motorista e passageiro

Maçanetas e retroüsores extemos na cor do veículo

Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex

Painel (moldura) e maçanetas lra coÍ preta

Para choques na cor do veículo

Porta-malas com tapete e acabamento em carpete nas laterais

Quadro de instrumentos com conta giros, Iluminaçào a LED e

display digitat de 3,5 polegadas (indicador de trocas de

marchas, hodômetro parcial e tolal, relógio digital, indicação

a il
rr)

Rubcvcl Vcícúos EIRELI - CNPJ:08.1?4.537/0001-80, Av, Campo Dsntas, n'2036 - B / Prcsidenre Dutrà - MA, Fone: (99) 3663 -4592 -
cmail: rubcvclvciculosí,rhotmail.com

c
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do nível de combustível e temperatura do motor)

Retrovisores externos com comando interno mecânico

Revestimento externo nas colunas B e C das portas

Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras

Revestimento intemo em todas as colunas

Rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais +

Pneus "verde" com baixa resistência a rolagem 175165 R 14

Tampa traseira do porta malas em üdro estrutural de alta

resistência na cor preta

T rada l2V

Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti

esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas

Volante com regulagem de altura

Válvula antirrefl uxo de combustível

DIMEN§ÕES EXTERNA§

T,qNQUE DE COMBUSTÍVEL (LrrRos) 4?

ALTURA DO SOLO ÍlvíM) Ii6

LARGURA DO VEÍCULO (MM) I.633

CoMPRTMENTO DO VEÍCULO (MM) 3.566

AITURA Do vuÍcut-o (MM) 1.502

DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS 2.305

COMPARTIMEIYTO DE BÂGÀGEM C-APACIDADE 2I5

MOTOR CTLINDRADA TOTÀL (CC) 999,t

T0RQUE MÁxnío (KGF.M) e,5(G)/9,e(E) a 3.850 rpm

porÊNCrA MÁxrM ArcltrtT(G\:75(E) a 6.250 rpm

R:ff

Rubevel Veiculos EIRELI - CNPJ: 08. 174.53710001-80, Av. Campo Dantas, no 2036 - B / Presidenre Dutra - MA, Fone: (99) 3663 - 4SgZ -
email rubcvelvciculosíglhotmail.com
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l-Prazo de validade da cotação 30 (trinta) dias a contados a partir data entrêga da propostã.

2- Condíções de pagamento de acordo com ordem de Íornecimento.

3-Condições de entrega do veiculo, de acoÍdo com ordem de fornecimento.

4-Dados Bancários, AG:U36-3 C/C:4517-9 Brâdesco

Preço Valor Total R$81.362,00 (Oitenta e Um Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais)

PRESIDENTE OUTRA, MA. 26 MAIO 2022

o
at aa

R U B E N I L s o ixs:ii:fli[,:rn3;1""1"

N GARCIA ã!jFi1l{sE:"is;.*ss;H."
t1-r OU=VALID, OL=AR MILLENIUM
UV [tFoRrrATlcA. ou=PresêncÉ1

OU=0891Síi7í000í83,

N AS C I M E N T i§ãi,f5J+b:i#f;}ãiJf; 
.

- Rezão: Eu Êou o âútor destê

Ô' doc"mento
v r LocalizaÇão: suâ locâllzâçáo de

27 OO 07 61 3 34 #i j:"i#?s:, nr',
RUBEVEL VEICULOS EIRELI.

Rubenilson Gárcia do Nascimento.
CPF: 270.007.61134

Diretor/Propielario.

Rubcvcl Velculos EIRELI - Cl\lPJ: 0E.174.537/0001-E0, Av. Compo Dantes, n" 2036 - B / PÍ€sidcnt€ Dutra - MA, Fone: (99) 3663 - 4592 -
cmail: rubcvclvciculosíaihotmail.com
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l - DESCRTÇÃO DO OBJETO
Yo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃo DE VEÍCULo O KM, oBJETIVANDo
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Sucupira do Riachão - Ma, 30 de maio de 2022.

Vanessa Noleto da Silva
Setor de Compras

PROCEDIMENTO PADROI{TZADO DE PESQUTSA DE PREÇOS, EM COr\IFORMTDADE COM (TCU.
Acórdão n" 12712007,2'Càmara. Rel. Benjrmim Zylmler. JuIg. 13.2.2007)

TTEM

EMPRESA: G & M
EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 32.912.67 4 10001-59

EMPRESA: RUBEVEL
VEICULOS EIRELI

CNPJ: 08.17 4.537 /0001-80

EMPRESA: INNOVAR
EMPREENDIMENTOS

EIRELI CNPJ: 36.552.75r-ó8 MEDIA

001 R$ 83.s00,00 R$ 81.362,00 R$ 84.900,00 R$ 83.254,00

Rua São.Iosé, No 479, Cenho - CEP: 656684fi) - CNPJ: 01.612.338/0001{7
Fone/firr (99) 3553- I 098/ l0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

F



C\ P

D
ftrf.hw Í'tunkipol da

o II

FI

*,

q

à
l.)

)2
\r') t ff

rondo poro o povo

TERMO DE REFERÊNCIA

?or1

Ld

ESPECIFICAÇÔES TÉCMCAS E CONDIÇÕUS »N FORNECIMENTO

I JUSTIFICATIVA

l ' l O veiculo especificado neste TeÍmo de Referênci4 serão adquiridos üsando como objetivo supú as demandas
de serviços no que concerne à crescente demanda de suas ánibuições, utilizando oJveículos para atender as
demandas da Secretaria de Assistência Social.

l'2 Tendo Çomo pontos relevantes às condições previstas de uso desse veículo, quais sejam, os de realizar
atendimentos nos centros urbanos e zona rural deste município, atendendo assim õom assiduidade, e
deslocamento em centros urbanos, e trafegar em rodoüas e/ou àsradas intermunicipais e interestaduais de
acordo com a demanda do Fundo Municipal de Assistência social.

1'3 o objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem cornum, para fins de contrataçÍúo por
meio de registro de preços, consoante exigido no Art. 15, II da Lei no g.666193.

r DoóncÃo soLrcrrANTE E DA Dor.{ÇÂo oRçÀM§t\{rÁRrA

2.1 O objeto deste Termo de Referârcia enquadra-se no conceito de bem comurn, para fins de conhatação por rneio
de pregão, consoante eúgido no Art. 15, II da Lei no 9.666/93.

3 ESPECTFTCÀÇÃO DO O&IETO

001
ITEM

AQUISIÇAO DE VEICULO O KM
Veículo zero qúlometro 4 portas, Ar condicionado, Direção
Hidráulica Vidros e Travas Elétricas, Motor 1.0 flex 05 porras,
Apoios de cabeça üaseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura,
Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições
para o encosto, Barra de proteção nas portas, Bolsa porta objetos e
porta garrafa nas portas dianteiras, Brake Iighq Check quadro de
instrumentos (welcome Moving),cintos de segurança dianteiros
retráteis de 3 pontos com regulagem de altura cintos de segurança
laterais traseiros retráteis de 3 pontos e cenfial Íixo de 2 pontos,
comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de
combustível, Computador de Bordo (distância consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia), Console cental com porta-objetos
e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro),Direção hidráulic4 Drive by
Wire (Controle eleftônico da aceleraçâo),ESS (Sinalização de
frenagern de ernergência),Espelho no para-sol lados motorista e
passageiro, Faróis com máscara negrq Fiat Code Zu geração, Follow
me home,HSD (High Safety Drive) - Ai.bag duplo (motorista e
passageiro) e ABS com EBD, Lane Change (Função auxiliar para
acionamento das setas indicando trocas de faixa),Luz de leitura
dianteira com intemrptor na porta lado motorista e passageiro,
Maçanetas e retroüsores externos na cor do veículo, Motor Fire 1.0
EVO 8V Fle:q Painel (moldura) e maçanetas na cor pret4 pma
choques na cor do veículo, Porta-malas com tapete e acabamento em
carpete nas laterais, Quadro de instumentos com conta giros,

a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador deIluminação

QUANTIDADE VALOR UNIT.
01 Rs 83.254,00

Rua Sâo.Iosé, N" 479, Centro - CEP: 65668400 - CNpJ: 01.612.33g/000162
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ I 0 19

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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3' l Na pÍoposta apreseÍltada deverá conter a marca e fabricante dos produtos fornecidos;
3'2' De acordo com o modelo de proposta de preços, as licitantes deverão encaminhar suas propostas seguindo ositens estabelecidos neste termo de referência; 

-

3 '4. Para que o iton seja aceito, deverá ter valores iguais ou inferiores aos de referência;
3'5' o licitante deverá encaminhar sua proposta deãcordo com as exigârcias do Edital e Termo de referência, sob\7 pena de desclassificação da proposta;
3'6' A cotação deverá ser por item, prevalecendo, portanto, o menoÍ preço na fase de rodada de lances.

4 DÂ§ COTYDIÇÕES E PRAZOS PARA O F'ORNDCIMENTO DO OB.IETO

4'l' o objeto desta licitação será fornecido de acordo com Írs necessidades da conftatante e somente mediante a
apresentação de autorização, deüdamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele
designado.

4' l ' 1 O objeto desta licitação será enfregue na sede da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachiio -MA semônus para contratante

DO
Admini

't'

=UlJ

4'2 o objeto deverá ser entregue no momento da apresentaçâo da ordem de autorizaçâo, ernitida pelo setor competente
da secretaria responsável pela aqúsição dos materiais em até 30 (trinta) dias corrido, , pu.à, do recebimento daNota de Empeúo e respectiva Autorização de Fornecimento;
4'3 Serâo rejeitados os produtos em desacordo com as determinações do Edital e seus anexos, ficando os mesmos
zujeitos ao conüole pelo Gestor/Fiscal do contrato;
4'4'gpÍazo a que se refere o subitem 5.1 do objeto poderá ser prorrogado a critério da Administração públic4
consideraÍrdo para tanto as hipóteses seguintes:

-.. 
Ato motivado pela Administração que impeça a entrega dos materiais;

lI' Caso fortuito ou de força maior deüdamente comprovado, que teúa, a critério da Adminisftação, correlação com
atraso;

III' os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de esgotar o pr.tzo inicial fixado
para entrega, constante nos termos da proposta;
4'5' O Setor competente, designado para o acompanhaÍnento do objeto, fará o recebimento limitando-se a verificar a
sua conforrnidade com o discriminado na Nota Fiscal , fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data da
entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas;
4'6 O objeto desta licitação poderá ser recebido provisoriarnente, para verificação da conformidade do objeto com as
condições, especificações e exigências do edital.
4'7' Caso insatisfatório as verificações, será lawado terrno de recusa dos materiais, no qual se consignará as
desconformidades verificadas, devendo ser.substituído, no prazo máúmo a ser determinado pelo setor competente,
contados da comunicação formal da Administração do Setoi;
4'8 Caso a correção não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto também seja rejeitado, estará à
Empresa vencedora incorrendo em atraso na entreg4 sujeita à aplicaçâo de pãnalidades;
4'9' os custos de subsütuição dos produtos rejeitados correrão exclusivamente a expensas da Empresa vencedora;
4' l0 Dias de entrega: conforme autorização da Adrninistração e conforme solicitações;

Rua Sâo José, N"

E-mail:

479, Cenbo - CEP: 65668{Ct0 - CNpJ: 01.612.338/000167
Fondfax: (99) 3553- 1098/10 19

prefeiturasucupiradorinchao@gmai l.com

Vidros
esmagamento) Volante

Val

detrocas hodômetromarchas, eparcial total, relógio digital,
doinücação nível de combustÍvel e dotemperatura

motor),Reüovi sores externos com comando mterno mecânico,
Revestimento externo nÍls colunas B e dasC Revesúnentoportas,

dasmterxo nassoleiras dianteiras Revestimentoportas rnterno em
AStodas Rodas decolunas, aço 5 x5 4Iestampado corn calotas

+ Pneus verde" comintegrais baixa aresistência I 75t65rolagem
IR T4, üaseira doampa malasporta eln vidro estrutural de alta

naresistência cor Tomada 2yIpreta, elétricos dianteiros one(
etouch anti e eletricasftavas 4nas portas,

com de vula antirrefluxo de combustível.
VALOR TOTAL R$

cv
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4.11. Os materiais a serem
qualidade inferior;

entÍegues deverâo produto de

4' 12' Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá_colher comprovante de enfieg4 contendo dat4 o nome, o cargo ea assinatura emitidos pela Adminisúação responsiível designaào na respectiva requisição de fornecimento;
4' 13' Qualquer alteração nos produtos observada durante o recebimento ou a posteriori, que, venharn a desclassificá-lo pma o uso, será objeto de troc4 sem ônus para Prefeitura do Município ae'sucopira do Riachâo - MA.
4.12. constatadas irregularidades no objeto conftatual, o cONTRATANTE podeú:
4'12'l' Quanto à especificação, rejeitá-lo no-todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo acontratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4 '12 '2 ' Na hipótese de substifuição, a contrat ada deverâ fazêJa em conformidade com a indicação da Administraçâo,no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialnenteconhatado;

4'12'3' o fornecimentg do objeto poderá se iniciar no mesmo dia da assinatura do confrato, mediante ordeÍn deFornecimento e respectiva Nota de Émpenho, finnados pela Autoridade responsável.

5 DO PAGAMENTO

Ilm §âo.Imó, No d?0, cmtto _ c"Ep;656áa4oo - cNpJr ()l_612.338luV.t14,7
Fone/fax: (99) 3553- 1098/10 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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ser genuínos. Não serâo aceitos,

5 ' 1 ' o pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Sucupira do Riachão - MA, até 30 dias apósa solicitação que deverá ser protocol ada até o 5 
o (quinto) dia do mês subsequ.il; 

"; 
do fornecimento, acompanhadoda nota fiscÚfatura, emitida juntaÍnente- com ,.ôiluo em 04 (quatro) vias de igual valoq copia do contrato, nota deempenho, cópia das certidões de regularidadejunto ao INSS, certidão negativa ãe débitos fabalhistas, FGTS, certidãoconjunta de débitos fiscais junto à união, cúdao negativa de débitos j-unto a SEFAZ, certidão negativa de débitosmunicipais, autorização de fornecimento do objeto, firmado pela autoJdade competents, e em conformidade corn odisposto no art. 40, inciso XlV, alínea ,,a,, dal*ig.666/93; '

5'1'2' A nota Íiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos/serviços fornecidos a que serefeú;
5'l'3' As noks fiscais/faturas que apresentarem incorreçôes serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso ovencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contado, d" upr"r"rtação da documentação devidamente corrigida
e válid4 não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da eominiÁtaçao;
5' l '4' Neúum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigaçãofinanceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou faltà de entrega do produto;

6 DA TISCALIZAÇÃO

--ó'1 Será designado pela Administração o Gestor'/Fiscal do contrato que será responúvel pelo acompanhamento efiscalização da sua execução, anotando em regisúo púprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento doobjeto' determinando o que for necessiírio à regularizáçaó aas faltas ou defeitos observados;
6'2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrafo deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
6'3' Caso seja veriÍicado ailSuma falha quanto a defeitos de fabricação, quantidades recebidas e qualidade os produtos
fornecidos, a CoNTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do ãontrato e terá um prazo miíximo de até 20(vinte) dias corridos para fornecimento dos novos produtos.

7 DOCONTRATO

7'1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666/93, será formalizado Contrato que contarii
necessariamênte, com as condições especificadas no Edital ou sua substituição por instrumentos similares, conforma
faculta o Art.62 da Lei no 8.666193.

8 T}Â RE§CI§ÃO DO TERMO CONTRATUÁL
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conftato poderá ersejaÍ, além das
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rescisão com as

8.2 Constituern motivo de rescisão, os elencados nos
pela Lei 8.883/94;

8'3 A rescisão do confiato se dará na fonna estipulada e preüsta em lei (aÍt. 7g,e seguintes, da Lei g.666193).

9 DA§ SANÇÔE§ PARÂ O CÀSO DE INÂDIMPLEMENTO

9' I A recusa injustificada da ücitante vencedora sm aceitaÍ ou retirar a nota de onpeúo, dentro do prazo estabelecidopela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação *t"rniai sujeitando-a as penalidades legalestabelecidas.

9'2 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste pregâo, a prefeitura Municipal desucupira do Riachão -MA poderá garantida a prévia defesi aplicar à lic-itante vencedora as seguintes sanções:
9.2.1 Advertência.

9'Z'2}úulta de0,3o/o (Úês décimos por cento) por dia de afraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto
e o estabelecido neste Edital, até o máximode 10% (dez por 

"errto; 
sobre o valor total da nota de empeúo, recolhidano prazo máximo de 15 (qúnze) dias corridos uma vez comunicada oficialmente.

9'2'3 Multa de loo/o (dez por cento) sobre o valor total da nota de empeúo, no caso de inexecução total ou parcial- do objeto contatado, .""olhidu ro [.-o de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.9'2'4 Suspensão tempotári1!9 rarticinar em üóitaçao e impedimanto de contratar coln a Administração pública
Mrrnisipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
9'2'5 Declaração de inidoneidade para licitar ou con[atar com a Administração pública Municipal enquantoperdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promoüda a reabilitaçâo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre q,re á ticitante ressarcir a piefeiiura Municipal de
Sucupira do Riachão -MA pelos prejúzos resultantes e depois de decorrido o pr*o da sançâo aplicada com base no
zubitern anterior.

9'2'6 As multas a que se referem os subitens anteriores serâo descontadas dos pagamentos devidos pela prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão -MA ou cobradas diretamente da empresa, arni§ável ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico
9'2'7 A aplicação das penalidades será precedida da concessâo da oportunidade de ampla defesa por parte do
adjudicatário, na forma da Lei.

r0 DA ESTIil{ÀTM DD PRDÇO

- 10.1 Orçamento Sigiloso.

I0'2 O preço e as especificações técnicas dos materiais apresentados no presente Tenno de Referência foram
extraídos de cotaçôes de preços realizadasjunto a fornecedoies, razão pela quat não serão realizadas alterações nas
especificações dos P]o{utos,.nem tampouco será adqúrido quaisquer materiais que apresentem preço superior ao
fixado no Tenno de Referência, salvo nos casos autorizados pãlo oidenador de despesa, quando, cômirovadamente,
os preços estimados estiverem abaixo dos praticados no mercado.

Sucupira do fuachão - Ma" 30 de maio de 2022.

Marlene de Sousa
ÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SoCIAL

Rua São José, No 479, Centso - CEp: 65668400 - CNpJ: 01.612.33g/000167
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 I 9

E-mail ; prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos 31 (trinta e um) dia do mês de maio de 2oZZ, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, eu, JOSE WARTEN BARBOSA DA SILVA, no exercÍcio da
função de Pregoeiro/Presidente da Comissão Permanente de Licita ção/CpL,
registro e autuo a solicitação de abertura de processo para realização de
CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUI$çÃO DE VEÍCUIO O KM, OBIETIVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊTVCM SOCIAL,

DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÂO - MA CM

conformidade com Anexo I (Termo de Referência), nos seguintes termos:

PROCESSO ADMINISTRATM: Nq 4OS.39S IZAZZ|CPL.

PREGÃO ETETRÔNICO I NA OTT / 2O22

EXERCÍCIO:2022.

SOLICITANTES:

Secretaria Municipal de Assistência Social.

Para constar,lavro e assino o presente termo.

BARBOSA
Pregoeiro

Portaria ns lO2/2OZl

Rua São.Iosé. N" 479, Cenho - CEp: 65668-000 - CNpJ: 01.612.338/0001_67
Fone/far: (99) 3553-1 098/ l0 I 9

E-mail : prefeiturasucupi radoriachao@gmail.com

NATUREZA: Aquisição de Bens (material de permanente).
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MEMORANDO INTERNOICPL

Sucupira do Riachão - MA, 3l de maio de 2022.

Ao Setor Conüíbil
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: solicitação de informação de dotação orçamentária

Senhora Assessora,

solicitamos informações sobre a existência de disponibilidade orçamentária para procedermos à
Contratação de Empresa para Aquisição de Veículo 0 Km, Objetivando Atender as Necessidades
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Sucupira do Riachão - Ma, em conformidade
com Anexo I (Termo de Referência), confoÍme processo em anexo.

JOSE VA
Pregoeiro

Rua São.Iosé, No 479, Cenho - CEp: 65668400 _ CNpJ:01.612.338/000167
Fone/fax (99) 3553_ 1098/t0 19

E-mail: prefeiturasucupiradoriecheo@gmail.com
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SALDO ORÇÀMENTARTO:
vinte reais).

sucupira do RiachãolMA, 31 de maio de 2a22.
Ào Pregoeiro
Prefeitura Municipal
Nesta

Em atenÇão à consulta formulada por esta Equipe sobrê a existência
de dotação orçamentária destinada a coNTRATAÇÃ.o DE EMPRBSA pARA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM, OBüETIVANDo ATENDER AS NECESSIDÀDEs DÂ

SECRETARIÂ MUNICIPÀL DE ASSISTÊNC]A SOCIAL, DESTINADO AS

SECRETARIÀS MUNICIPATS DE SUCUPIRA DO RIÂCHÃO MA, §EgUê

enquadramento orçamentário conforme abaixo:

EXERCICIO FINANCEIRA 2022

16.01 FUNDO MUN]CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
A8 .L22.0002. 1106. OOOO AQUISIÇÂ.O NE IqóVrrS E EQUIPAMENTOS;4 -4 -91.52.00 Equipamentos e Material permanente.

R$ 204.L20,00 {duzentos e quatro mil, cento e

Devolvam-se os presentês autos ao presidente da cpl.

Rocha Moraes
Assessora Contábil

Atenciosamente,

Rua §âo José. N" 479, Centso - CEp:65668&0 -CNPJ:0t.612.3380001{7
Fone/fax: (99) 35S3_l 098/ I 0 19

E-mail : prefeituresucupiradoriechao@gmail.com
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A Sua Excelência o Senhor
Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de autorização.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Despacho para a CPL, registrar, autuar, e demais atos necessários para
realização de CONTRATAçÃO DE EMPREsA PARA AeUIsIçÃo DE VEÍCULS o KM,
OBIETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AssIsrÊNCIA socIAL, DEsTINADo As SECRETARIAS MUNICIpAIs DE sucuplRA Do
RIACHÃO - MA, em conformidade com Anexo I [Termo de Referência), servimo-nos do
presente expediente para encaminhar os autos do PREGÃO sob o ne 011/ZOZZ/CqL,
registrando que constam nos autos os procedimentos necessários a conclusão do feito,
restando somente Vossa Autorização para procedermos com o processo licitatório.

WARTEN BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro

-o
)J

Sucupira do Riachão - MA, 01 de junho de ZOZZ.

c)

d
O
r)

q

Rna Sâo José, No 479,Centro - CEp: 65668400 - CNpJ: 01.612.33g/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ I 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

MEMORANpO INTERNO/CPr
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Considerando o Memorando interno, solicitando a realização de
CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCULO O KM, OB'ETIVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, EM
CoNF0RMIDADE CoM ANExo I (TERMO DE REFERÊNCIA), e conforme disposro no
art' 16, II, da Lei Complementar ne 101, de 4 de maio de 2000, e para efeito da realização
do referido procedimento licitatório, que a despesa tem adequação orçamentiíria e

financeira anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentária, decido AUTORIZAR a realização de procedimento licitatório na forma da
Iei.

Encaminhem-se os autos a CpL para providências.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÂo, EsTADo Do MARANHÃo,
EM 01 DE IUNHO DE2O22.

Walterlins Rodrigues de
Prefeito Municipal

Rua São.losé, N" 479, Centro - CEp: 656,68{00 _ CNpJ: 01.612.338/000157
Foney'fax: (99) 3553_ l09S/l 0 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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MEMORANpO INTERNO/CPr

Sucupira do Riachão - MA, 01 de junho de ZOZ2.

Ao
Setor Jurídico
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de emissão de parecer,

Senhor Assessor Jurídico,

Em atendimento ao Parágrafo único do Art. 38, da Lei Federalna g,666/g3,
encaminhamos a minuta do Edital de Licitação e seu anexo na modalidade pREGÂo
ELETRÔNICo - sob o na 0L7/2022/CPL,para serem examinados e posterior emissão de
parecer,

Atenciosamente,

losE WARLEN BÂRBOSA DA SILVÁ
Pregoeiro

Rua Sâo.Iosé, N" 479, Cenho - CEp: 65668400 _ CNpJ: 01.612.338/0001-67
Fondfax: (99) 3553_ I 098/ I 0 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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PREGÃO
ELETRÔNICO
e1 1t2022

CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARA AQTII§IÇÃg DE vEÍCULo O KM,
OBJETTVAXIDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

*; "*J.i*'*'*- 
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SESSÃO PÚBLICA: xx/x)uxxxx
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GLOBAL, empreitâda por preço unitário para atender à PreÍbitura
objetivando A CONTRÁTAçÃO DE EMPRESA PARA AQUI§IÇÂO DE

VATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAt DE

O certarne deverá ser processado e julgado
Anexos, da Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002,do
da l,ei Complementar na lZ3, de 14 de

strondÕ tr>qrcI o 6ls.

01-
lica a

POR
do Riachão,

LO OBIETIVANDO

com as disposições deste Edital e seus
ne 10.024,de20 de setembro de20|9,

pela Lei Complemenüar Federal n.e L47,

EDTTAL DE PREGÃO GLETROnircol dori-làOl}
pRocESsO ADMINISTRATIVO N'405.395 /2022

DAT A DA REALr Z AÇÃ0{ )Çilov)oÇo(
HoRÁRIo DE INÍCIo DA DTsPUTA: às )o(:}o( horas

LocAL: Prefeitura do Município de sucupira do Riachão- MA
r,vww.licitanet.com.br ..Acesso Idenüfi cado,,

O MUN ICÍPIO D E SUCUPIRA DO RIACHÃO, EStAdO dO Maranhão, inscrito no CNpf sob .6
67, por intermédio do Excelentíssimo prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de
realização de proc-edimento de licitação, na modalidade PREGÃ0 EIETRÔN ICo, M R

de 14 de agosto de 201.4 e legislação
de junho de 1993.

no que couber, na Lei Federal n.s 8.666 deZI
É Pregoeiro, deste Município, fose Warlen da Silva designada pela Portaria na 102/2021de22de seternbro de 2021, publicada no Oficial Municipios.

7 DO ENCAMINHAM DOCUMENTOS DE HABIT E DA SESSÃO PÚBIICA

L.1. O recebimento dos documentos de habilitação, abertura e disputade preços, seÉ
no endereço lvwrwr.licitanet.co m.br.

L.2. A atlertu do PREGÃ0 ETETRôNICO ocorrerá )o( de )ooÕoooo( de )ooo( às
r, nos termos das condições descritas neste Edital.

objeto deste pREGÃO a COwtRetAÇÂo DE EMPRESA PARA AQUTSTçÃo DE VEÍCULO 0BIETTVANDO ÂTENDER AS NECESS IDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

z-2 Edial e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos
www.licitanet.com.br e e ainda
https :,,.rwlvw6.tce gov al.;ruI

A licitação será dividida em lotes, conforme takla do ANEX0 I do edital, facultando-se aolicitânte a participação em quâ'tos lotes forem de seu interesse-

DATA E HORA DA ABERTURA DA

Local da Sessão pública: w-\tu'rl,-

XX de XIOOO(X)ü( de
CA

br

2.3
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especificâções deste objeto
deste Edital, prevaleceráo as

OV

descrito no Compras
úlümas.

FI

§o

2.4 Em caso de discordância existente entre as
Governamentais e as especificações constantes

As inforrnações administrativas relativas a este
L icitações o u pelo e- rnail cplpms r@gnra i l.co m.

As questões estritamente técnicas referentes ao
Municipal de Administração.

Edital poderâo ser obtidas junto ao Setor de

objeto licitado serão prestadas pela Secretaria

rvada técnic-as

Iances públicos e

2.5

2.6

3 DO CRIT DE ULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

3.2 Será utilizado o modo de disputa
suce ssivos, com prorrogaçôes.

"ABERTO", em que os licitante

4 DA IMPUGN AO EDITAL E DO PEDIDO DE

4.t

o critério de julgamenro será o de MEN0R pREço poR ITEM obse
constantes do Anexo I e demais condições deflnúas neste Edital.

Até 03 (três) dias úteis anres da data designada
poderá irnpugnar este Edital.

pars a sessão pública qualquer Ircssoa

4.1.1 As impugnações ao Edital deverâo o pregoeiro e protocolizadas ern dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na Rua de Protocolo, Centro, Sucupira do Riachão
- MÁ" ou encaminhadas eletrônico: cplurnsr(âgna il.colu.

4.L.2 Caberá ao pregoeitc, auxiliado responúveis pela elaboração deste Edital e seusânexos, decidir no prazo de até 02 (doisJ dias úteis contados da datade recebimento da

4.1.3 0 sobre a impuglação antes da abertura do certame.

4.L.4 da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
o

4.2 Os

stas, será designada nova data para a realização deste PREGÂO

referentes a este processo licitatorio deverão ser enviados ao
) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públic4por rneio eletrônico via interneq endereçados exclusivarnente ao e-rnail:

pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos

As irnpugnações e pedidos de escl;arecimentos não suspendem os prazosprevistos no certame.

4'3'1' A concessão de efeito suq:ensivo à impugnação é medidaexcepcionale deverá sermotivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo dã ticitaçao.

4'3'2 As respostas aos pedidos de escliarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão osparticipantes e a administração.

4.3

Página 3
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5.1

5.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura,

reclarnaçâo quanto ao seu conteúdo. Ântes de

atentamente o Edital e seus anexos,

ANEXO OERMO DE REFERÊNCIAJ;

5.4 Como requisito para pârticipação

campo próprio do Sisterna

sua proposta de preços está em

bem como a descritiva

5.5 A declaração falsa

licitante às sanções

d€

.Adrnini

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a
condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da

norrnas

A destas

certame;

to de seus itens ou

staq as licitantes deverão ler
estar corn as especificações do

E ÔXfCO o Licitante deverá manifestar, em

plenamente os requisitos de habilitação e que

corn as exigências do instmmento convocatóriq

do ANEX0 I ITERMO DE REFERENCIA);

dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

e Leis Federais nq 10.520102 e8.666/93;

P A

ED I
ÉtraírdÕ pqrcr

5 DASCONDI ES PARA PARTI NO PREGÃO

Poderão participar deste Prqgão os intercssados que militem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação, que atendelem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos; EXCLUSIVAMENTE as ernpreyrs definidas como
Microempresas [ME), Empresas de pequeno porte [Epp) e equiparadas, de
complemenüar na 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei complementar ne 14 de

Lei

sto
de2014;

5.2 A participa$o nesta licitação importa à proponente na

estabelecidas no presente EditâI, bern como, a observância

.i

ã
o
L)

FI

Dc

v
..1

>r

3

com a

7

no

5.6 Poderâo p PR EGÂo ELETRÔ N I co : somenre poderão participar deste pRE GÃo
ETETRÔNIC os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certamg
que atendam deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à

estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.corn.br/:

no Pregâo Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
do licitante e subsequente encaminharnento da proposta de preço1 exclusivamente por

Eletrônic4 observada data e horário limite estabelecidos

O custo de operacionalização pelo uso da Plataforrna de Pregâo Eletrônico, a tÍtulo de

remuneração pela utilizaçâo dos recursos da tecnologra da inforrnação ficará a cargo do licitante, que
podeÉ escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

a.1- Para todas as empresas com exceção das MEI,s.

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias
RS 132,20 R$ 195,20 Rs 276,20 R$ 399,50

1
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a.2 - Para as MEI's.

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias
R$ 112, R$ 250,10 R$ 365,30

hJ o referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5s dâ Lei ns 1-o.52o/o2

5.6.1 Independentemente de decraraçáo express4 a simples apresentâção de
subrnissão a todas as condiçôes estip*ladas neste Editàl e seus Anexos, sem tritâ
observância das normas contidas na regisração rnencionada em seu
5.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresen prT) serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, nâo sendo do Município Riachão - Ma, em
nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante responsár'el pelas
transações que forem efetuadas em seu nome no sisterna suâ eventual desconexâo;
5.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder antes da data marcada para
início da sessâo pública via inteme!
5.6.4 O credenciamento dar-se-á pela identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sisterua E

5.6.5 O credenciamento junto ao implica na responsabilidade legal única e
exclusiva do Licitante, ou de seu e nâ presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações

5.6.6 O uso da senha icitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação te ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
Sistema, ou do de carrnelq prortrotora da licitação, responsabiridade por eventuais

da senh4 ainda que, por terceiros;
5.6.7 A a quebra de sigilo der,'erão ser comunicadas ao pr:ovedordo sistema para

acesso;

participar deste PREGÃO ELETRôNICO , as empresas enquadradas nos casos

sórtio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçãol; empresas que estiverem
judicial processo de falênciia ou sob o regime de concordatâ, concurso de credoreq

dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judiciaf
desde que ampâradas com certidão ernitida pela instância judicial competente, que certifique que a

1 NE - Ju§tificativa para vedaçáo de consórcio: considerando qr.re é ato discricionário da Administraçáo diante da avaliaçáo de conveniência eoportunidade no caso concrêb: e considerando que existem no mercado diversas 
"*pr".à= 

** p;t ;;i;ité-.;;. profissionar e operacionar suficientepara atendêr satisfatoriamente às exigências pr=oi.tu= náiià 
"áit"i,;;:;;;;';là ã'conu.nrente a vedaçáo de participaçáo de êmpresas êm,,consórcio,,no Pregáo em tela.

e

ao

danos do

a

', On
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5.7.2

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na
que a praticou, enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da
condições definidas nesta alínea, a Comissão do pregão,

cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e suspensas-CEIS;

5.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -Mft
5.8 A participação na sessão pública da

do licitante.

5.8.1 Os documentos necessários à

órgão

das

junto ao

servidor púhlico da

utilização da senha privaüva

presente licitação, compreendendo os

[e seus anexos), deverão ser apresentados

no pres€nte certame, quando apresentados

.ê
i.".

!-

ê
')\ü

interessadâ está apta econômica e financeiramente a participar de licitatório nos
termos dâ Lei no.a666/1993. [TCU, Ac.B.zT1,/zoLL-za câmara, Dou de }a/fifi01r);

5.7.3

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração pública;

Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este
Município;

5'7 '4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidône:rs
suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Adrninistração pública Direta I

com

documentos referentes à proposta de

no idioma oflcial do Brasil, com valores s moeda nacional do país;

5.8.2 Quaisquer documentos necessiírios

em língua estrangeir4 deverão

idioma oflcial do Bras

5.8.3 Não serão
v cópias em fac-

5.8.4

dos

5 s

5

5

pelos respectivos consulados e traduzidos para o
neste país;

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, fllmes on

salvo quando expressamente permitidos no Edita[
desenhos, gráficos ou catálogos apenâs como forma de ilustração

proposta de preços;

devem estar cientes das condiçôes para participação no certame e assumir a

pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

deveÉ mânter, durante toda a vigência do contrato, as mesnrâs condições de
e qualiflcação exigidas na licitaÇão;

'7 Os licitantes interessados em usufruirdos beneflcios estabelecidos pela tei Complementar na

\23 /2006 dever:ão atender às regras de identificagão, atos e rnanifestação de interesse, bem como aos
demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sisterra eletrônico, nos momentos e ternpos adequados;

6DA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABI LITAÇÃO

Página 6
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6'1' os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sister,â
[htBrs:/llicitanet-com'hryJ, concomitantemente com os documenüos de HABILITAÇÃ6 exigidos no edital,
ptuposta com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBIETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, pREÇo e a
MÂRCA (CONF0RME SOIICITA o SISTEMAJ, até o horário limite de início da Sessão pública horário de
Brasíli4 exclusivamente por meio do sistema Eletrônico, quando, entáq encerrar-se-á, autornaticamente, a
etapa de envio dessa docurnentação;

6-2 As propostas cadastradas no Sisrema t',IÂo DEVEM CoNTER NENHUMA
EMPRESA PR0P0NENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta DESC ICADA pelo
pregoeiro;

6.3 A Licitante será responsável por todas as transações em seu nome no
sistema Eletrônico, as surnindo como fi rme s e verdadeims sua

pública;

6.4 O licitante deveú obedecer rigorosamente aos

discordância existente entre as especificações s no PORTAL e as especificações
consranres do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), últirnas;

estar incluídos todos os insumos que o
6.5 Na Proposta de Preços inserida

compõern, como despesas com mão-de-obra, uipamentos, impostos, taxas, freteg descontos e
quaisquer outros que incidam direta execução do objeto desta licitação;

6.6 A envio da dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de e

6.7 Ás e de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

-lrubilitrção, ainda que de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1q da
LC nq 123, de

6.8 sessão pública, os licitantes poderáo retirar ou substituir a proposta e os
anteriormente inseridos no sistema;

estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgarnento da

10 os docurnentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e pâra acesso público após o encerramento do envio de
lances;

6'11o Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no
sisterna elerrrônico, assumindo como verdadeiras e firmes slras propostas e subsequentes lances, bem como

DA

inseridos em sessão

e seus anexos. Ern caso de

e
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negócios diante

operações no sisterua durante a sessãq ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

o

7 DA ABERTURA DA SESSÃO
LANCES

HCÁ., CLASSIFICAÇÂO DAS PRO POSTAS E FORMULAçÃO DE

7.1 No dia)O( de IOOOOOOO( de )ilOO( às )O(hl0(min, horário de Brasília-D F, a sessâo na internetserá aberta por cornando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e dade lances.

7 -2 o pregoeiro pderá suspender a sessão para visualizar e analisar, ofertada
que se enconrra inserida no campo "DEscRIÇÃo DETALHADA DO OBIETO"
características com as exigências do Editat e seus anexos (@endo,
requerente), DESCLASSIFICÂNDO, motivadamente, aquelas que não
omis sas ou apre sentarem irregularidade s insarráveis;

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível

ser

suas

pelo órgão

que forem

ou manifestadamenteo
inexequívef o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por e então D ESCLASSIFICARÁ;
7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial inexequírrel, caso o
rnesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua na fase de aceitabilidade;
7 .5 As licitantesdeverão mantera

do certame pelo pregoeiro;
sob pena de serem desclassificadas

7.6 Em seguida ocorrerá o início de via Interne! única e exclusivamente, no site
https://licitanet.com.brÁ

7.7 Os licitantes poderão Iance observando o horário fixado para abertura da sessão
- -'as regras estabelecidas no

7.8 O licitanre lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e sisterna;

7.9 0 diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto ern rela6o
quanto em relaçáo à proposta que cobrir a melhor oferta esÉ definido no Termo de

para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 'ABERTg., ern que os
licitan sentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
7 '11 A etapa de Iances da sessâo pública terá duraçâo de 10 [dez) minutos e, após issg, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ríltimos 02 (dois) minutos do período de
duração da sessão pública;

7 'rz Aprorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso

sua

aos

7

Página B

:,: .,;,



F)í efÉ'rtlr.ô l-luflií:rFrot clí_,

/acrrrtini

ÀPC\

strctndÕ po o \ro
i:. :.(-

'21

t!>

Fls.__=_

r ,.1 ")
J 

I \..r'
de lances intermedÉrios;

7.13 Não havendo novos rances na formâ estaberecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
autornaticamente;

7 'r4 Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogaçâo automáüca pelo sistema, pderá o pregoeirq
assessorado pela equipe de apoiq justiflcadamente, admitlr o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do ruelhor preço;

7.15 serâo aceitos somente lances ern moeda corrente nacionar (RsJ, com vAtoRES
com no máximo 02 (duas) casas decirnais, considerando as quanüdades constântes no
REFERÊNCIA. caso seja encerrada a Êse de lances e a licitante divergir com o o poderá
convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou a dos valores

r-zarredondando-os PARA MENos automaticamente caso a licitante
7-16 Não serão aceitos dois ou rnais lances de mesmo valo4 que for recebido e
registrado em primeiro lugar;

7 -r7 Durante o transcurso da sessão públic4 as licitantes
menorlance registrado que tenha sido aprcsentado vedada a identifi cação do de tentor
do lance;

7.IB Sendo efetuado lance rnanifestamente

valor cotado para o respectivo itern, através

reforrnulado pelo proponente;

poderá alertar o proponente sobre o

o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou

7.Lg A exclusâo de lance

eletrônico, ou sej4 antes do

a fase de lanceq conforme possibilita o sistema

7.20 No caso de de no decorrer da etapa competitiva do pregão Eletrônico, o
vsisterna Eletrônico

7.21 O pregoeiro,

acessível às licitantes para a necepção dos lances;

realizados;

7.22 do sisterna eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutol sená suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatrc horas da

plo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site
https:

7.23

t.com.br/;

birá à licitante acompanhar as operaçôes no Sistema Eletr6nico durante a sessão pÍrblica do
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

7 '24 A desistência em apresentar lance implicar:á exclusão da licitante na etapa de lances e nâ mânutençáo
do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propstas de preços;

T

ODE

em tempo real, do valor do

e

dará continuidade a sua atuaÉo no certame, sem prejuízo dos atos

Página 9
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7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez enc€Eada a etapa de lances, será efetivada a veriflcaç:ão
automática, onde:

7 '26'r o sistema identiflcará em coluna própria as mic,roempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparaçâo com os valores da primeira colocad4 se estâ for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o flrn de aplicar-se o disposto nos arts.44 e

de 200 6 e suas alterações;

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% [cinco por cento) a sta melhor
classificada, depois de encerrada a etâpa de lances;

\r 7 .26.3 A rnelhor classificada nos termos do item anterior tení o direito última oferta paru
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira de 5 (cincoJ ruinutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação au

7 .26.4 Caso a microernpreffi ou a empresa de pequeno porte desisa ou nâo se rnanifeste

no prazo estabelecidq serão convocadas as dernais sÍr e empresa de lrequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5o/o (cinco por de classificaçâo, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem

7 .?6.5 No caso de equivalênciados valores microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontr:eru nos intervalos estabelecidos nos anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que melhoroferta;

7.26.6 Na hipótese de

propo sta originalmente

termos preústos neste item, convocação será em favor da

7.26 O disposto no 7 se aplicará quando a rnelhor oferta não tiver sido apresentada por
microempresa ou porte;

LCna 123,

7.27 Em

aos bens e

7.28,L

s, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente,

ou prestados por empresas brasileiras;

ou prestados por empresas que invistarn em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

7

7

no País 3s, § 24, incisos II,III e IV da Lei ne 8666/93);

7.28-4 Produzidos por empresâs que comprovem cumprimen[o de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legisla@o;

7 .28-5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

Página 10
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7.28 Encerrada a etãpa de envio de }ances da sessão pública, o pregoeiro pelo sistemâ
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, pâra que seja obtida melhor
propostâ, vedada a negociaçáo em condições diferentes das previstas neste Edital o pregoeiro solicitará ao
Iicitante melhor classiflcado que, no prazode duas horas, enúe a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhad4 se for o caso, dos documentos
necessários à conflrrnação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

B DÁACEITABILIDADE DA PRO POSTAVENCEDORA

s, quando

8.1 Encerrada a etâpa de negociaÇão, o pregoeiro examinaÉ a em primeiro lugar
vquanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em reriação para contratação

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paÉgrafo
Decreúo 10.02412019, e verificará a habilitação do licitante
disposto no Capítulo Xdo Decreto10.0Z4/ZOL9;

4.2 Será desclassificada a proposta ou o lance que preço flnal superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentarpreço

8.3 Considera-se inexequível a proposta q global ou uniüários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incomparíveis com os preços dos e satários de mercadq acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato licitação estabelecido limites mínimo s, exceto quando se
referirem a rnateriais s in5telaçõe de do púprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da

8.4 Qualquer intere

Iegalidade das

8.5 Na hipótese de suspensão da sessão pública para a rearizaçâo de diligências, com vistas

rdo

ao

sistema

8,6 0

e no § 9a do art.26,do

do edita[ observado o

que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

a sessâo pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
no sisternâ, no prâzo deo2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1 estabelecido poderá ser prcrrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, antes de findo o prazo, e forrnalmente aceita pelo pregoeiro;

8'6'2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeirg destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marcâ, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogoE folhetos ou propostas, encaminhados por rneio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

Página 11
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sistemâ eletrônicq sob pena de nâo aceitaÉo da proposta;

8.6.3 se a proposta ou lance vencedor for descrassificado, o pregoeiro

subsequente, e, assim sucessivarnente, nâ ordem de classificação;

8'6'4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessãq informando no "chat" a nova data e horário para
a sua continuidade;

8'6'5 o Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta tq que
apresentou o lance rnais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
em condições diversas das previstas neste EditaL

8-6.6 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e

ç

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
\-/B-6.7 A negociação será realizada por meio do sistem4 podendo ser

8.6.8 Nos itens não exclusivos para â pârticipação de microempre

que a proposta nâo for aceit4 e antes de o pregoeiro passar

sisterna, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da verificariá a habiliação do liciranre,
observado o disposto neste Edital.

e pA HAB|LTTAÇÃO

9.L Como condição préüa ao exame de habilitação do licitante detentor da proposta

o eventual descumprimento das condições de
classificada em primeiro I

participação, de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
v contratação, mediante ao cadastro:

9.1.1 Cadastro N Inidôneas e Suspensas-CEIS;

9.1_2 A será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

12 da Lei n" 8.429, de 1gg2, que prevê, dentre as sanções impostas ao
respon de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poderpÍrblico,

de pessoa jurídica da qual seja sócio rnajoritário;
9.1 na Consultir de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrênciâs Impeditivas Indiretas, o
gestor para veriflcar se houve ÍLaude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9 -l'4 Atentativa de burla seÉ veriflcada por meio dos vinc-ulos societários, linhas de fornecimento simil;ares,
dentlre outros;

9'1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputârá o licitante inabilitado, por falta de condição de

o
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9'1'6 No caso de inabilitafro, haverá nova veriflcação, pelo sistema da eventual ocorrência do empate flcto,
previsto nos arts' 44 e 45 da Lei complementar nq 123, de 2006,seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitafro da proposta subsequente;

9'1'7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
conflrmaçâo daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a s, ern
formato digital via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitaçâo;
9.1.8 sornente havení a necessidade de cornprovação do preenchimento de

dos documentos originais não-digitais quando houver dúüda em relação à in do digital;
9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitaflo com indicação de

r-, legalrnente permitidos;
r, sâIvo aqueles

9.1-10 se o licitante for a rnatriz, todos os documentos deverão Íriz, e se o licitante for a

que, pela própriafilial, todos os documentos deverão estar em nome da filiaf
natureza, co mprovadamente, forem emitido s somente emnorue

9.'1.11 Serão aceiros regisrrros de CNpJ de licitante filial de núrneros de documentos
pertinentes à Certidâo Conjunta de Débitos Federais e à Dívida Ariva da Uniâo, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou Geral da Fazenda Nacionaf por constar no
proprio documento que é válido para matriz e assim quanto ao Certificado de Regularidade do

centralizado, devendo, de sta forma, apre sentar o
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos

documento cornprobatório de

10 DA HABILI

10.1 Como exame da documentação de habilitaçáo do licitante detentor da

em primeiro lugar, o Pregoeiro veriflcará o eventual descumprimento das

participaçâq especialmente quanto à existência de sanÉo que impeça a

no c€r[ame ou a frrtura contratação;

to.? A relativa à HAB I LI TAçÃO ; Un Ín ICA consisrirá em:

o caso de ernpresário individual: inscriçâo no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo dafunta Comercial da respectiva sede;

10.2-2 No caso de sociedade empreúria ou empresa individual de responsahilidade Iimitada - EIRELI;
ato constitutivo. estahrto ou contrato social em vigor: devidamente registrado na funta
Comercial da respectiva sede.

10.2.3 Em se tratando_ de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condiçâo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nq 16, de ZOóOau;a
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aceitação ficará condicionâda à verificação da
www.portâldoe mp reendedor.gov.br;

no sítio

10'3 A documentação relativa à QUAIIFIcAÇÂo ECoNôMIC0-FINANCEIRA consisrirá em:

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídic4 referente à matriz g quando foro caso,igualmente dâ filial licitante, em data nâo anterior a 60 (sessenta) dias da da sessãopúb1ica deste pregão
10.3.2 Balanço patrimonial e demonstraç&s contiábeis do último exercício eapresentados na forrna da Iei, registrado na funta Comercial do Estado da

IDHPJ do profissional responsiível técnico, em que estejam do ativo

10.3.1

circulante (AC) e do passivo circulante [pC), indicados pela
por balanr-etes ou balanços provisórios, podendo ser
encerrados a mais de 03 (três) rneses da data de apresen

IO.4 A documentação relariva à REGULARIDADE FISCAL E

10.4.1 Prova de inscrição no
de inscrição e de situação cadastral, j
pela Secretaria da Receita Federal

a bstituição
quando

em:

através do comprovante
e adm in istradores, e m itido

comprovando possuir situação
izada [sessenta) dias.

relativa ao domicílio
de atividade e compatível com o objeto

Federal, mediante a apresentação de Certidâo
expedida

Ministério da Fazenda;

cadastral ativa para com a Fazenda

10.4.2 Prova de inscrição no
ou sede da proponente,
contratual.

10.4.3 Prova de regularidade com a

pela Secretaria da

70.4.4 Provade para
aos o

10.4.5
o

1ü

10

L2

a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
objeto licitado;

Em se tratando de rnic-roempresa empresa de pequeno porte, havendo argurnarestriso na comprovação da regularidade fiscal 
" 

t.áururiria, desde qrr" ,r"rãiáã,
qs _demail requisiros- do -Edital, a[s) empresafsJ o"rà condição será(ão)declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularizaçáo da àocumentação no priv ode 5 (cincoi dias úteiq prorrogáveis por igual pràzo, a contar do mománto ",i qr*for declarado vencedor do cãrtame, pr.á regurarizaçâo da docurnentaçao,É..

para com a Fazenda Municipal. relativa aos tributos relacionados com

Regularidade de situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de servico

10.4.7:1
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Lo'4'7 'I']- A não regularizáção da documentação no prazo estipulado implicará a

10 4 B Arvará de tunciona-",1:.,:*:;::i:,:T"J:iffi,lTilx?fff,,oj:r|i5t*;'áHlT;:?x:
de validade;

pâgamento ou parcelamento do débito e para emlssao de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A documentação relativaà DocUMENTAÇÂo rÉcNICA consisrirá em:

10-4.9 Atestado de capacidade Técnica que a licitante já forneceu produtos
da licitação;

10.5 DCVCráAPTCSCNtATAiNdA AS DECLARÁÇÃO UNIFICADA:

\- 10.5.1 Declaração unificada conforme modelo. (ANExo III)

10,6 Deveráapresentarainda as DECLARAÇÃO UrutplCene:

1) Em atendimento à determina$o do Tribunal

no

1.2. Cadastro Nacional
disponível no

1.3. Cadastro de

constante do Acórdão nq

e Suspensas (CEIS) do Portal da
sítio:

CÍveis por Ato de Irnprobidade Administrativa
do CNI, no sítio:

Condenações por Ilícitos Administrativos - TCU, no

anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de
com o solicitado neste EditâI.

1 -793 /2011 do Pleúrio, também serão OS documentos:
1.1. Cadastro Nacional de

Transparência,

sitio:

1O.7 Os docurnentos dev Apoio quânto a

10.8 No

1.0.9

10.1

das
em

o pregoeiro poderá sanar erros ou Êlhas que não alterem a substância
e sua validade jurídic4 mediante despacho fundamentado, regtstrado

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificaçâo.

lic.
das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do

provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto e, sornando as exigências doitem em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10'11 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(nsJ de menor(es) valorfes) cuja retiradaiil sela1m; suficienie(s) para a habilitaçâo do licitante
nos remanescentes.

Página 15

Çí)
>)

(,.t'). ''.-

' 1ti,,



?,,1+ ;',,,*.-l
ii.a)s:^. !É4,

â,*.+fr*_-§
Adrtini

de

strond Õ l}clfcl

AF l

IEt)

licitante será declarado

a\.
*>,

ra-LZ constarado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi
vencedor.

Ll APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AIUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃo

11.1 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item
a item ou um itern por licitante, para que este anexe no sisterna a PROpOSTÂ DE p AIUSTADA,
em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante arexar o1l.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação comp aconfirmação daqueles exigido s neste Edital e iá apr.esentados, o licitante aencaminhá-lo s, ern fo rrnato digüa! via sistema,

11.3 o licitante deverá ânexar a proposta de preços Aiustada, num p
contados da convocação.

de

1L.4 Em caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio por meio do e-mail:
cplpursr(êgrnaiLcom. Após o envio do e-mail, o entrar em contato como pregoeiro para confirmar o recebimento do e_ O pregoeiro não seresponsabilizará por e-mails que, por qualquer s em yirtude de problernas
no servidor ou navegador', tanto do Município de - MA quanto do emissor,

11-4.1 A fim de aplicar o princípio da licitantes, após transcorrido o pr?zo de O2
fdrms) horas, náo serão análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendo o registro da não aceitação da proposta.

L7.4.1.1 Em caso de atendimento ao prazq o licitante deverá solicitar-,
dentro do estipul , via chat ou e-rnaif pron-ogação do mesmo.

L1.4.2 É facultado o competente, em qualquer fase da licitação, a
prcmoção de a esclarecer ou cornplementar a instrução do processo,

for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
ESCLASSIFICARÁ eatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro D

à propostà subsequente e, assim, sucessivamente. na orilem de classiflcação, até a
uma proposta que atenda a este Edital.

conter:

Proposta de preços, conforme modelo aonstante do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta,.

Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquerencargo financeiro ou previsão inflacionrária;

I ndicaçâo /especifi cação produtos e mãrca;

11.5 A

11.4.3 Se

'].L.5.2

11.5.3
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A proposta apresentada terá que refletir
no dia de sua apresentaçâo.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a
poraté 30 (trinta) dias. Nesre caso, tanto a
sendo facultado ao licitante recusar ou

das condiçôes

s praticados no mercado

prazo de validade da proposta
serão formuladas por escrito,
no caso de concordância, a

11.5.4

11.5.5

11.5.6

11.5.9

A a_presentaçâo da prcposta implimrá
estabelecidas neste edital e seus urruior.

na plena

Prazo de validade da propostâ não inferior a 60 (sessentâ) dias, contados da dataestipulada para a abertura,do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2ocombinado com o artigo 66, § 4oi

O preço proposto deverá
casas decimais (0,00).

ser expresso em moeda corrente nacional (Real), até duas

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, todasas especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob de

11.5.8 O pregoeiro reserva o direito de realizar diligências do sobreinformaçôe s que não estejam claras, bem como de solic complementaresque julgar necessários para os respectivos

quanto
o

PROPOSTA não poderá ser modiflcada.

12 DO ENCÂMINHANDO DA DO NAL

12.1 A documentação constante no caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original oucópias autenticadas, a final também original, no prazo miáximo de 03 (trêsldias úteis, contados pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua São
losé,479 - Centro - MA. Aos cuidados do Derpartamento de Licitações e Contratose o pregoeiro re I arlen Barbosa da Silva. O envelope contendo os documentos deveestar lacrado da empresa ou empresário individual, número do CNpj, número e anodo Pregão

t2.2 C todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação depropostâ final pelo licitante classiflcado em primeiro lugar-, o pregoeiro o declarará

inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar suade habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dosIances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
ou poderá revogar a licitaçâo.

13 DOS RECURSOS

t2

13.1 Dedarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licÍtante poderá de forrnamotivada, em campo próprio do sisterna, rnanifestar sua intenção de recorrer.

Â falta de mailrestação motlvada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse dÍreito.
73.2
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13.5 o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suqlensivo.

L3'6 Decorridos os prazos pala os recursos e contrarrazões, o pregoeiro teÉ até

13.6.I Negar admis
estabelecido;

sibilidade ao recurso, quando interposto sem

Motivadamente, reconsiderar a decisão;
Manter a decisáo, encaminhando o recurso à

13.7 O acolhimento do recurso importará rn invalidação

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos
adjudicará o objeto e homologará o processo

strondo §or

para

o-í13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresenraçáo dasrazões de recurso, flcando os demais licitantes, desde logo intirnados para, querendg apresentaremascontramazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recolrente, sendo-lhesassegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses,

t3.4 os recursos e contrârrazões deveÉo ser manifestados exclusivamente por meio elerrônico viainternet.

13.6.2
L3.6.3

do prazo

de aproveitamento.

a autoridade competente
a Contratação.

ao licitante vencedor e encaminhará o
1.3.9 Nâo havendo recrrrso, o pregoeiro

procedimento à autoridade superior

14 DAREABERTURÁDASESSÃO LICA

14.1 A sessão pública poderá ser

1,4.1.L Nas
da sessão
que serão

14.1.2

a

L T

4

14.2.2

recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
ou em que seja anulada a própria sessão pública sftuação em

anulados e os que dele dependam

na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
nao assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

regularizaçâo fiscal e trabalhist4 nos termos do art. 43, sls da LC nq 123/2006.
ses, serâo adotados os procedimentos irnediatamente posteriores ao
da etapa de lances

remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

A convocaçáo se dará por meio do sistema eletrônico ('chat'') ou e-rnaif de acordo com a fhse
do procedimento licitatório.

A convocaçáo feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DAADf UD rcAÇÃo E HOMO LocAçÂo

constatado o atendirnento das exigôncias fixad,as neste Editat o licitante classiÍicado ern primeiro
15.r-
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lugar será declarado vencedor.

15.1.1 Se o primeiro proponente
examinada a documentaçâo
e assim sucessivamente, até

classiflcado não atender às
do segundo proponente clas sificado, na
o encontro de urna proposta que atenda

edital, sendo o respectivo proponente declarado vencednr e a ele
licitação.

15.2 A homologaçâo do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade
ser realizada depois da adjudicação do objeto âo proponente vencedor pelo
houver recursg pela própria autoridade competente.

].5.2:j_

'e
:lt
Lt)

§
o

s.r )

l)

de habilitação, será
ordem de classificação,
a todas as exigências do
adjudicado o obleto da

so

V 16 DO PAGAMENTO

16.1 Os pagamentos seráo efetuados ern até 30 (trintaj dias,
Fiscal, acompanhada pela ordern de serviços [q
desig;nado pelo Município e acompanhada ainda das C
recehimento deflnitivo do objeto, atr-avés de
C ONTRATADA indicada pela mesrna.

16.2 Avencedorado certame deverá apresen
FEDERAL E MUNICIPAL] em validade

'16.3 
Quaisquer erros ou emissão ocorrido na
adjudir-atária e hayerá ern
defi nitivamente sanado.

t7 DADOTAÇÂOO EDE

vl7.I Durante a valores não serão rcajustados

A_ homologaçâo do resultado desta licitação não ohriga esta
objeto licitado.

a uisição do

da apresentaçâo da Nota
te assinada pelo fiscal

e FEDERAL e após o
para a conta bancária da

TS, TRABALHISTA, CERTIDÂO ESTADUAI,

flscal será motivo de correção por parte da
prazo de pagamento até que o problema sejado

S

17.2 Somente
II, "d'da Lei

17.3 N

l_ Os

17.5

recornposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo6s,

recomposições decorrentes de inflação, que rúo conflgurem álea econômica
fato previsft.el

de recomposição de valores deverão ser prctocolados junto ao Setor de protocolo da
Municipal.

serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos osdocumentüs comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II,.d" dâ
LeiB.666/e3.

Os valores recornpostos somente serão repassados após a assinatura, devoluçâc do Termo assinado
fconforme o casoJ e puhlicação do Termo áe Aditarnento.

17.6
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i).18 DA REVISÃO DOS PREçOS

18.1

t9.3

19.4

19.L.2
19.1.3
\9.1.4
19.1.5
19.1.6
19.L.7
1e.1.8

O licitante/
ficará sujeito,

le.3.1

19

o gestor responsável pela contrato deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados nomercado para os bens registradot nas mesm", 
"onàiçõ.s 

áe forne"imentg podendo, para tânto, valer-se de pesquisa de preços ou de oufro processo disponível.

lB.2 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prcçopruIicado no mercado, o gestordeverá convocar o fomecedor visando à negociação a redução depreços e a sua adequaçâo ao praticado pelo mercado.

18.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso
comprovada mente demonsüre a inviabilidade de redução

19 DAS PENATIDADES

v 1g't comete inÍiação administrativa, nos termos da Lei nq 10.520,

I9.I.1 Não assinar o termo de contrato ou
convocado dentro do prazo de validade

aceitar/

que

que

equivalente, quando
da

Não assinar a ata de registro de preços,
Apresentar documentação fr lsa;
Deixar de entregar os documentos
Ensejar o retardamento da
Não rnantiver a proposê.
Cometer Ítaude fiscú
Comportar-sede modo

L9.2 Considera-se comportamento
participaçãq quanto ao
momento da licitaçãq

q

outros, a declaração falsa quanto às condiçôes de
como ME,/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

da hse de lances

qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
civil e criminaf às seguintes sanções:

leves, assirn entendidas como aquelas que não acar-retarem prejuízos
objeto da contratação;

ta do
lo/o (dez pr cento) sobre o valor esrimâdo do(s) item(s) prejudicado(s) pela
licitante;

de licitare im@imento de contratarcoma Administração Pública Municipal pelo
de até dois anos;

1, de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanroperdurarern os motivos determinantes da punição ou até que seja prornoüda a reabilitação perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir aContratante pelos prejuízos causados;

1"9'5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Se, durante o processo de apltcação de penalrrrads, houver Indíctos de prátlca de Infração

.3

19.6
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administrativa tip ifl cada pela Lei ne 72.846, de 'la de agosto de 2013 ), como atolesivo à adrninistração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração daresponsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despachofundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ouProcesso Administrativo de Responsabiliza$o _ pAR

19.7 A apuração e o julgamento das demais infiaçõe s adrninistmtivas não consider-adas como ato lesivo à
normal na

Administração Pública nacional nos termos da Lei ne 12.846/20L3, seguirão seu
unidade administrativa.

19.8 O processamento do pAR não interfere no seguimento regular dos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Adrnini unicipal
resultantes de ato lesivo cornetido por pessoa jurÍdic4 com ou sem a público

19.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuÍzos do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 19 do Código Civil

19.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla
previsto na Lei na 8.666, de 1993.

defesa ao licitante/

19.11 A autoridade competente, na aplicação das levará
do infrator; o caráter educaüvo da pena,

se o procedimento

a gravidade da conduüa
dano usado à Administraçâo, observado oprincípio da proporcionalidade.

79.12 As penalidades serão o

20 DAREVO EAN

20.1 Fica assegurado a
razões de interesse
em virtude de vício

20.2 A declaraçâo
direürmen

20.3

os

20.4 A

20.6

20.7

SICAF

do Riachão- MA o direito de revogara licitação por
de fato superveniente devidame nte comprovado, ou anulá-la

ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade cornpetente indicará
a que ela se estende.

de licitação não gera obrigaÉo de indenizar pera Aciministraçâo.

da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
ordinariamente, deveria produzir, além de descon stituir os já produzidos

Nenhum ato será declarado nulo se do ücio não resultar prejuízo ao interesse público ou aos dernais
interessados.

A revogaÉo ou anulação será precedida de pror-dirnento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundaàentado.

Â aurortdade competente para anular ou revogar a llcttação é o PreÊlto Munlcipal de sucupira do
?o.a
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21 DA FRAUDE E DACORRUPçÂO

21.1 As partes declaram conhecer as normas de prevençâo à corrupção previstas na legislação brasileira,dentre elas, a Lei de Irnprobidade Administrativa itei Federal na 8.429/1992), a Lei Federal naL2.846/20I3 e seus regulamentoE se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma daspartes poderá ofereceq, dar ou se comprometer a da1, a quem quer que seja, aceitar ou tera aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de uerpagamento, doaçãq compensação, vantagens fi nanceiras ou benefi cio s indevido s q
de modo Ítaudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem oufraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de indiretaquanto ao objeto deste contrato, devendo garantir-, ainda que seus S, res ecolaborador:es ajam da mesma forma.

2? DAS ES GERAIS

22.L No caso de alteração desre Edital no
prazo será reaberto, exceto quando,
propostas.

22.2 É obrigaçãodapruponenteobserware
e comunicados oflciais divulgados
desobrigando totalmente o órgão

22.3 A proponente deverá indicar à
mail), para comunicação, e obriga-se a
decurso processual. Será de inteira
comunicados, os quais
recebimentos dos

22.4 O pregoeiro náo
virtude de
quanto do,

o retomo irnediato de todos os atos
recebidos, não lhe cabendo qualquer alegaçáo de não

por e-ruails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
ou navegador, tânto do Município de sucupira do Riachâo -MA

desconectar para o prcgoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
acessíveis aos licitantes, os l;ances continuarão sàndo recebidos, sem o
s.

realização do Pregão, este
não afetar a formulação das

te os editais, todas as fases do certame
ler e interpretar o conteúdo destes,
errôneas ou inobservàncias.

de contato [telefone/ endereço eletrônico [e-
os dados devidamente atualizados durante todo o

a l0rnin [dez minutos), a sessão pública
no mínimo 24h (vinte e quatro horasJ, após

curso do prazo
inq

22.5

2?.6

22.8

Sda

ao

dos atos realizado

as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e emitida

de sua de sconexão

eletrônico

22.7 desconexão do pregoeiro persisür por tempo superior
sera suspensa e só poderá ser reiniciada após decarrido,
a comunicaçâo do fato aos participantes ern campo próprio no sistema eletrônico.

cAso A ETAPA DE LÁNCES ULTRAPASSE o HoRl(RIo DE EXpEDIENTE, o pREcÃo sERÁ
susPENso E RETORNATÍ ruo HoRlíRIo INFoRtr,rADo pELo pREGoErRo vtA cHAT.

indisponibilidade no
22.9 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superweniente, ou mesmo

Página 22

Írr t'f Ê,trr. o F4uí:iirú,rl <Jrj

,A.drninistroncio p ctr

Fls

*:7



Prê_f eitlrro f,íur ilarpol cje

DÊ z

,Âdrrrini

c\P

\-/

strofrdo pqrcr ê p à rts
rj

r)

,)

)cofr.

j),
l,\

:i3
I !,t

sisterna que impeça a reâIização do certame na data e horário
automaticamente transferida para o prirneiro dia útil subsequen
Edital, desde que não haja comunicaçÉo do pregoeiro em contrário.

marcado, a sessão pública seÉ
te, no horário estabelecido neste

da

22.L0 Nahipótesede nece
ao saneamento das
no sistema com, no
ata.

22.tl

'ssidade de suspensão da sessão pública para a realizaçâo de diligências, coru vistas
propostas, a sessão pÍrblica somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorÉncia será registrada em

Para dirimir, na esfera judiciaf as questôes oriundas do presente Edital será
Cornarca de Sãoloão dos Patos- MA.

22.12 Os casos ornissos serão resolvidos pelo pregoeiro

22.13 este todos os fins e OS

Sucupira do Riachão -MÁ, )0( de

Ma Sousa
SECREf,ÁRIA MUNI ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO I Termo de Referência - Técnicas e CondiçÕes de Fornàtiment<
ANEXO II
ANEXO III U nificada;

Modelo Padrão de

Contrato
Modelo de Decla

ÂNEXO IV
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EDITAL DE PREGÂON9 A1,I/2A22
PROCESSO ÂDMINISTRATIVO Ng 405.395 I2OZT
MODATI DADE: PREGÃO ELETRÔNTCO
TIPO: MENOR PREçO GLOBAT
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

atenclimentos nos centros urbanos e zona rural
deslocamento em centros urbanos. e
interestaduais de acordo com a demanda

Frefeiturô Munlçipolde

strqnd o p(,rcr o povo

\PAI t)ó
DÊz

(-

t>

,,
c3

o! ,à )

oBf ETO: CONTRATAçÃO Or EMPRESA PARAAQUTSTçÃo oEvrÍculo o KM,oB'
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAt DE

ANEXO - I
Termo de Referência

ASSISTÊNCIA SOCIAI

ESPECIFICAçÔES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECI

r.-,1 JTISTIFICATTT/A

1.1 O r,eículo especificado neste Termo de Referência, serão
demandas de seruiços no que conceÍre à crescente
para atender as demandas da Secretaria de Assistência

1.2 Tendo como pontos relevantes às condições de uso

ATENDER

como objetivo suprir as

utilizando os veículos

quais sejam, os de realizar
atendendo assim com assiduidade. e

e/ou estradas intermunicipais e
de Assistência Social.

de contratação

de contratação

2

o ANTIDADE

Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura,
Banco traseiro bi partido e rebatír,el (Fix and Ford) com 2 posições
para o encosto, Barra de proteção nas portas, Bolsa porta objetos e

DE CULO O KM

Vidros
ZETOeículo 4 AIquilometro portas, condicionado, Direção

Hidráuli TrarraseCã, h,{otor .01 05flexElétricas, Pofias,

traseiros

dianteirnasgarrafaporta Brakeportas Check de
,&S, light, quaclro

instrumentos elcome L-into de(w N,'Íor,ing). dianteirosseguranÇa
retráteis de 3 com depontos sCinto sederegulagem alrura, 'gurança

slaterai retráteis Jde centrale fixo de 2

01

Pâ.gina24
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3.1 Na proposta apresentada a e fabricante dos produtos fomecidos;
3.2. De acordo com o

seguindo os itens est
de preços, as líçitantes deverão encaminhar suas propostas

S termo de referência;
3.4. Para que o item ter valores iguais ou inferiores aos de referência;
3.5. O licitante sua proposta de acordo com as exigências do Edital e Termo de

referência, sob de da proposta;
3.6. A item, prevalecendo, portanto. o menor preço na fase de rodada cle lances

4 DÂS COND IÇOES E PRAZOS PARA O FORNECTÀ{ENTO DO OBTETO
l:+

licitação será fornecido de acordo com as necessidades da contratante e somente
a apresentação de autorizaçio, devidamente preenchida e expedida pela autoridade

ou responsável por ele designado.
4.1.1 O objeto desta licitação será entregue na sede da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachâo

-MA sem ônus para contratante.
4.2 A objeto deverá ser entregue no momento da apresentação da ordçm de autorização, emitida pelo setor

competente da secretaria responsável pela aquisição dos materiais em até 30 (trinta) dias con:idos
a partr do recebimento da Nota de Empenho e respectiva Autorização de Fornecimento;

passageiro, Faróis com máscara negra] Fiat Code 2, geração, Follow
me home,HSD (High Safes Drive) - Airbag duplo (mororista e
passageiro) e ABS com EBD. Lane change (Função auxiliar para
acionamento das setas indicando trocas de faixa),Luz de leitura
dianteira com intemrptor na porta lado motorista e
IVÍaçanetas e retrovisores externos na cor do r,eículo,
EVO 8V Flex, Painel (moldura) e maçanetas na cor
choques na cor do veículo, Porta-malas com tapete e
carpete nas laterais. Quadro de instrumentos
Iluminação a LED e display digital de 3,5
trocas de marchas, hodômetro parcial e total,
do nivel de combustível e temperatura
extemos com comando interno mecânico.
colunasBeCdasportas, Revestirnento

as

elétricos dianteiros (one

Comando int desrno doabertura -malas dae doporta detampa tanque
combustí devel, BordoComputador consumo(distância, médio
consumo autonomia Consoleinstantâneo, cen comtral), porta-objetos
e dianteiros Ie traseiroporta-copos (2 \eDri),Direção hidráulica, by
w lfe Controle eletrônico( da de),ESSaceleração (Sinalização

ed tafrenagem noemergênc lados emotorista),Espelho

\,{otor 1.0

s nas portas
Rodas de aço

resistência a rolagem 17565
vidro estrutural de alta Tomada l2V, Vidros

) e travas elétricas
nas 4 portas, Volante com de altura, Válr,ula antirrefluxo
de combustível

nas

dianteiras Revestimento interno
estampado 5.5 x 14" com calotas "verde" com baixa

do porta malas em
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4.3 Serão rejeitados os produtos em desacordo com as determinações do e seus anexos, ficando osmesmos sujeitos ao controle pelo Gestor,lFiscal do contrato;
4.4. O prazo a que se refere o subitem 5.1 do objeto poderá ser prorrogado a critério da Administração

Pública. considerando para tanto as hipóteses seguintes:
I. Ato motir,'ado pela Administração que impeça a entrega dos materiais;
II. Caso forfuito ou de força maior der,idamente comprovado, que tenha, a critério da Administração,

correlação com atraso;
III. Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de oinicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta;
4.5. O Setor competente, designado para o acompanhamento do objeto, fará o averificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, eno

verso da NoLe a data da entrega e, se for o caso, as irregularidades o
4.6 O objeto desta licitação poderá ser recebido provisoriament§, para do

objeto com as condições, especificações e exigências do edital.
4.7. caso insatisfatório as verificações, será lavrado termo de no qual se consignará

as desconformidades verificadas. devendo ser sub a ser determinado pelo
setor competente, contados da somunicação formal da Setor;

4.8 Caso a correção não ocorra no prazo acima determinado, produto também seja rejeitado,
estará à Empresa vencedora incorrendo em atr erta à aplicação de penalidades;

4.9. Os custos de substituição dos produtos
vencedora;

a expensas da Empresa

4.10 Dias de entrega: conforme autorização , conforme solicitaçõe s;

serão aceitos, em hipótese alguma. produto
4.1 l. Os materiais a serem entregues deverão

de qualidade inferior;
4.12. Por ocasião da entrega, o deverá compror,ante de entreg4 contendo üta, onome,

ocargoeaassinafura ação responsável designado na respectiva requisição
de fornecimento;

4. 13. Qualquer alteração durante o recebimento ou a posteriori, qUe, r,'enham a
desclassificá-1o llsor de troca, sem ônus para prefeitura do h,Iunicípio de Sucupira
clo Riachão -

4.12. Constatadas

4.12.I. Quanto à

4.t2.2.

s

4.

5 DO PAGÂMENTO

no objeto contratual, o LTONTRATANTE poclerá:

ão,
rejeitrí-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou

sem prejuízo das penalidades cabíveis;
substituiç.ão, a contratada deverâ fazê-la em conformidade com a indicação da

noprazo máximo de ate 20 (vinte) dias corridos, contados da notifrc ação por es crito,
inicialmente contratado ;

do objeto poderá se iniciar no mesmo dia da assinatura do contrato, mediante or4em
e respectiva Nota de Empenho, firmados pela Autoridade responsá,rel.

5' 1' O pagamento serárcalizado na Secretaria IVÍunicipal de Finanças de Sucupira 4o Riachão - I\,ÍA, até 30
dias após a solicitação que der,erá ser protocolada até o s; lquinto) dia do mês subsequentç ao do
fornecimento, acompanhado da nota f,rscal,,'fatura, emitida juntamánte com reçibo etr04 (quatro)
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r,'ias de igual valor, cópia do contrato. nota de empenho! cópia das certidões de regularidade junto
ao INSS, certidão negativa de débitos trabalhistas" FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais juntoà união, certidâo negativa de débitos junto a SEFAZ, certidão negativa de débitos municipais,autorização de fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidadecom o disposto no art. 40, inciso XfV, alínea ..a,' da Lei g. 666i93;

5.L2- A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtosiserviços fornecidos aque se referir;
5.1.3. As notas fiscais/fafuras que apresentarem incorreções serão der,.olr,,idas à CO A e nestecaso o r,encimento clar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação dadevidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer por daAdministração;
5.1.4. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virnrde de penalidade clo produto;

._ 6 DÂ FISC,A.LIZAÇÃO

6.1 será clesignado pela Aclministração o GestorlFiscal
acompanhamento e fiscalização da sua execução, próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento do Objeto, necessário à regalaúzação dasfaltas ou defeitos obseruados;

6.2 As decisões e providências que
solicitadas a ssus

6.3. Caso seja verificado
superlores em tempo
alguma falha quanto

os produtos fornecidos, a CONTRA
prazo máximo de até 20 (vinte) dias

? DO CONTRATO

7.1 Sem prejuízo do disposto
necessanamente, a§

similares, ta 62 da

responsável pelo

do Fiscal do contrato deverão ser
das medidas convenientes.

, quantidades recebidas e qualidade
pelo Gestor,lFiscal do contrato e terá um

fornecimento dos novos produtos

da Lei &.66693, será formalizado Contrato que contará,
especificadas no Edital ou sua substituição por instrumentos

Lei n" 8.666i93

8 DÂ RESCISÃO

8.1 A

8.7.

8.

)

9 DAS

DO TERNIO CONTR{TUAL
$-'r, Ji

parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua
as consequências contratuais e legais:

Lei
rescisão, os elencados nos artigos 77 e 7g d,alei Federal g.666,tg3, com redação
8.883/94;

contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei

PARA O CA§O DE INADIMPLEMENTO

9' 1 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caract eríza o descumprimento total da obrigação assumida,
suj eitando- a as penalidades le gal e stabelecidas.
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2 No caso de atraso injustificado ou in-execução total ou parcial do objeto deste pregão, a prefeitura
Municipal de sucupira do Riachão -1\[4. poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitantevencedora as seguintes sanções:

2.1 AdveÍência.
9.2.2Multa de 0,302ô (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo como proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor totalda nota de empenho. recolhicla no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos uma comunicacla

oficialmente.

9.2.3 I\,Íulta de 10oá (dez por cento) sobre o r,alor
parcial do objeto contratado. recolhida
comunicação oficial.

total da nota de empenho, no caso
no prazo de 15 (quinze) dias

de

coln

I\,{unicipal
a reabilitação

sempre que a licitante
resultantes e depois

dos pagamentos devidos pela
diretamente da ernpresa, amigável
as demais sanções pre,v'istas nesÍe

da oportunidade de ampla defesa por parte

ou
da

9.2.4 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
Públiça Iv.lunicipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

9.2-5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
enquanto perdurarem os motir,os determinantes da punição ou
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
ressarcir a Prefeitura \{unicipal de Sucupira do
cle decor:riclo o prazo da sanção aplicada com base no

9.2.6 As multas a que se referem os subitens anteriores serão
Prefeitura lt{unicipal de Sucupira do Riachão - ou
ou judicialmente, e poderão ser aplicadas
tópico.

9.2.7 A aplicação das penalidades será
do adjudicatário, na forma da Lei.

10 DA ESTIhL{ITIVA DE PREÇO

10.1 Orçamento Srgiloso

r-n0.2Opreçoeas
extraídos de cotações
especificações dos
fixado no Termo rJe

os preços

dos materiais apresentados no presente Termo de Referência foram
junto a fomecedores,

.razão 
pela qual não serão realizadas alterações nas

sera adquirido qualsquer materiars que apresentem preço supenor ao
nos casos autonzados pelo ordenador de despesa, quando, comprorradamente ,abaixo dos praticadr:s no mercado
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EDITAL DE PREGÃO N9 OlL /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 405.395 /2022
MODÁLIDÁ"DE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO GLOBAL
REGIME: EN,ÍPREMADA PoR PREÇO GLOBAL

oBIETO

t"* §tts.
ool

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÂO DE VEÍCULO O KM,
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSIST

ANEXO _ II

o ANDO
so

eletrônicq se

Edital de Pregão Eletrônico
AÇÃo DE EMPRESA PARA

MODELO DE PROPOSTÁ COMERCIAL
fuso obrigatório por todas as licitantes)

fpapel timbrado da licitante)

A empresa ........, estabelecida na fendereço
houver), inscrita no CNPf sob nq neste ato

A validade desta proposta
dC PREGÂO ETETRÔNICO

éde ( )

vA apresentaçâo da p

SDA SECRETARIA MUNICIPAL DE
do Município, conforme segue

corridos, contados da data da abertura da sessão pública

na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e

deZ0ZZ
Local e Data

completq

C PF.................., íendereço). vem por meio desta, apresentar
ne 0ll/2022 em epigrafe que tem por objeto a I
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM, OBIETIVANDO ATENDER NECE
ASSISTÉNCIA SOCIAL, EM atendimento a as

Informar Valor total R$...

seus anexos_

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Item Especificaçâo
.'-':1

Ma1ç1 ',,'
'rrl ',

.IInidade Quantidade Valor Unitário
R$

I Xx )Õ( )o( )o{ R$
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EDITAT DE PREGÃO N9 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 405.395 /2022
MODALI DAD E: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAT
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

oBfETo: C0NTRATAÊ{O
AS NECESSIDAD

Á pregoeiro e equipe de apoio
Pret'eitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA, Estado do Maranhão
PREGÃO ELETRÔNICO N9 01 I/2A22

t
§F (,

LÚ l)
LI-

ER

.,......, com

na situação de microempresa, empresa
ne 723 /06, alterada pela Lei Complementar

\ -/rt.- l

0'1

Pelo presente instrumento, a empresa ....

rep resentante legal infra-assinado, que:
CNPJ no

J Declara, sob as penas do aftigo 299 do Código
e pequeno porte ou cooperativa, nos termos
a 147 il4, bem assim que inexistem fatos superve

1l Declaramos, para os fins

zam ao seu desenquadramento desta situação.

)00(lll do art. 7q da Constituição Federal, não empregamos
notu erigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer

parti quatorue anos de idade, em cumprimento ao que dete rmlna o lnctso
Lei nq 9.854/9e

qu a presente data inexistem fatos ryenientes impeditivos para habilitação nosupe

i
d
n

3)
de

menores
trabalho,

. t do art.

4l
dir

sl
todas as

de dezoito anos em
salvo na condição de
27 daLei n! 8.666

2) Declaramos,
presente processo I

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatóríos,instaurados por este Município, que o[aJresponsável tegàt da empresa é o[a]sr.[aJ
Portador[a] do RG sob 1e e CpF ns ......................,,.,:.......-._..,.......... ,,., cuja função/cargoé"""""""""""' .'[sócio administrador/procurador/diretor/etcJ, responsável pela assinatura do contrato.

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum óryão público de qualquer esfera
a contratâr com o poder púhlico.

os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9" da Lei n"

o de 1993,

rometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas,
condiçôes de habilitação e qualificação exigiclas licitação.
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para ser ofal responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/
Eletrônico n.s Ns 0L1Í2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das ob
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Local e Data

Assinafura do pela
(Nome

.C
A

o

p

ostro nd ôP
ãt
ü

7) Declaramos, para os devidos fins que em câso de qualquer co rente e este processo
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de
encaminhado para o seguinte endereçol

de Preços/Contrato seja

E-mail:
Telefone: Q

B.) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente

9) Nomeamos e constituímos o senhor[a].....,..,....,...... portador[al do CpF/MF n,q,..

p
t,;
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EDITAL DE PREGÂO N9 OL1,I2A22
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS 405.395 /2A22
MODALI DAD E: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

oBlETo: coNTRATAçÃo »n EMPRESA pARAAeursrç{o DEvEÍcuto 0 KM, oBTETIVANDoATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIÁ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIÁ socIAL

ANEXO _ IV

MINUTA DO TERMO DECONTRATO

inerentes à matéria e

03- DO OBf ETO

3.1-CONSTTTUT OBI D CONTRATO Contratação de empresa pâra fornecimento de
as secr€tarias municipais de Sucupira do Riadrão- MA, em

confo I [Termo de Referência] e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a

da
eto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e oríentações do setor

icipal de *+********+*, para o fiel cumprimento ora contratados
o

04-
4.7- serão feitos em conformidade com os termos da Licitação, Pregão Eletrônico n" #* 

f 2O22, do
PREÇO POR ITEM, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,

nos rmos estatuÍdos pelo Art. 06, Inciso VIII, alínea "a" da Lei nq 8.666/93.

05. DO FATO GERÂDORCONTRÀTUAL
5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pela

Secretária Municipal, concernente à Licitação instaurada na modalidade Pregão Eletrônico no *'r*f2A22-
Processo Ádministrativo ns *+***r'**f2022 e de conformidade com os ditames da Lei ne 8.666/93 e
alterações posteriores.
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01- DAS PARTES .;+üoi:,, !
1 '?i" ,:r

. . .1-MUNICíPIo DE sucuPlRA Do RJACHÁo, EsrADo Do MARANHÃo, pessoa,r.íáL+'ü.BF ai."'itt$yúurico, inscrita no
CNPf sob o na 14.696.464/OOOL-99, com sede na Rua São losé, na477,G6dt*h.!ÉtrÉ.É5.668-000 - Sucupira do
Riachão/MA,nesteatorepresentadapelaSecreúriaMunicipalde@oSr........,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o na ...... SsP/-,....,'iimcrito rff CPF sob o n ....., residente e
domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, simplesmente;'tONf RÃk+UfE;

"Iàit 
i+* t' 

'L'

1.2-.........., pessoa f urídica de direito privado, inscrita no CNpf ne ...., i@;:ese.dtada pelo senhor (a)portador (a)
do R. G. No...... SSP/.....,residente e domiciliado (a) nafüa ...., ne ..,EdâAe de ..... -...., doravante denominada
simplesmente CONTRÂTADA. ,.Ç ,;il'.

.o,i+iti:l;g- 

.lt:.,]ià 
...,,',3

;.: tirio íri'
02- DO SUPORTE LEGAL ."'ti.^. 'r+ 7Y'

2.1'Este Contrato se fundamenta nas disposições consubttanci$Ias pela Lei Federal no 10.520102 subsidiariamente
pelo Deo'eto nq 012/2OZA, de ?9 de Novemtíft0.'d,e 2020, subsidiariamente com a Lei Federal no.
8.666/94 e ainda Lei ComplementâF;uSJz 3/20d6 e Liciração PREGÃO ELETRoNICo Na 0,'-*/2022, do tipo
MEN0R PREÇO PoR ITEI-$+sou '''gfêffi de EMPREITADA poR pREÇo UNITÁRIo- processo

Administrativo na *****fffi22 e cohvenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas

" ;-qoÉ 
noã{çce rra fria,

' :. a?_r, ..

Y+?.\

estinado
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Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de
âlguns dos seguintes motivos, devidamente autuados

L] m de Fornecimentos;

das partes que altere fundamentalmente as

por ordem e no interesse da Administração;

stro nd o Por€r

tr n

o

L
l]--il
,U!

=»
ar

v.í')§
L)

\, o,/
t

r-i\i
06- DO VALOR
6.1-O VALOR GLOBAL, parâ o Fornecimento dos objetos, para Secretaria Municipal de *******+++***, objeto deste

Contrato no valor de R$.......(............).

07- DOTAÇÃO ORçAMENTARTA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentiiria;

16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

08.122.0002.1106.0000 - AQUISIÇÃO ne MOVETS E EQUIPAMENTOS;
4.4.91,52.00 Equipamentos e Material Permanente.

08- PRAZO:

8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato será de atéxr'./n<.1202r com início ra, podendo

\-, ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos te pela Lei Federal
ne 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo parâ início dos fornecimentos será logo após a data da emissão

8.3- 0s prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de rrogação mantida às demais
,iro, desde que ocorramseu equilíb

o:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Adm
b) Superveniência de flato excepcional ou imprevisível,

condiçôes de execução do contrato;
c) Interrupção de execução do contrato ou diminu
d) Aumento das quantldades inicialmente previstas no limites permitidos pela Lei;

iro reconhecido pela Administração em documento

fl Omissão ou atraso de cargo admin istração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretarnente, na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais

V aplicáveis aos

09- DAS CONDrÇÕES

9.1- Os paga mentos se através de transferência eletrônica diretamente na conta corrente do
rarÍa da CONTRATANTE;

9.2- Os realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias contados
da o da nota fiscal (DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento devidamente

'r competente.
10- TO

10.1- objetos em reflerência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de
com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos

es ulados neste contrato;

1O.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as pârtes, nunca
contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes
penalidades, a critério do CONTRÂTÂNTE, garantida a prévia defesa:

e) Impedimento de execução do contrato
contemporâneo à sua ocorrência;

fato ou ato

ou

ritmo
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11.1.1- Advertência;
ll.l,2- Multas;

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato
Lei ne LBB3/94;

73.2- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as pal

conveniência para o CONTRAT
b) Administrativa - por ato unil

e XVll do Art. 78 da Lei nq B.

c) luclicial - nos te

\-<4- DA ALTERAÇÃO DO

14.1- O Contrato poderá
de comum

I - Un

a)-

o

qu

+,L

mate

Art, 78 da Lei ns 8.666lc)3, atualizada pela

a termo no processo de licitação, desde que haja

Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratâr
prazo de 0B (oito) meses;

LU pelo

L7'7.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos
determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

12. MULTAS

12.1- Ressalvados os casos Íbrtuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda s que o
CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multasr

(a) Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% [um centésimo pôr cento) do valoratu

b) Multas variáveis de l,/c, [um por cento) do valor atualizado do contrato:
b.1) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com C

b.2) - Se Não efetuar a entrega do obieto deste instrumento, de acordo com
especificaçôes;

, instruções e

12,2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cu
12.1.3- A CONTRATADA terá o limite de 03 [três) dias úteis, conrados ,da penalidade no órgão

dias úteis, nas condições

oficial, para ret:olher a multa aos cofres do Município;
12,7,4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prâzo (cinco)

do Art. 109, Inciso l, alínea "f'da Lei ne 8.666193.
13- DARESCTSÃO

o

as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 8666/93 e alterações,
e somente mediante aditivo contratua.l e, em especial, nos casos abaixo:

NTRATANTE

ificação das especificaçôes, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição

u objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.'8.666/93;

fica obrigada a aceitar, nas meslnas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

riais, em até 25o/r [vinte e cinco por centoJ do valor inicial atual izado do contrâto;

14.1.3- Quaisquertributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveníência de disposições legaís,

quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovadâ repercussão nos preços

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;
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c) A CONTRÂTADA é responsável pelos danos causados d
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excl
o acompanhamento pelo órgão interessado;

no total ou em pârte, o objeto do contrato em que se verificarem
serviços, objeto deste instrumento contratual;

strqndo pctrcÍ

lr, âs suas expensas,
incorreções resultantes dos

a ou a terceiros, decorrentes de
responsatril idade a fiscal ização ou

ntos complementares ou extraordinários,
alterações unilateral do Contrato, e serão

imento do objeto ora contratado;

previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da

\l

o
Ç,-

a CONTRATANTE

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo §

6" do Art. 65 da Lei Federal nq 8,666/93;

14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem

como a prorrogação de prazos e o seu desequilfurio financeiro, serão formalízadas pôr lavraturas de Termo de

Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos parágratbs

da Lei 8.666/93.

15- DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas
CONTRATADA:

,se ob rigações da

\-/ a) Executar os serviços, objeto do p resente Contrato, com alrsoluta

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover,

L4,1,4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da

e

S

u

15.2- Os acréscimos, supressôes ou modificaçôes que
respeitados os limites da Legislação
formalizados através de um único docume ndo

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos
execução deste Contrato;

15,4- A CONTRATADA responsab ep
deste Contrato;

!ts.s- A coNTRATADA
acompa
do mesmo;

das obrigações pertinentes aos Fornecimentos objeto

C es biliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com
Secretários, que se encarregará de repassar as orientações para a realização

DO CONTRATANTE
SC biliza pelo pagamento nas condições estabelecidâs neste Instrumento;

16-DÂS
16.1'A
16,2-Fica a da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste

76.3 bI deste Instrurnento na tbrrna da Lei;

16. a TADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do otrjeto

16.5- r a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e

andamento.

17- DAVTNCULAÇÂO

17.1- O presente Contrato vincula-se ao Prúcesso Administrativo na ****+ 
12O22 - Pregáo Eletrônico ne A** f2O22,

e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedores do certame.
18. DO DOMICíLIO E FORO

ru lr
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18.1- As partes elegem como domicfl io legal, o Foro da comarca de são João dos patos, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer Iitígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que sejanr
desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DAASSINATURÂ
19.1' E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nas Cláusulas

deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal ne 8.666/93, atualizada pela Lei ne. B.gB3/94,
bem c-omo as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 fduas) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 [duas.) testemunhas.

Sucupira do Riachão - Ma, ..... de de 2022

v )ooa§ÕocÇçooo§Õoa(ffi
CONTRATANTE

CPF ns

:1-:
»

.l-i
'.5,

(J
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PROCESSO ADMINISTRATT\,'O N' 405J95i2022
PREGÃO ELETRÔNICO N" AflÍ2022

Assunto: Exame prévio do edital de licitação e minuta contratual para efeitos de cumprimento do art. 38,
parágrafo único da Lei n. 8.666193, afializada. Constatação de re.gularidade. Aprovação.

Para exame e parecer deste Procurador de Assessoramento Juridico, versando sobre licitação pública na
modalidade Pregão, cujo objeto ó coNTRATAÇÃo DE EnIrRESArARAAeITISIÇÃO ng ÍeÍcuo
O KI!,T, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIÀ MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA socIAL DE suctrplRADo RrACHÃo -rrae ENa coNFoRI\aIDADE cond Altpxo
r (TERrv{O DE REFERÊNCrA).

A materia é trazida à apreciação juridica parâ Çumprimento do parágrafo único do art. 38, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos e do item 3.2.8. do anexo tr, da Lei n. 6212001, com redação dada
pela Lei n. 550/2006.

Sinalo que o presente parecer não se restringira ao exame exclusivo da minuta de edital, mas tambem dos
atos do procedimento licitatorio realizados até então. CJcorre que o ato convocatório se caracteriza como
uma das peças do processo, com atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua
elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si
so.

O exame prévio do edital tem indole juridico-formal e consiste, via de regr4 em verificar nos autos, no
estado em que se encontra o procedimento licitatório, os seguintes elementos:

a) Autuação, protocolo e numeração;

b) Justificativa da contratação;

c) EspeciÍicação do objeto;

d) Autorização da autoridade competente;

e) }rdicação do recurso orçamentário para cobú a despesa;

0 Se a modalidade de licrtação adotada é compatível com o valor estimado da contratação;

g) Ato de designação da comissão;

h) Se preâmbulo do edital contém o nome da repartição interessada e de seu setor;

j) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação, bem como o regime de execução
(plobras e serviços);

k) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela legislação pertinente.

l) preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de
proposta, bem como para o início de abertura dos envelopes;

Rua São José, N" 479, Cenfo - L-P: 65668-000 - CNPJ: 0f .612.338/0001-ó7
Fone/fax: (99) 3553- 1098,'10 I 9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachaoLâEmail.com
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m) indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara: ,
C;vi

n) indicação do prazo e as condições para a assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;

o) indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto,

p) indicação das sançôes para o caso de inadimplemento,

q) indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, e se ká proJeto executivo
disponível na data da publicação do edital e o local onde podeia ser examinado e adquindo (p/obras e
serviços);

r) indicação das condições para participação da hcitação;

s) indicação da forma de apresentação das propostas;

t) indicação do critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; indicação dos
locais, horários e codigos de acesso para fornecimento de informações sobre a licitãção aos interessados;

v) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global;

w) indicação das condições de pagamento.

I'Io que respeita à minuta contratual, incumbe ao parecista pesquisar a conformidade dos seguintes itens.

a) condições para srla execução, eryress5 em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos daiicitaçao e da proposta a que se v]nculam,
estabelecidas com clareza e precisão;

b) registro das cláuzulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos caracteristicos;

II - o regime de execução ou a forma de fomecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os çritérios, data-base e periodicidade do reajustamento de
pÍeços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;

fV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento
deÍinitivo, conforme o caso,

Y - o credito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classiÍicação funcional programática e da
categoria econômica;

\{ - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das multas;

\{III - os casos de rescisão;

D( - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 desta Lei;

Rua São José, N" 479, Cenfo - CEP: 6j668-000 - CNpJ: 01.612.33g/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefelturasucupiradoriachao@gmafl- com
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xI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
do iicitante vencedor;

uv
.br

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII- - I obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigaçôes por ele assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificaçío exigrdás na licitação;

.XIV - cláusula que declare competente o t-oro da sede da Administração para dirimir qualquer questão
contratual, salvo o disposto no § 6o do art, 32 da Lei n. g.666/93.

xv - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressahadas as
hipoteses previstas no art. 57 üLein. 8.66683.

Caso não sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o processo segue ao Departamento de
Licitações para corrigir as não conformidades. retomando ao Jurídito quando i exrgênciás legais forem
integralmente cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevãncia, o farecer de
aprovação será condicional à correçãorpreenchimento dos elementos apontados como insuficientes.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

Todavia coNTR{TtÇÃo DE EN{PRESAeARA AelrrsrÇÃo DE vEÍcut-o 0 KM, oBJETTvA}rDo
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I,TúüCPAI DE ASSISTÊNCIA SoCiAL DE
SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA,, EM CONFORI4IDADE COM ANEXO I (TERN{O DE
RTE{FryCIA), mediante pregão, desde que sous padrões de desempenho e qualidarle possam definidos
pelo edital por meio de especificações usuais do mercado.

Corsoante a jririsprudência, a Lei 10.52ü12002 outorgou à Administração discricionariedade tecnica
para definir, em cada câso concreto, o que e serviço 

"o.lr..
Como se percebe a leitura do anexo I, do Edital.a Administração, dentro de sua discricionariedade técnica,
descreveu com detalhamento a CONTRATAÇÃo DE EMPÉESArARAAeUISIÇÃ9 DE VEÍCUL9õ
Ki\4 OBJETiVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MT]NICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE SUCLPIRADO RIACfIIO - Un. EÀd CONFORIúIDADE CON{ ANEXo
I (TERlvÍo DE REFERÊI{CIA),.Uge pretende adquirir, presumindo-se que ral descrição se-ia a usual de
mercado, capaz de garantir qualidade.

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade clo procedimento, edrtal e minuta
contratual às normas da Lei n. 8.666/93 e" ainda, as regras da Lei n. 10.520120{D..

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. B.666l93,sou pela
APRovAÇÃo da minuta do nstrumento convocatorio e do contrato.

Este é parecer, salvo melhor entendimento.

e à proposta

do Riachão - IvIÀ em 02 de junho de 2022.

-Iúnioro
Assessor

OABIMA 0121-A

Rua Stu José, N' 479, Centro - CEP: 6i668-000 - CNpJ: 01.612.338/0001-6?
Fone/fax: (99) 3553- 1 098i t0 I 9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@mailcom
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PREGAO
ELETRONIGO
31 112022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM,
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

,\

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/06t2022
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EDTTATDE PREGÃO (ELETRÔNICO)N"0 1 1 /2022
PROCESSO ADMINISTRATM N"405.395 12022

DATADAREATTZAçÃ O zLí / O6 / 2O22
HORIíRIODE INÍCIODADISPUTA:às 14: Oohoras

LOCAL: PrefeituradoMunicípiodeSucupira do Riachão-MA
www. I icita net.co m.br'âcesso Identificado"
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O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPI sob p.a

0L.6L2.33810007-67, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de

Azevedo, torna pública arealuação de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ETETRÔNICO, do

tipo MENOR PREçO POR GLOBAL, empreitada por Preço unitário para atender à PrefeituraMunicipal de

§ucupira do Riachão, obietivando acoNTRATAçÃo ou EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCULO O KM,
\-dBIETMNDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚNITCR:
15 de IUNHO de 2022 às 14h00min

Local da Sessão Pública: www. licitanet.com.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Editâl e seus

Anexos, da Lei ne 10.520, de L7 de iulho de 20O2, do Decreto Federal ne t0.A24, de 20 de setembro de 2AL9,

da Lei Complementar nq 723, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.e T47,

de 14 de agosto de2074e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.q 8.666 de2L
de junho de 1993.

É Pregoeiro, deste Município, fosé Warlen Barbosa da Silva, designada pela Portariana 102/2021 de

22 d.e setembro de?D?L,publicada no Diário Oficial dos Municípios.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABITITAçAO E DA SESSÃO

PÚBLICA

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços,

será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitanelcom.br.

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ETETRÔNICO ocorrerá 15 de IUNHO de 2O22 às

14h00min, no site www.licitanet"com.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

consritui objeto deste PREGÃOa CONTRATAçÃO Ur EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCUIO O

KM, OBJETIVANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA

socIAt.
2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços

www.licitanet.com.br e https://sucupiradoriachao. ma. gov.br/transparencia/e
https://mvw6. tce. ma. gov.br/sacop/muralsite/rnural. zul

A licitação será dividida em lotes, conforme tabela do ANEXO I do edital,
licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

ao

2.t

2.3
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2.4

2.5

2.6

Em caso de discordância existente entre as especificações no Compras
Governamentâis e as especificações constantes deste Edital, as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de

Licitações ou pelo e-mail cplpmsr(ogmail.com.

As questões estritamente técnicas referentes ao obieto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração.

3 DO CRrrÉRtO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3,L O critério de julgamento será o de MENOR PREçO POR lTEMobservada às especificações técnicas
constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

3.2 Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

4 DA IMPUGNAçÃO AO EDITAT E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4,L Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

4.L.7 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas o pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na Rua Sâo |osé, 479, Setor de Protocolo, Centro, Sucupira do
Riachão-MA, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:
cnlnmsr@smail.com.

4.7.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 fdois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.1.3 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
cnlnmsr@smail.com.

4.2.L O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

4.2

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.3.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

-Página 3
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4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

5 DAS CONDrçÕES PARA PARTTCTPAçÃO rUO PREGÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto

desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,

constantes deste Edital e seus Anexos; EXCTUSMMENTE as empresas definidas como

Microempresas [MEJ, Empresas de Pequeno Porte [EPP) e equiparadas, de acordo com a Lei

Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar ne 147 de 07 de agosto

de2074;

5.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas

condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;

5.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverâo ler

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do

ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA);

5.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRONICO o Licitante deverá manifestar, em

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e

que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento

convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I ITERMO DE REFERÊNCIA);

5.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais ns 10.520/OZ e8.666/93;

5.6 Poderão participar deste PREGÃO ETETRÔNICO: Somente poderão participar deste

PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do

certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive

quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site

httns: / /licitanet.com.brl:

4.6.7 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,

por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrôn

remuneração pela utilizaçâo dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que

ico, a de

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo

"Pagina 4
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a.1 - Para todas as empresas com exceção das MEI's.

a.2 -Para as MEI's.

30 dias 9O dias 1BO dias 365 dias
R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 365,30

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do arl 5q da Lei ns 70.520 /02.

5.6.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta

implicasubmissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da

estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;

5.6.2 Todos os custos decoruentes da elaboração e apresentação de propostas serão de

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Sucupira do Riachão - Ma, em

nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas

transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual

desconexão;

5.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para

início da sessão pública via internet;

5.6.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/:

5.6.5 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

5.6.6 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

Sistema, ou do Município de Monte Carmelo, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;

5.6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema

para imediato bloqueio de acesso;

5.7 Não poderão participar deste PREGÃO

casos a seguir:

5.7.7 Consórcio de empresas, qualquer que

ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos

seja sua forma de constituição1; empresas e

1 NE - JustiÍicativa para Vedação de Consórcio. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
e operacional suficiente

5

D

3O dias 9O dias 1BO dias 365 dias
R$ 132,20 R$ 195,20 R$276,20 R$ 399,50

oportunidade no caso concreto; e considerando que existêm no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional

'- (' -l(

v*À
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estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime concordata, concurso de

credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação

judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que

certifique que a interessada estii apta econômica e financeiramente a participar de procedimento

licitatório nos termos da Lei na.8666/1993. (TCU, Ac.8.27712011-24 Câmara, Dou de 0a/fi/2071);

5.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

5.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este

Município;

5.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão

que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das

condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CElS;

5.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA;

5.8 A participação na sessâo pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa

do licitante.

5.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação [e seus anexos), deverão ser

apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;

5.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e

traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;

5.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;

5.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como

ilustração dos itens constantes da proposta de preços;

5.8.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

5.8.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste êdital, entende-se que é conveniente a vedação de participaçáo de empresas em

a

'consórcio" no Pregáo em tela.

Pá§ina 6
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5.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios pela Lei Complementar ne

723/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como

aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos

adequados;

6.7 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema

fhttps;//licitanet.com.br/). concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital,

proposta com a "DESCRIçÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a

VARCA ICONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de
vBrasília, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a

etapa de envio dessa documentação;

6.2 As proposras cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAçÃO DA

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA

pelo pregoeiro;

6.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em

sessão pública;

6.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações

onstantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;

6.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o

compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do obieto desta licitação;

6.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

6.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art 43, § 1e

da LC ne L23, de 2006;

6.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

da

I

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

D r-
AI

1.
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)
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6.10Os 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;

6.11O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como

acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda

de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7 DA ABERTURA DA SESSÃO pÚBLrCA, CLASSTFTCAçÃO OAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE
LANCES

7.7 No dia 15 de JUNHO de 2O22 às 14h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet
será aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da
etapa de lances.

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta

ofertada que se encontra inserida no campo 'DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistem4

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado

pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade,

que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7.3 Constatada a existência de proposta incompatÍvel com o objeto licitado ou manifestadamente

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ;

7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o

\-<nesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem

desclassificadas do certame pelo pregoeiro;

7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site

https: // I icita net.com.b r/. conforme Edital;

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital;

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao

último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores o

relação aos lances intermediários quanto em relação r

Termo de Referência;

u percentuais entre os lances, que incidirá

à proposta que cobrir a melhor oferta eshá definido no

eos

8

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO"
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licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

7.17 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de

duração da sessão pública;

7.72 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de O2 (dois) minutos

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no

caso de lances intermediários;

7.L3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente;

7.L4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o

rnregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,

em prol da consecução do melhor preço;

7.LS Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional [R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS

com no máximo 02 [duasJ casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE

REFERÊNCIA. Caso seia encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá

convocar no CHAT MENSAGEM para atualizaçáo do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores

arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;

7.L6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar;

7.L7 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do

'letentor do lance;

-7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou

reformulado pelo proponente;

7.\9 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem preiuízo dos

realizados;

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da

no site

9

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para di

)
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7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;

7.25 Nos casos especíÍicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e

empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a

verificação automática, onde:

7.26.\ O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

lparticipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne

723,de2006 e suas alterações;

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5olo [cinco por centoJ superiores a proposta melhor

classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

7.26.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

7.26.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte

'ue se encontrem naquele intervalo de 5olo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
**"r-o 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

7.26.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

7.26.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da

proposta originalmente vencedora do certame;

7.26 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferên

sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.L Produzidos no País;

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10
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7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País [art. 3e, § 2o, incisos II, III e IV da Lei na 8666/93);

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação;

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao

r<tcitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

B DA ACEITABITIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no 5 9o do

art. 26, do Decreto fi.02412019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital,

observado o disposto no Capítulo X do Decreto 70.024/20t9;

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço

ráximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quando

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a

parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçáo de diligências, com

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso no

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da

11
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8.6.1 O praza estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do

Iicitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat''a nova data e horário

\-para a sua continuidade;

8.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negoclar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação

em condições diversas das previstas neste Edital;

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne L23, de 2006,

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

'1.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
vobservado 

o disposto neste Edital.

9 DA HABILITAçÃO

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CElS;

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

majoritario, por força do artigo LZ da Lei n" 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder

no certame ou a

também de seu' cio

D

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritario;
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9.1.3 Caso conste na Consultâ de Situação do Fornecedor a existência

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de

Ocorrências Impeditivas I ndiretas;

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros;

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação;

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nq L23, de 2A06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente;

Y.L.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do

documento digital;

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNP]/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos;

9.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

1.1.11 Serão aceitos registros de CNPf de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
\r'
-pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no

próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do

FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar

o documento comprobatório de autorização para a centralização.

10 DA

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a

participação no certame ou a futura contratação;

10.2 A documentação relativa à HABILITAçÃO JURÍDICA consistirá em:

13
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10.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da f unta Comercial da respectiva sede;

70.2.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limÍtada -

EIRELI: ato constituüvo. estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado na

lunta Comercial da respectiva sede.

10.2.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução CGSIM ne 16, de 2009,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.p ortâldoemp reendedo r. gov. br;

A documentação relativa à QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:10.3

10.3.1

70.3.2

Certidão negativa de pedido de falência ou recuperagão iudicial ou extraiudicial.
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso,

igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão
pública deste pregão.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei , registrado na funta Comercial do Estado e acompanhado da
(DHP) do profissional responsável técnico, em que estejam registrados os valores do ativo
circulante (ACJ e do passivo circulante (PC), indicados pela licitante, vedados a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando

encerrados a mais de 03 [três) meses da data de apresentação da proposta.

L0.4 A documentação relativa à REGUII\RIDADE FISCAT E TRABALHISTA consistirá em:

10.4.1 Prova de inscrição no Cadasfo Nacional de Pessoa lurídica - CNPJ através do comprovante
de inscrição e de situação cadastral, juntamente com o quadro de sócios e administradores,
emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, comprovando possuir
situação cadasfal ativa para com a Fazenda Federal, atualizada até 60 fsessenta) dias.

LO.4.2 Prova de inscrição no relativa ao

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.

!0.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Coniunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

70.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

10.4.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. relativa aos tributos
com o objeto licitado;

L0.4.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Servico íFGTS):

Pâgina 14
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10.4.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a fustiça do Trabalho, mediante a
aoresentacão de Cerüdão Nesativa de Débitos Trabalhistas TCNDT). nos termos da Lei ne

L2.44O, de 07 de iulho de 2O7L;

70.4.7.L Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, a[s) empresa(s) nesta condição será[ão)
declarada[s) habilitadafs) sob condição de regularização da documentação no
prazo de 5 [cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação,
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

L0.4.7.1.7 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a

v :ffill:f" 
a" direito à contratação, sem prejuízo das sanções

10.4.8 Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro do prazo
de validade;

A documentação relativa à DOCUMENTAçÃO TÉCNICA consistirá em:

7A.4.9 Atestado de Capacidade Técnica que a licitante já forneceu produtos compatíveis com o
objeto da licitação;

10.5 Deverá apresentar ainda as DECLARAçÃO UTFICADA:

10.5.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.6 Deverá apresentar ainda as DECLARAçÃO UNIFICADA:

1) Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão ne

1.793/2011do Plenário, também serão exigidos os seguintes documentos:
1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da

Transparência, no sítio:
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc

1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
disponível no Portal do CNI, no sítio:
https://www.cnj.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php

1.3. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - TCU, no
sítio:https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/.

tA.7 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

e sua Equipe

10.8 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e

classificação.
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10.9 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.

10.10 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.11 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre
o(sJ itemfns) de menorfes) valor(es) cuia retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

L0.I2 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

1 APRESENTAçAO DA PROPOSTA DE
COMPTEMENTARES DE HABILITAçÃO

PREçOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS

7L.L Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta,
item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema a PROPOSTA DE PREçOS

AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexar o documento.
t]..z Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentâdos, o licitante será convocado a

encaminhá-los, em formato digital, via sistema,no prazo de 02 fduaslhoras, sob pena de

inabilitação

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Aiustada, num prazo de até O2 (duas) horas de
contados da convocação.

L7.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: cplpmsr@gmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em

contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O pregoeiro não

se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de

problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão-MA quanto do

emissor.

L1.4.7 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02

(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio
da Proposta de Preço, sendo realizado, pelo pregoeiro, o registro da não aceitação
proposta.

11.4.L.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

É facultado o pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da sessão pública.

7L.4.2
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LI.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de a Proposta de Preços
DESCLASSIFICARÁ Eatualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro

examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deveráconter:

11.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constânte do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassiÍicação
daproposta;

tL.5.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3 Indicação/especificação produtos emarca;

Lt.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.5.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no arl 69, § 2s

combinado com o artigo 66, § 4e;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

L1.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas

as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena dedesclassificação.

11.5.8 O pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de suaapresentação.

icitante a prorrogação do prazo de validade da proposta
a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por

\1.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao I
por até 30 ftrinta) dias. Neste caso, tanto
escrito, sendo facultado ao licitante recusar
a PROPOSTA não poderá ser modificada.

ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância,

12 DO ENCAMINHANDO DA ORIGINAL

72.7 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou

cópiasautenticadas,juntamentecomapropostafinaltambémoriginal,no@
(três) dias úteis. contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço:

Rua São losé,479 - Centro - Sucupira do Riachão- MA. Aos cuidados do Departamento de Licitações

e Contratos e o pregoeiro responsável: fosé Warlen Barbosa da Silva. O envelope contendo os

documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do

CNPf, número e ano do PregãoEletrônico.
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72.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de

habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o

declararávencedor.

72.3 Ocorrendoainabilitação,opregoeiroconvocaráoautordosegundomenorlance para apresentar sua

documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOSRECURSOS

13.1

73.2

Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifeshr sua intenção de recorrer.

A falta de manifesEção motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse
direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começarâ a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet

13.5 Orecursocontradecisãodo Pregoeiro nãoteráefeitosuspensivo.

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o pregoeiro terá até 5 (cinco) diaspara

13.6.1

73.6.2
13.6.3

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do
prazoestabelecido;
Motivadamente, reconsiderar adecisão;
Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

13.7 O acolhimento do recurso importarána invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a Contratação.

13.9 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
procedimento à autoridade superior parahomologação.

14 DAREABERTURADASESSÃOPÚBIICA

14.7 A sessão pública poderá ser reaberta:

74.7.t 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,
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

em
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L4.L,2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art 43, §1e da LC nq

723/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

L4.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chaf') ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,

e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposh que atenda a todas as exigências

do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da

licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,

quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

t5.2.L A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do

objeto licitado.

76.7

76.2

L6.3

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota

Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços fquando houver), devidamente assinada pelo fiscal

designado pelo Município e acompanhada ainda das CND'sFGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e após o

recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da

CONTRATADA indicada pela mesma.

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões IFGTS,

TRABALHISTA,CERTIDÃOTSTaOUAL,FEDERALEMUNICIPAL)emvalidadepara o pagamento.

Quaisquererrosou emissãoocorridonadocumentação fiscalserámotivodecorreção
daadjudicataria ehaveráemdecorrência,suspensãodoprazodepagamento até

problemaseiadefinitivamente sanado.

E
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17.L Durante a vigência do contrato, os valores não serão reaiustados.

77.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65,
II,'d" da Lei 8.666/93.

17.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflaçâo, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

L7.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo
daPrefeitura Municipal.

77.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos
osdocumentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d"
daLeiB.666/93.

a7.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termoassinado

[conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

18 DAREVISÃO DOS PREçOS

18.1 O gestor responsável pela contrato deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no

mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto,
valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

18.2 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o gestor deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução
de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.

18.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que

comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

\-19 DASPENALIDADES

19.L Comete infração administrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o licitante/adiudicatário que:

L9.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
Ap resentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execuçâo do objeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo;

L9.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances'
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79.7.2
L9,L,3
79.t.4
19.1.5
79.1.6
79.t.7
19.1.8

19.3 O licitante/adiudicatario que cometer qualquer das infrações discriminadas nos sub
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ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

19.3.1

t9.3.2

19.3.3

19.3.4

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem preiuízos
significativos ao objeto da contratação;
Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado[s) pela
conduta do licitante;
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal
pelo prazo de até dois anos;
Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;

19.5

19.8

L9.9

L9.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ne 12.846, de 1e de agosto de 2013 [Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

L9.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ne LZ.B46/20\3, seguirão seu rito normal na

unidade administrativa.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

Caso o valor da multa não seia suficiente para cobrir os prejuÍzos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o

procedimento previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

79.1t A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
princípio da proporcionalidade

L9.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAP.

20 DAREVOGAçAO E ANULAçÃO

20.7 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão-MA o direito de revogar a licitação
por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou

anulá-la em virtude de vícioinsanável.
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20.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente deledependam.

20.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela seestende.

20.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

20.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

20.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demaisinteressados.

Y,0.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamentefundamentado.

20.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Sucupira do
Riachão-MA.

2L DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

27.7 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa [Lei Federal ns 8.429/!992), a Lei Federal ne

12.84612A13 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se

comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

do

22 DAS DTSPOSTçÕES GERAIS

22.! No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
propostas.

22.2 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as

certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o co

destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou ino

22.3 A proponente deverá indicar à Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico
(e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

22.4 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em

Página 22
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virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do
quanto do emissor.

do Riachão -MA

22.5 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e

emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.6 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

22.7

v zz.g

Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h [vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORIITADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

22.9 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.70 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

22.7t Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de São foão dos Patos-MA.

22.72 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.L3 I este todos os fins e efe os Anexos:

Ribeiro de Sousa

f,t-
;;

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;ANEXO I
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada;
ANEXO IV Contrato

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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EDITAL DE PREGÃONq- O7T/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 405.395 /2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

oBfETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUIflçÃO DE VEÍCULO O KM, OBJETIVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCN SOCIAT

ANEXO - I

Termo de Referência

ESPECIFICAçÕES TÉCNICAS E CONDIçÔES DE FORNECIMENTO

v I JUSTIFICATM

1.1 O veículo especificado neste Termo de Referência, serão adquiridos visando como objetivo suprir as

demandas de serviços no que concerne à crescente demanda de suas atribuições, utilizando os

veículos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social.
1.2 Tendo como pontos relevantes às condições previstas de uso desse veículo, quais sejam, os de

realizar atendimentos nos centros urbanos e zona rural deste município, atendendo assim com
assiduidade, e deslocamento em centros urbanos, e trafegar em rodovias e/ou estradas
intermunicipais e interestaduais de acordo com a demanda do Fundo Municipal de Assistência
Social.

1.3 O objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, paÍa fins de

contratação por meio de registro de preços, consoante exigido no Art. 15, II da Lei no 8.666193.

2 DO ORGÃO SOLTCTTANTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 O objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, para fins de

contratação por meio de pregão, consoante exigido no Art. 15, [I da Lei no 8.666193.

3 ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE
001 AQUTSTçÃO DE vEÍcUrO o KM

Veículo zero quilometro 4 portas, Ar condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Motor 1.0 flex 05 Portas, Apoios
de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura, Banco
traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições para o
encosto,Barra de proteção nas portas,Bolsa portaobjetos e porta garrafa
nas portas dianteiras,Brake light,Check quadro de insffumentos
(Welcome Moving),Cintos de segurança dianteiros retníteis de 3

pontos com regulagem de altura,Cintos de segurança laterais trasggoq

0l
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retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos,Comando interno'de
abertura do porta-malas e da tampa do tanque de
combustível,Computador de Bordo (distância, consumo
médio,consumo instantâneo, autonomia),Console central com porta-
objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro),Direção
hidráulica,Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração),ESS 

I

(Sinalização de frenagem de emergência),Espelho no para-sol lados 
I

motorista e passageiro,Faróis com máscara negra,Fiat Code 2" 
I

geração,Follow me home,HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo 
]

(motorista e passageiro) e ABS com EBD,Lane Change (Função
auxíliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa),Luz de 

]

leitura dianteira com intemrptor na porta lado motorista e 
]

passageiro,Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo,Motor
Fire 1.0 EVO 8V Flex,Painel (moldura) e maçanetas na cor preta,Para
choques na cor do veículo,Porta-malas com tapete e acabamento em
carpete nas laterais,Quadro de instrumentos com conta giros,
Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador de

trocas de marchas, hodômetro parcial e total, relógio digital, indicação
do nível de combustível e temperatura do motor),Retrovisores externos
com comando intemo mecânico, Revestimento externo nas colunas B e
C das portas,Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras
Revestimento interno em todas as colunas, Rodas de aço estampado
5.5 x 14" com calotas integrais * Pneus "verde" com baixa resistência
a rolagem 175165 R14, Tampa traseira do porta malas em vidro
estrutural de alta resistência na cor preta,Tomada l2Y, Vidros eletricos
dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4
portas, Volante com regulagem de altura, Válvula antirrefluxo de

combustível.

3.1 Na proposta apresentada deverá conter amarca e fabricante dos produtos fornecidos;

\- 3.2. De acordo com o modelo de proposta de preços, as licitantes deverão encamiúar suas propostas

seguindo os itens estabelecidos neste termo de referência;
3.4.Para que o item seja aceito, deverá ter valores iguais ou inferiores aos de referência;
3.5. O licitante deverá encaminhar sua proposta de acordo com as exigências do Edital e Termo de

referência, sob pena de desclassificação da proposta,
3.6. A cotação deverá ser por item, prevalecendo, portanto, o menor preço na fase de rodada de lances.

4 DAS CONDrÇÔES E PRAZOS PARA O FORNECTMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto desta licitação será fornecido de acordo com as necessidades da contratante
mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela

competente ou responsável por ele designado.

4.1.1 O objeto desta licitação será entregue na sede da Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão-MA sem ônus para contratante

4.2 O objeto deverá ser entregue no momento da apresentação da ordem de autorização, emitida pelo

setor competente da secretaria responsável pela aquisição dos materiais em até 30 (trinta) dias
corridos a partir do recebimento da Nota de Empeúo e respectiva Autorização de
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4.3 Serão rejeitados os produtos em OS

mesmos sujeitos ao controle pelo Gestor/Fiscal do contrato;

4.4. O pÍazo a que se refere o subitem 5.1 do objeto poderá ser prorogado a critério da Administração
Pública, considerando para tanto as hipóteses seguintes:

I. Ato motivado pela Administração que impeça a entrega dos materiais;

II. Caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que tenha, a criterio da Administração,
correlação com atraso;

III. Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de esgotar o pÍazo
inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta;

4.5. O Setor competente, designado para o acompanhamento do objeto, fará o recebimento limitando-se a

verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no

verso da Nota a data da entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas;

4.6 O objeto desta licitação poderá ser recebido provisoriamente, para verificação da conformidade do
\/ objeto com as condições, especif,rcações e exigências do edital.

4.7. Caso insatisfatório as verificações, será lawado termo de recusa dos materiais, no qual se consignará

as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo a ser determinado
pelo setor competente, contados da comunicação formal da Administração do Setor;

4.8 Caso a correção não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto tambem seja

rejeitado, estaú à Empresa vencedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de

penalidades;

4.9. Os custos de substituição dos produtos rejeitados correrão exclusivamente a expensas da Empresa

vencedora;

4.10 Dias de entrega: conforme autonzaçáo da Administração e conforme solicitações;

4.11. Os materiais a serem entregues deverão ser genuínos. Não serão aceitos, em hipótese alguma,
produto de qualidade inferior;

4.12. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega, contendo data, o nome,

o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição

de fornecimento;

_ 4.13. Qualquer alteração nos produtos observada durante o recebimento ou a posteriori, que, venham a

desclassificá-lo para o uso, será objeto de troca, sem ônus para Prefeitura do Município de

Sucupira do Riachão-MA.

4.12. Constatadas inegularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

4.12.1. Quanto à especificação, rejeiüí-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou

rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis;

4.12.2. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da

Administração, no pÍazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por

escrito, mantidos o preço inicialmente contratado,

4.12.3. O fomecimento do objeto poderá se iniciar no mesmo dia da assinatura do contrato,

Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empeúo, firmados pela Autoridade

5 DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Sucupira do Riachão-MA, até 30
ao dodias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5" (quinto) dia do mês
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s.1.2

5.1.3

fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente em 04 (quatro)
vias de igual valor, cópia do contrato, nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto
ao [NSS, certidão negativa de debitos trabalhistas, FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais
junto à união, certidão negativa de débitos junto a SEFAZ, certidão negativa de débitos
municipais, aatoização de fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em

conformidade com o disposto no arl 40, inciso XIV, alínea "t' daLei 8.666193;
A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos/serviços fornecidos a

que se referir;
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste

caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da

documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte

da Administração;
Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatririos enquanto pendente de liquidação ou qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto;
5.1.4

6 DA FTSCALTZAÇÃO

6.1 Será designado pela Administração o Gestor/Fiscal do contrato que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fomecimento do Objeto, determinando o que for necessário à regulaizaçáo
das faltas ou defeitos observados;

6.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

6.3. Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de fabricação, quantidades recebidas e qualidade

os produtos fornecidos, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá

um prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos para fornecimento dos novos produtos.

7 DO CONTRATO

7.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666193, será formalizado Contrato que contará,

necessariamente, com as condições especificadas no Edital ou sua substituição por instrumentos

similares, conforma faculta o Art. 62 dalei n" 8.666193.

8 DA RESCISÃO DO TERMO CONTRÂTUAL

8.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua

rescisão com as consequências contratuais e legais;

8.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666193, com
redação attnlizada pela Lei 8.883i94;

8.3 A rescisão do contrato se dará na forma
8.666193).

estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da

9 DAS SANÇÔES PARA O CASO DE INADTMPLENTENTO

9.1 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou Íetirar a nota de empeúo, dentro do prazo

estabelecido pela Administração, caractenza o descumprimento total da obrigação assumida,

suj eitando-a as penalidades legal estabelecidas.
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9,2 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto Pregão, a Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão -MA poderá garantida a previa defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:

9.2.1 Advertência.
9.2.2Multade 0,3%o (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo

com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de l0%o (dez por cento) sobre o valor
total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos uma vez

comunicada oficialmente.
9.2.3 Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total

ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da

comunicação oficial.
9.2.4 Suspensão temporária de participaÍ em licitação e impedimento de contratar com a Administração

Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

,_9.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que

a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MApelos prejuízos resultantes

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.2.6 As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MAou cobradas diretamente da empresa, amigável

ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste

tópico.
9.2.7 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte

do adjudicatário, na forma da Lei.

10 DA ESTTMATTVA DE PREÇO

10.1 Orçamento Sigiloso.

\- 10.2 O preço e as especificações técnicas dos materiais apresentados no presente Tenno de Referência foram

exnaídoi de cotações de preços realizadasjunto a fornecedores, razãopelaqual não serão realizadas alterações nas

especificações dos produtos, nem taÍnpouco será adquirido quaisquer materiais que apresentem pÍeço superior ao

fixado no Termo de Referênci4 salvo nos casos autorizados pelo ordenador de despes4 quando,

comprovadamente, os preços estimados estiverem abaixo dos praticados no mercado.
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EDITAT DE PREGÂO N9 OLL /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 405.395 12022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

i-)

.4.

oBfEro: C0NTRATAçÃO On EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCUIO 0 KM, OBIETMNDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT

ANEXO - U

MODETO DE PROPOSTA COMERCIAT
(uso obrigatório por todas as licitantes)

fpapel timbrado da licitante)

A empresa ......., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se

houver), inscrita no CNPI sob ns neste ato representada por ......, cargor RG..'......'...."..,

CPF.................., fendereço). vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ne 011/2022 em epigrafe qúe tem por objeto a Implantação de CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA

AQUISIÇÂO DE VEíCULO O KM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Uniüário
R$

1 Xx xx xx xx R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública

dE PREGÃO ELETRÔNICO.

-A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexos.

.......... de 2022

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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§EDITAT DE PREGÃONg OTl/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 405.395 /2022
MODALIDADE: P REGÃO ELETRÔ NICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREçO GLOBAL
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Á pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA, Estado do Maranhão

PREGÃO ELETRÔNIC O N9 OIL /2022

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPI na ......................, com sede na

seu representante legal infra-assinado, que:

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro socieuírio e de

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso
8.666,de 21de junho de 1993.

C0NTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUr$çÃO DE VEÍCUrO 0 KM, OBIETMNDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO. M

MODELO DE DECLARAçÃO UTTICADA
fPapel timbrado da licitante)

através de

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresA empresÍr
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ne 123/06, alterada pela Lei
Complementar ns 147 lLL, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento
desta situação.

*Marcâr este item caso se enquadre na situacão de microempresa. emDresa de peoueno Dorte ou cooperaüva.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do arL 7a da Consütuição Federal, não empregamos

nenores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer

--,'abalho, salvo na condiçâo de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o

inciso V do arL 27 daLeina 8.666193, acrescida pela Lei ne 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação

no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer

esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

empregados, servidor ou
lll, do artigo 9o da

5l Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação'

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instauradosporesteMunicípio,queo(a)responsávellegaldaempresaéo(a)Sr.(a)..................... Portador(a)

do RG sob ne e CPF na cuja função/cargo
diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.sócio adm inistrador/procurador/
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7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer co
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de
encaminhado para o seguinte end€rep:

e este processo
seja

E-mail:
Telefone: Q

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema
de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímososenhor(a)........................ portador[a) do CPF/MF sobn.e............

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão
Eletrônico n.e Ne Ot]-/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Assinatura do Responsável pela Empresa

fNome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃONq O7U2O22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 405.395 12022
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GTOBAL

..,1

;--..\.)

oBfETO:

01- DAS PARTES

,_ , -MUNICÍpto Of SUCUPIRA Do RIACHÃo, ESTADO Do MARANHÃ0, pessoa jurÍdica de direito público, inscrita
no CNPI sob o ns 14.696.4fu/OOO1.-99, com sede na Rua São fosé, ne477, Centro, CEP:65.668-000 -
Sucupira do Riachão/MA, neste ato representada pela Secretiíria Municipal de

ffiosr.'......,brasileiro,portadordaCéduladeIdenüdadeRGsobon9......
SSP/.,..., inscrito no CPF sob o n ....., residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado,

simplesmente, CONTRATANTE;

L.Z------,pessoa furÍdica de direito privado, inscrita no CNPf ns ...., representada pelo senhor (a)portador (a)

do R. G. N" ...... SSP/.....,residente e domiciliado (a) na Rua -.., re .., Cidade de ..... - ...., doravante

denominada simplesmente CoNTRATADA.

02- DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal 1e LO.SZO/02

subsidiariamente pelo Decreto ns OL?/?OZO, de 2O de Novembro de?OZO, subsidiariamente com a Lei

Federal ns. g.666/94 e ainda Lei Complementar ne 123/2006 e Licitação PREGÃO ELETRONICO Ne

O**/2O22, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de EMPREIIADA POR PREÇO UNITÁRIO-
processo Administrativo ne *****12022 e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas

\_ normas inerentes à matéria e ainda no dito certame-

03- DO OBIEIO

3.1-CONSTmUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO Contratação de empresa para fornecimento de
!*******************r*{.***, destinado aS secretarias mUnicipais de Sucupira do Riachão- MÀ em

conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- para a execução do objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor

da Secretaria Municipal de *''**********, para o fiel cumprimento ora contratados'

04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- Os fornecimentos serão feitos em conformidade com os termos da Licitação, Pregão Eletrônico n" *** 12O22, do

tipo MENOR PREçO POR ITEM, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA POR PREçO

nos termos estatuídos pelo ArL 06, Inciso VIII, alínea "a" da Lei ne 8.666193.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAT

5.1- O presente Instrumento Contratual foi
Secretária Municipal, concernente

firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório

à Licitação instaurada na modalidade Pregão Eletrônico no x**f2O22-

CoNTRATAçÃO DE EMPRESA pARÁ AQUTSTçÃO DE VEÍCULO 0- KM, OBIETMNDO
ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊTICIR SOCIAL

ANEXO - W

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
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Processo Administraüvo ne ********/2OZZ e de conformidade com os ditames da Lei ns 8.666/93 e

alteraçôes posteriores.

06- DO VATOR

6.1-0 VALOR GLOBAL, para o Fornecimento dos objetos, para Secretaria Municipal de *************, objeto deste

Contrato no valor de R$ .......(............).

07- DOTAçÃO ORçAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

08.122.0002.1106.0000 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS;

4.4.9 I.S2.O0 Equipamentos e Material Permanente.

. ,- PRAZO:

8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato será de até w/wr./202x, com início na data da assinatura, podendo

ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei

Federal ns 8.666 / 93 e alterações posteriores;
8.2- O prazo para início dos fornecimentos será logo após a data da emissão da respectiva Ordem de Fornecimentos;

8.3- Os prazos de inÍcio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às demais

Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram

alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as

condições de execufro do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do Eabalho por ordem e no interesse da

Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento

contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que

resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais

aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados através de transferência eletrônica diretamente na conta corrente do

CONTRATADO na Tesouraria da COMRATANTE;
9.2- Os pagamentos serâo realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias contados '

da data de emissão da nota fiscat [DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento

atestados pelo setor comPetente.
10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reaiuste durante a vigência deste de

acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos

estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca

contrariando, qualquer que for algum índice oftcial estabelecido pelo Governo Federal.
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11. DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes
penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;
L1^.l.z- Multas;
11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de 08 (otto) meses;

l1..l.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos

determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

12- MUITAS
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o

CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

(a)Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01o/o fum centésimo pôr cento) do valor atualizado do

contrato;

b) Multas variáveis d,e 7o/o (um por cento) do valor atualizado do cono'ato:

b.1) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e

especificações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.1.3- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão

oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

l?..1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas

condiçôes do ArL 109,lnciso I, alínea "fl'da Lei ne 8.666/93.
13. DA RESCISÂO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVll do Art. 78 da Lei ne 8.666/93, atualizada

pela Lei nq B.BB3/94;

13.2- Arescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja

conveniência para o CONTRATANTE;

\r. b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos lncisos I a XII

e XVII do Aru 78 da Lei ne 8.666/93;

c) fudicial - nos termos da Legislação Processual.

14- DAALTERAçÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas jusüficativa9 nos termos do Artigo 65 da Lei 8666/93 e

alteraçôes, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual q em especial, nos casos

abaixo:
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus ob

b) Quando necessária a modificafro do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

quantitâtiva de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n-" 8.666/931.

4.L.2- ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem os materiais, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

çào
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"_,14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a

.:t> ,,'

o
de disposições

legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

L4.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo §

6" do ArL 65 da Lei Federal ne 8.666/93;

14.1.5- As alteraçôes do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços

bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de

Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e

parágrafos da Lei 8.666/93.

- DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADAv

15.1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da

CONTRATADA:

a) Executar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos seruiços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização

ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
15.2- Os acréscimot supressões ou modificações que incorram os fornecimentos complementares ou extraordinários,

respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão

formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da

execução deste Confrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos Fornecimentos obieto
deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com

acompanhamento através
realização do mesmo;

dos seus Secretários, que se encarregará de repassar as orientações para a

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;
16.2-Ficaa Secretaria de ********** da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento da execução objeto

Instrumento Contatual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto

deste Contrato;
16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e

andamento.

17-DAVINCIILAçÂO
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17.l- O presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo ne *****12O22 - Pregâo Eletrônico ne O**/2O22,
e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedores do certame.

18- DO DOMICÍIIO E FORO

18.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São foão dos Patos, Estado do Maranhão, para

dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que

sejam desde que não possam ser resolüdas amigavelmente.

19- DAASSINATURA
L9.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nas Cláusulas

deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal ns 8.666193, atualizada pela Lei nq.

8.883194, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 fduas) üas de igual

teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sucupira do Riachão - Ma,..... de de2O22.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

CPF ne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

(NoME)
Representante Legal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 405.39 S /2022
PREGÃO ELETRÔNICO NS OILI2A22
OBIETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEíCUIO O KM,
OBIETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUCUPIRA Do RIACHÃo - MA, EM CoNFoRMIDADE CoM
ANExo r (TERMo DE REFERÊrucu1.

DECTARAçÃO DE AFIXAçÃO DE EDITAL

- Declaro 
- 
para os devidos fins que o Edital da Licitação

Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Ns 011/2 022,foíafixado no quadro de avisos
desta Prefeitura Municipal.

Sucupira do Riachão - MA, 03 de junho de 2022

Atenciosamente,

ose Bar da
Pregoeiro

Portaria 102DA2l

-x

Rua Sâo.Iosé, No 479, Certro - CEP: 656684Cr0 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Foney'fax: (99) 3553- t@E/ l0 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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MUNICíPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA

DESCT|çãO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AOUISIÇÃO DE

VE|CULO O KM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: íí

Aquisição: Material

Criterio de Julgamento: Menor
pÍeço por ltem

cio Sessão: 1510612022

- 14:00:00

Modo de Disputa: Modo Aberto

Processo Licitatório: 405.39512022

Qtde. ltem(s) / Lote(s): 1

Publicação: 0310612022 20:21 :36
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disposições da Lei Federal 10.52012002, Lei Municipal nq
3lll202l, e subsidiariamente as Leis Federais no 8.666/1993 e

Leis Complementares nqs 123l2006 e alterações posteriores. O

Edital e seus anexos estáo à disposição dos interessados no
Portal da Transparência onde poderá ser consultado e obtido
cópia e no endereço supracitado. Serrano do Maranhão
(MA),27de maio de 2022 Jonatas de Castro Costa Secretário
Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por: ANDIARIA CARVALHO
Códiqo identificador: 2426e0b44f5a1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHãO

AVISO T'E LICITAÇÂO. PREGÀO
olL/2022/CIrL - t ROCESS(}

405.3Íl5i 20221Cp1..

AVISO DE LICITAÇÂO . PREGÃO ELETRÔNICO
OIII?O??ICPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.S
4Os.395/2022ICPL.

v A Prefeitura de Sucupira do Riachão, estado do maranhão,
inscrita no CNPJ: 01.612.338/0001-67, através de seu Pregoeiro
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando Licitação na Modalidade
Pregão, na forma eletrônica. Tipo: Menor Preço
Global. Regime: Empreitada por preço global.
Objeto: Aquisição de veículo O km, objetivando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social,

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das
14h00min do dia 15 dejunho de2O22, no endereço eletrônico:
www.licitanet.com.br.

Os interessados deveráo levar no Departamento de Licitação,
um pen-drive com capacidade suficÍente para cópia do Edital e

anexo, sendo que a cópia será fornecida sem qualquer ônus, no
endereço acima mencionado, de 2a a 6a, no horário: 08h00min
às 12h00min, ou no Portal da Transparência,
site: www.sucupiradoriachao.ma.gov.br.

Sucupira do Riachão - MA, 02 de junho d.e 2022
\,,JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA

Pregoeiro.

Publicado por: ISABEL DE SOUSA SILVA
Códi go id entificad or: 0b920 1 400d 5d fl a1 4622 aOad 20420f09

EXTRATO DE CONTRATO ADMINI§TRATIVO NA

391"381.01/2022

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO

391.381.O112022. PROCESSO ADMINISTRATIVO NA

391.381/20221CPL. CONVITE No 03l2022lCPL.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão, Estado do Maranháo, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ na 01.616.338/0001-67.
CONTRATADA: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENACEM LTDA, pessoa.jurídica de direito provado,
inscrita no CNPJ no 41..617.19210001.-67. OBJETO: prestação
de serviços em Recuperação e Adequação de Estradas Vicinais
dcs Povoados Morro Vermelho ao Povoado Matança, Povoado
MatanÇa ao Povoado Nova Velha no Município de Sucupira do
tuachão/MA, em conformidade com o Anexo I (Proieto Básico) e

proposta de preços da licitante. VALOR CONTRÂTUAL: R$
322.671,93 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e
um centavos e noventa e três centavos). VIGENCIA
CONTRATUAL: Ate 3lll2l2o22. FUNDAMENTAÇÃo: Lei
Federal nq 8.666/93 e suas alterações, bem como disposições do
Edital e seus anexos. Sucupira do fuachão - MA, 13 de maio de
2022.

Publicado por: ISABEL DE SOUSA SILVA
C ód i g o id entifrcad or : a94bec9 5 3 5 ab 1 eed 6d 1 5 7 92 e42b 594A e

MUNIC IPAL DE'I't IT'ILâNDIA

DE LICI"I'AÇÃ<I rOpra»A DE PREÇOS N.s
oo5l?o22-cPL

DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.S OO5/2022-
PROCESSO ADM. Ns 02912022. A Prefeitura Municipal de
ndia/MA, CNPJ: 01.612.63110001.-24, através do seu

Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará no dia 2B de junho d.e 2022, às
09:00hs (nove horas). Licitação na modalidade Tomada de
Preços ae 0OS|2O22, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços de recuperação e melhoramentos de
estradas vicinais, no Município de Tufilandia-MA. Com
fundamentação na Lei Federal nq Lei ne 8.666/i993 e de outras
normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no Mural de
licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do
Município ou poderá ser solicitado através do e-mail
cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na
sala da Comissão Permanentê de Licitação-CPl onde poderão
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação
de mídia gravável (pen-drive), de 2a a 6e feira, das Bh às 12h,
no endereço Rua do Comercio na 191, Centro, CEP 65.387-000.
Tufulandra/MA, 30 de maio de 2022. Vildimar Alves Ricardo.
Prefeito Municipal.

Pubticado por: JoÃo VITOR LOB) SILyA
Cód igo id entificad or: c3c6d3Bd 3 1 b6526c9f4cf4fc7e4 5 1 81, ;

AVrSO DE LrCIlÀÇÀO TOnta»A rlE PREÇO§ N.a
oo6/2022-CPÍ.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.O OO6i2O22-
CPL. PROCESSO ADM. Na 030/2022. A Prefeitura Municipal de
Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0OOl-24, através do seu
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará no dia 2B de junho de 2022, às

11:00hs (onze horas). LicitaÇão na modalidade Tomada de
Preços ne 00612O22, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços de reforma do centro de saúde na sede,
do Município de Tufilandia-MA. Com fundamentação na Lei
Federal ns Lei n0 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao

objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no Mural de licitaÇões do SACOP TCE ou
Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado
através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede
da Prefeitura, na sala da Comissào Permanente de Licitação-
CPL onde poderáo ser obtidos e consultados gratuitamente
mediante apresentação de mídia gravãrvel (pen-drive), de 2q a 6ê

feira, das Bh às 12h, no endereço Rua do Comercio nq 191,
Centro, CEP 65.387-000. Tufulandia/MA, 30 de maio de 2022.
Vildimar Alves Ricardo. PrefeÍto Municipal.

Publicado por: JoÃo vlToR LoBo sILvA
Cód i go id e ntificad or: 2 42 5609be49 eafl. 54 2 e46 3 S4fffd 67 9.1
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Licitaçóes e Contratos - Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - lla
Endereço: Rua Sáo Jose,479, Cenüo I SucLirira do Riachâo - MA, 65550{00
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R,UEEVEL VEICIILOS
ANEXO- [

PROPOSTADE PREçO-ÀJUSTADA PÓS RODADA DE LA}ICE

EDITAL DE PREGÃO NO Oí 112022
PROCE§SO ADMTNTSTRATM No 405.395/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GTOBAL
REGI[*E: EMPREITADA PoR PREÇO GLOBAL

C:ó
>J

',
úS,

O O KM, OBJETIVANDO
SOCIAL

d

I

üOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AOUISIÇÃO DE VEíCUL
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊruCIE

A empresa RUBEVEL ElRELl, estabebcida na Av campo Dantas noz03ô-8, Cidade de presidente Duba-
Ma, endereço eletrônico: rubevelveiculos@hotmail.com, inscrita no cNpJ sob noog. 174.5371ao01-g0,
neste ato representada por sr. Rubenilson Garcia do Nascimento, Diretor proprietário, ldentidade n".
19907972002CIGEJUSPC MA, CPF:270.007.613-34, situado á Rua Mato Grosso , no23, Bairro Santa Maria,-zPresidente Dutra-Ma, cEP:65.760.000, vem por meio desta, apresentar proposta de preços devidamente
adequada pós rodada de negociaçáo referente ao Edital rle pregáo Eletrônico no 011t2O22 em epsrafeque tem por obieto a lmplantação de coNTRATAÇÃo DE EMPRESA pARA: AoutsçÁo DE
VEíCULO O KM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEcRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA soClAL, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme sogue;

1

Veículos EIRELI ' CNPJ: 08.174.537/0001-80, Av. Campo Dantas, n' 2036 - B / presidente Dutra -
3663 - 4592 - emall: rubevelveiculos@hotmail.com

Itsm erpacmcaçio líarc
a

UN Ate
ntid
ade

VrtorUniÉÍio
RO

Veiculo Zero KM Motor 1.0 flex 0S portas

traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2

de proteção nas portas
porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras
light
quadro de instrumentos (Welcome Moving)
de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com

interno de abertura do porta-malas e da tampa do
combustível

de Bordo (distância, consumo médio, consumo

by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
(Sinalização de frenagem de emergência)

no para-sol lados motorista e passageiro

Fiat

ado,

A

tsl DE
ed ca lrostrase rebaixados ebeça com(2) reg

altura

dentos traseiroslateraisurançaseg deretráteis 3 pontos
fixocentral 2de pontos

ue de

centra com porta-objetos porta-copos (2
eianteiros 1 traseiro)

Drive

Portas

1.0

Mobi

para o encosto

lagem de altura

eo, autonomia)

hidráulica

aróis com máscara negra
Code 2" geração

low me home
D du otorista e

1 R$75.700,00

W,*, (se)

e



R,UEEVEL VEICULOS

§t'ts.

t)

Change (Função auxiliar para acionamento das setas

de leitura dianteira com interruptor na porta lado

e retrovisores enernos na cor do veículo
Fire 1.0 EVO 8V Flex
(moldura) e maçanetas na cor preta

com tapete e acabamento em carpete nas

de instrumentos com conta giros, lluminação a LED
y digital de 3,5 polegadas (indicador de trocas de

externos com comando intemo mecânico
ento extemo nas colunas B e C das portas
ento interno das soleiras nas portas dianteiras
ento interno em todas as colunas

de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais +
"verde" com baixa resistência a rolagem í75165 Rj4

'ampa traseira do porta malas em vidro estruturalde alta

ros elétricos dianteiros (one touch e anti
e travas elétricas nas 4 portas

E DE COMBUSTíVEL (LITROS) 47

DE BAGAGEM CAPACIDADE 215

ssage ) e ABS com EBD

displa
hodômetro eparcial io dtotal, relóg igital, indicação

n lve de ecombustível tem doperatura

DO SOLO I 56(MM
DOURA VEícULO 1 .633MM)

TMEN DOo VEícULO MM .5663
RATU VEDO CU LO 1 .502(M M)

ENÂxcrn ETRE- 2Stxo .305

rLtC TNDRADA ALOT 999,(CC)
MAXIE MO M I G 3.850(l<GF ,5( ys,s(E rpm

IAC MAMÁXI 7 6 .250aE

icando trocas de faixa)

e passageiro

choques na cor do veículo

na cor preta
omada 12V

com regulagem de altura
la antirrefluxo de combustível

ENSOES EXTERNAS

valortotal R$ 75.700,00 (SETENTA E ctNco iltL E SETECENTOS REAts);

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
dE PREGÃO ELETRÔNICO.

Presidente Duba-Ma Í5 de junho de 2O22

RUBEN
RUBEVEL VEíCULOS ETRELI

CNPJ no 08.17 4.537 10001 -80
Rubenilson Garcia do Nascimento

CPF n".270.007.6í3-34
ldentidade n". 1 99079720020cEJUSPC MA

Empresário

GARCIA DO
NASCIMENT

GffiCIÂ

27000761334 §#d,T;r-
FdI Rrd.Í V* 10,0.0

Ruberrcl Veículos EIRELI - CNPJ: 08.174.537/oool-$o, Av. Campo Dantas, n" 2036 - B / presidente Dutra - MA,
3663 - 4592 - email: rubevelveiculos@hotmail.com
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REPÚBLICA FEDERATMA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

/,:'.

§a

E
15.,11.142 - Corrérclo à vaÍElo de autolnóvels , carnlonetá6 e úllttáÍíoE usados,45.1í., {x - Comérqio pof átacado dê camin hôaa noyos G urados,15.t.t.í{6 . ComàEi,o po..Lc.do d. &rlbua r nrlcroônibnr 

'lrys a utado!ia5.l24{r'l RopEsEmartê. com clal3 o agêntês do comárcio de vaículos aulomotorês,{5.30-7.03 - comércio a varejo de peças e acêssórios novos para vêíçulos ôutomotorcs,í5.41-2{13 - Comércio a vareio de motôciclc(as ê hotonetas
15t2-1{.2 - Cofiércio.ob consignaÉo dê motoclcletât a motonGtáa
46.61.3{0 - Comérclo íacadlst dê máqulnas, aparelhos o êqulpam entos par. uso egtopccuáalo; panê3 o46.82-t,{0 - Co.nórcio atacadilta d! máquinas, êquip6mênt6 Fra têrráplenagcm, rhihêráçáo ê coarstruçáo; partêa Gpeça5

pêçaa

ae.2s{}{e - a.lvgo d. EllttpoÍf. .h p.aaagrüru - locaEao da lrrol'ártic cdt| mdo.iltr(9.24{'&, - Transpoíê êscolar
1!.?93!1 - Tãrueoít. rodoviá.io coLtiyo dr alaâg!íros, sot içgtma dG frlt mcnto, múnidpat77.íí{40 - Locação de automóvêis sêm condúo,
77-Í9§49 . LocrçIo d. qJfo. mêlor d. trrnrpo.tl nio orp.ctí.tdoa rmcdof mantÊ, aGm condÉot77.3' {.O0 . Alugud dr máquih.s c tguipahGntqs agrícola! arm otarador7t 32-241 - 

^luou.l 
dê rn áquirras € cqulpantntos paÍâ conrt UçãO lCrn O9ar8dor, oxcoto endaimat

LOGRADOURO

AV CA PO DAIíÍAS
NUI,]IERO

2036
COMPLEMENTO

LETRA B

ô5.7ô0{00

ENO€REÇO

RRO/DISTRÍrO

GÂXPO DÂ'ITAS PRESOENTE DUTRA

ÍÊLE'ONE
(99) 812r-2359

191071200G
AÍIVÂ

O DO ESTABETECIUENÍO {NOME DE
RTIBEVEL

NOME EMPRESAÂIAT

RUBEVEL ÊIRELI

ot.r r4-*r?À00í a0
MATRU

DECO PROVANTE E DErNscRtçÃo SITUAçÂO
CADASTRAL

OÁTA OE ABERIURÀ
í!rr07it06

aütomóveis, camionetaE e úlilitáÍios novca

IGO E DA AÍIVIOADE
ií5.í1.í{tí . Comércio a v.rero dG

ENTE (EFR)

230§ ' Emprosa lndMdu.l d. Respon..bilidsdê Limilad.
E

(ds NduÍaza EmprE.ári

PORTE

EPP

x

Aprovádo pela lnstrução Normativa RFB no í.869, d€ 2Z da dêzêmbro da 2Oi8,

Emitido no dia 06r06n022 às í0:í3:08 (data e hora de Brâsília). Página: l/í
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂDASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NúMERo oE tNscl ÇÃo
nt.t14s3rbmí{0
i,AIFIZ

CO PROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL lr,0,noü6

ú
('-

IJ
t)
(J

.'J

ü

\)o

)

NOME EMPRE SÁFIIÂf

RUBEVEL EIRELI

DO ESÍÀAÊLECIMÊNTO (N

RT^IBEVEL
PORTE

EPP

45.'ti .í {2 - Cgl'|érclo a vafelo de autgmówl§, câmlon6ta6 o udlttárlos uEados
ra5.íí-í {a - ComárÊio por ãtacado dê oarninhôês noyo6 s uaadoi
ai'll-t.oc - Co.Darrro pú at c.dg da ôntbltt. mlcroôüíb.ll ínvql a l|..d6.
45.t2{{í - R.prBsomrntor comorclEls ê agêntei do comórclo dc vsícolos rutomolotê3
,15.3G?{r3 - Comêrcio a varéio dê p€gas e acessórios novos prra velculos automotores
,t5r1-2{3 - Cornércio a varrjq dc motociclGtas e motonetas novas
45.,(1.í{:l . Coltlérrio ..b condgíaÉo do motoclêl.tEr . motonrt t
l§.61ô'00 - Cohárclo at cadlstâ dê máqulnrs, aparclhos ê cqulpâhêntor p.la uso egnop.cuá.lo; partB3 . F!çrs
.6.32-1{0 - ConróÍcio at cadirtá d. nráqulhã!, êqúiFm.rú6 p6f, tlrr.ôpbn.gêm, dtn.r..9ão ê coistnrção; p.Ítc. c
peçar
iag.Zl+{l - 8.Írriio da tr.lttFoftr dG pr.t.gl.{ro - locaçao dr aúolttóvrlt com mdoai.tt
,19.2{"t.0{, - TranÉporte e3colar
4919.9.0í - Tr.nspoitc rodoviári,o cohlvo dc pôrsâg"iror, sob rlgimê dê ír,áamGnlo, muhiclprl
?7.í'1.040 . Locação dê automóvels sêm condutor
77.t0.5fi , Locrgao dr ouüo. môloô da tÍantporta nto rlp.clÍlc.dor rrtlrlontlantG, târtl Gdrúrtor
?7.31 {{r0 . Aluguêl da máquinr! . êqülpamlntoo .gríGolas 

'rm 
operador

?732.2{í - Alugud dê máquin . . .quipamarúot paÍa con tÍuçáo..m op.rrdor, .xqrto andaimts

E

E DA ÀÍIVIOÀOE
.t5.1í-í{í -Coméacio a verêio dê aulomóveis, camlonêles € uülMdos Ítovos

2U,.5 . Emprêsa lndlvidu.l dê Ro6ponsâbilidsde Limitrd. (d. Xãtljrez. ÊmpÍs.ári

LOGRADOURO

AV CA PO DAIITAS
COMPLEMÉNTO

LETRÀ B
NUMERO

2036

BAIRRO/oISlIIITO
CAI'PO DANTAS

ENDEREÇÔ ELEIRÔNICO

MUNICIPIO

PRESIOENTE OUTRA

ÍELEFOI{E
(99) Eí 7,1-23s9

cÊP

65.760.q'O HA

FEOERÁÍIVO (EÊR)

SÍTUAÇÃO CADÂSTR^!
ATIVÂ

DÀTA DA STIIJAÇÃO CADASTRAL

r9r07l2rx,5

SÍTUÀçIO ESP€CIAL DÀIA OA SITUAÇ,O ESP€qAT

Aprovâdo pela lnstrução Normãtiva RFB no í.863, de 27 d6 dezembro dê 2018-

Emiüdo no dia 0U06I2022 às í0:í3:0E (data e hom de Brasíliâ). Página: írí
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N TRS U M NTE Do cE No os DLI A Do E co oç
IND lvtDUAL ED ER POS SABN IL DADE L A E

EMPRE

1de4

qb

ú\í

RUBENILSON GARGIA Do NAsclMENTo, brasileiro, natural de Bacabal - Maranhão,
divorciado judicialmente, nascido em í 2/0i/1969, empresário, portador da cédula deldentidade RG n' 19907972002-0 ssp-MA e do cpF n" 27b.ô07.6í3-34, resioente e
domiciliado na Rua Mato Grosso, n' 23, Bairro santa Maria, cidade de presidente Dutra -MA, cEP: 65.760-000, titular da Empresa tndividual de responsabitioaãe 

-Limitaoa 
-ElRELl, denominada RUBEVEL EIREU; com duração por prazo indeterminado, com sede

na Av campo Dantas, no 20368, Baino campo óantas, i:residente Dutra - lue - cgp,
65760-000; com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob
o NIRE no 2160009804í, inscrita no cNpJ sob no 09.174.s37i0001-g0, resolve neste ato,
consolidar seu o Ato constitutivo e alteraçÕes, que passará a reger-se pelo que está contigo
nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I * A PTESENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIM]TADA -ElRELl, gira sob o nome empresarial de RUBEVEL EtRELl, com sede na Av campo Dantas,
n'ol§Q-B' Baino campo Dantas, Presidente Dutra - MA - cEp: 65760-000; com inscriçâo
no CNPJ sob no 08,í 74.537/000', -80, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu tituiar,
abrir ou feúar filiais, em qualquer parte do tenitório nacional.

CLÁU ULA !! - O objeto da Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada e:

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Representantes mmerciais
e agentes do comércio de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
usados; comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; comércio sob consignação
de motocicletas e motonetas; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso agropecuário, partes e peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos
para tenaplenagem, mineração e construção, partes e peças, serviço de transporte de
passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar Transporte
rodoviário coleüvo de passageiros, sob regime de Íretamento, municipal; Locação de
automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especiícados
anteriormente, sem condutor (tratores, reto escavadeiras, patrol, carregadeira hidráulica);
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; AluguLl do máquinas é
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; comércio por atacado de
caminhões novos e usados; Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados.

E exercerá as seguintes atividades:

4511-1101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4662-1100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para
mineração e construção; partes e peças

terraplenagem,

\

RUBEVEL EIRELI

I

\íl



4929-9t01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime demunicipal
4923-0t02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
45't1-1t02 - Comércio a varejo de automóveis, camion etas e utilitários usados
77114tO0 - Locação de autornóveis sem condúor
4924-8100 - Transporte escolar
4#1-2t03 - Comércio a varejo de motocicÍetas e motoneks novaS

..J

\-/
(1

(>
o

7732-2t01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
andaimes

CLÁUS ULA IV O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ), totalmente
subscritos e integ ralizados, em moeda corente nacional, pelo titular.

c LAV

o

!112-9101 - Represêntantes comerciais e agentes do comércio de vêículos automotores
7719-5199 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor
7.!!1ry0^- Âluguet de máquinas e êquipamentos agrícolas sem operador
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas,- aparelhos ê equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças
4530-7103 - comércio â varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4542-1102 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
4511-'ll}4 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4511-1106 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

çLÁUSULA lll,- O prazo de duração é por tempo indetenninado. É garantida a continuidade
da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou imfdimento temporário ou
permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

DE PEOUENO
- Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMpRESA
PORTE, nos teÍmos da Lei Complementiar no. 123, de 14t,l22}O6.

cúusuLA vl - A empresa será administrada pelo titutar RUBENILSoN GARctA Do
NAsclMENTo, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial desta ElRELl, sendo a responsabilidade'do titular, limitado ao capital
integralizado.

CLÁUSULAVII -otérmino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do
ano cívil, com a apresentação do balanço patrimoniaÍ e resultado econômico do ano fiscal.

cLÁusulA vlll.- Declara o tituhr da ElRELl, para os devidos Íins e eÍeitos de direito, que o
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁq§ULA lX - O titular, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está
impedido por lei especial de exercer a adminishaçáo da empresa e nem condenado ou sob
eÍeito de c,ondenaçáo a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão ou peculàto;
ou contra a economia popular, crntra o sistema financeiro nacional, contra as normas de



defesa da conconência, contra as reraçóes de consumo, a fé púbrica ou a propriedadeconforme anigo 1.0í í, parágrafo 1. do Código Civii.- 
-'

CLiqSULA X - Fica eleito o Foro da Comarca de presidente Dutra _ MA, para qualqueraçáo fundada neste contrato, renunciando-se a quarquer outro por muito especiar que seja.

E, por assim estar de comum. e perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particürar foilavrado, assino o presente ins-trumento ", únlá ,L que será destinada ao registro earquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Página 3 de 4
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Prcsidcnte Dutrâ - MA, 03 dc junho de 2020.
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RUBENILSON GARctA DO NASCIMENTO
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MINI§TÉRIO DAECONOMIA
secretaria Especiarde Desburocratizaçáo, Gestão e Govemo Digitar
Secretaria de Govemo Digitat
Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntagração

ASSINATURA ELETRCNrcA

Certificamos que o ato da empresa RUBEVEL ElRELlconsta assinado digitalmente por:

t.

i

\ !.)
r\.
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CPF Nome

27040761334 RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

JUCE},IA

CERTIFIG! o Al6l6llho u Ot/o6/2O20 O8:17 soô lr. 2O2OO389I.O
PROTOCOT.o: 200389{10 DE 01106/2020. côIeo E rrEnrErcàÇÍo:
L2OO2269368. §IRE: 216O0O98O{1.
RI'BEVEL EIRET.I

tíJ,lan llbrna fôdri'gulr h-áárrf-
sscngráRre-GaRÀr

slo r,uÍs, ot/o6lzo2o
rrr. êqrrêaàfaêiJ'.[r. Eov.br

ã va.Lidade dêste docwênto, sê inplesso, ficÀ sujeitg à conpror,iÇáo d.e sua autenticidade nos respêctivos poEtais,
iÊfo!ündo sru !Ê§lEctivos códigos Cc vllificacâo.

rDEr.lTtFtcAçÃo Do(s) A§StNANTE(S)



CNH Digital
Depütamento Nâcional de Trânsiro
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNTÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RUBEVEL EIRELI

CPF/CNPJ : 08. 1 74.53 7i0001 -80

Certidão emitida as 15;14:05 do dia}6l06/2A22, comvalidade de kinta dias a contar da
emissão.

A vçracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https ://contas. tcu. eov.brlords/fh:INABILITADO: 5

Código de controle da certidão: D4R2060622151405

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃo CONSTA da relaçío de responsáveis iniáôneãs pera
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 6 ilt Lei n" 8.Ugt92 (Lei Orgânica do fCb.
Não con.stam da relação consultada para emissão desta cerÍidão os responsáveis ainda nâo
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujás apreciãções estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de «lecisão judicial.
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TRIBUiIAL DE CONTDAS DA UNIÃO
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Consulta Consolidada de pessoa Jurídica
Este relatorio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidaãe
pela veracidade do resultado da consulta é do órgãã gestor de cada cadasúo consurtado. A
informação relativa à razão social da pessoa JuríãicaZ extraída do cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

ul)

Consulta realizada em: 1510612022 0g:56:0g

In es da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Gestor: TCU

stro: Licitantes Iuidôneos
Itado da consulta: Nada Consta

ara acessÍlr a certidão ori no do , cli ue

Gestor: Portal da Transparência
tro: CNEP - Cedastro Nacional de Empresas punidas
tado da consulta: Nada Consta

acessaÍ a cenidão ori no do CS cli A UI.

J: 08.174.537/0001-80
Social: RUBEVEL EIRELI

- Cedestro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbldade
e Inelegibilidade

Gestor: CN.I

acessar a certidão ori no do stor, cli ueA

tado da consulta: Nada Consta

Gestor: Portal da Transparência
stro Cadâstro Nactonal de Empresâs In tdoneas e Suspen sâs

esultado da consul ta NadI Consta

ara ace§§aÍ a certidão ori no do o cli A

(a-

J

obs: A consulta sonsolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificação e

C\IIA



r.aclonalizacão de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n. 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n' 13.460, de 26 de juúo de 20l,l,Lei n" 13.726, de 8 de outubro do 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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T:!frh
PODER JUDICIÁRIO OO ESTADO DO MARAT{HÃO

Corregodoíia Goral da Jusliça
'1. VaÍa dê pr€sidsnto Outra

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA.IVPD NO 16, DE 13 DE MAIO DE 2022
côórgs .t. v.ürtrfao: ao2823E2oc
cÊtÍJuDot{E,tvPo _ 1§2022

Número da guia: Z2t AA7 01 001233236.

CT]R TID,iO UNICA DE DISTRIBI.IIC Ão pnn,t FI}-S GERiTIS

CERTIFICO.. finalmente. quc csta Secrctaria onde lunciona a Distribuição e a única exislente no
lermo Jttdiciário de Presidente Dutra-[VA. Dada c passada a presente certidão na Distribuiçâo na
secretaria Judicial da l" vara. aos I 3 dias de maio do ano dô dois mil e vinte e d;is (2022). Eu.

. Scn idor rio Judiciário. consultci c digirci a prr'sç-ntc ccnidào quc scguc tlevidamente
assinada. Eu- se. l fircu carqo. confcri c suhscrcrii. o rcfcrido c r crdade c áàu fel-

§o
ica

{)
r 
\j'

Usando da faculdade quc me conlerc a lci. CERTIF lCO. a requcrimento r.erbal de partc
interessada.- que consultãndo o sisrenra inÍ'onnatizado d";;àr;r;;i;;iã".ir""r . .rhemispc.

r- Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais prpei.. i"í..ric-is varas Cíveis,
Clomércio. F-azcnda Pública..Execução Fiscal. Familia. fafên[iuiou i{c.rp.irçao Judicial oul:xtrajudicial. Insolr'ência Civil. suóessào, lnventário, lnterdiçào. r"t*fo, Ô'uirtéra, Ausência eAçôcs Penais. a panirdo dia l'dc janeiro dq 2007 ore a pr.'s.ni" dato. .-onsráúi Ni'ô íii-SÍii
{irrlilytç-:q a1 |Çô ps_ or rÍrc úCÃõ- iiirii íiõiiililbõà§'oÉ'ÊÍr'éüõiô
DAS V.{RAS CI\'IL E DA F.{ZEND,.I'P[rBI-ICÂ), CONITA: RÜBbNII-SON GARCIÀ DONASCIIIIENTO. brasileim. casado, nascido aos í2,01 I 969, Í'illro de úanoet Carcia do
Nascimento e lr,taria Garcia do Nascimcnr<-r. RG n., 199079720020 cEJUSpcMA e cpF n.
270.007.ó I 3-3"+. residenle na Ar.. Campo Dantas. n" 2036_8. Bairo Campo Dantas.
Presidentc Dutra, l\í4.

Obsenaçôes:
a) A nfomaçâo de.NOME, CPF. CNPJ e FtLtAÇÀO acima é de responsabitíddde do solicitante da cêftidão, devendo auÊnctade ser contenda peto interessado e destinatáio..
b) A validade desta cêdidão é de 60 ísessênta)-dias a partit da data de sua emssáo. (Ati. 1gA do Codigo de Nom,asda Corregedoia Geral de Justtca do Eslado do Maraniáàt
c) Esta cenidào é vahda apenals para matores de t g anoi.
dJ Nos ,e,los crimrnars nà'o consiam processos das yáras de Execuções Ciminais e penas Altemalivas. cla r|tÍância eJuventude: de cadas Precalôias e'da Justiça Militar Tanbém, só constam p.ocáisãi-nos õu iii ron^ oferecidas
d-e!,!?c!a_e_l4r ggnstam procêssos s rquivados ou baixados definitivamente.
ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE ÁS VÁRÁS COMUAI§ DO TERMO JUOIÇIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-
MA.

pAúcto DA JUSTTÇA "cLóvts BEVtLAceuA, Do ESTADo Do MARANHÃo, em
Presidente Dutra, 13 de maio de 2e22.

/.

]:-
s.ei

a
!)

t:ffi :"#;ffi;',1TÍíLiffi;'o'"""0"-r**y



Página 1 de 4
RUBEVEL EIRELI

CNPJ _ 08.174.537/0001{0

NIRE 2íô00098üí
AV. Caíhpo Dantas, 2036-8 - Campo Dantas, CEp: 65760_000. presidente

BALANÇO PAÍRIMONIAL ENCERRADO EM 3í/12021

íú,;i
Dt Ià:',/,

Dutrâ - MA "
i à rls.--

,"r\ r.)
' , .:.,

()

§
AÍIVO

CIRCULANTE

CAXA

Caixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Brnc6
CLIENTES - Dirêitos e CÉditos

Clientes Divorsos - Oupticátas a Receber

MERCADORIAS P/ REVENDA

MerDêdorias C revends

ATÍVO PERMANENTE

VEICULOS

Vcículoê

G) D€prÊdagáo Acumula{ra de Vêí.ülos

lMChifElS

lmo/siE

C) Deprêciação Acumulada de lmoveis

MÓVEIS E UTEN§LIGS

Iúóvois o L,tsnsí[o8

(-) DepteciaÉo Acumulada de Móveis e

LJbrrlloc

FERRAMENTÀS

Fêrramentas

(-) OepÍEoiaÉo Ao.rmuladE de FcÍren€nta§

TOTALOOATIVO

PA3§tVO
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

Fomrcedorês

oBRIGAçÓES SoCIAIS E FISCAIS

DIVERSAS

lmpostos

PATRTMôN|o LÍoutDo

CAPITAL SOCIAL

ÍoTALOOPASStVO

CaFitál Social

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR

200.@0,00

1.2U.932.26

'l .096.844. 1 7

'130.121,O7

43.255.10

156.430.00

767.03a,00

433.596,E6

E5.508.77

8í.322,00

4.'1a6.?7

1.114.932,26

í.i10.,t4í ,03

334.250,00

(s9.210,80)

200.000,00

(74.O5Á,14)

39.600,00

í 8.0í0,34)

19.080,00

(8.05/,86)

I .531!.,441,03

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO
CPF:27m0761&34

ADAO PEREIRÂ LIMA

CRC: 3043 / MA- CPF: '157.393.5O3.a.{

CONTADOR

í,o

\ //-rl



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31i 1212021

RUSEVEL EIREU
CNPJ 08.174.537/000í{0 NIRE 216o0osso41

AV. Campo Dânlas, 20368 - Campo Dantas, CEp: 65760-000, presidehte Dutra _ MA

DÉ »..
"c> (?

rJ
i)

'\
(!

')

RECEITA BRUTA DE REVENDAS
Rêceita Brutã de Revendas

CUSTO COM MERCADORIAS PARAREVENDA
Custo das Vendas e S6rvigoâ

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
Pro-Labore
lmpGtos ê Taxas
Serviços de Terceiros
Agua, Luz e Telefone
Material de Escritorio
Folha de Pagamento
ObÍigaçoês Socieis
Despesas Diversas

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Simples

RESULTADO DO EXERCICIO

Presidente Dutra - MA, 31 dE dezàírüro de 202'l

2.416.800,00

(1 .%6.400,00)

(39.600,00)
(3.060,77)

(13.200,00)
(4.115,24)
(2.566,40)
(5.681,87)

(395,34)
(31.450,00)

(127 .607 ,o4l

242.703,U

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENÍO
CPFi 27000761 3-34

AOAO PEREIRA LIMA
CRC: s043 / MA - CPF: 157.393.5094

CONTADOR

4

= l-ls.
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rysoNsrRAÇÃO pOS rNprcES pE LrOUrpEz '

DA FIRMA: RUBEVEL EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL No. I2.228.883. I - CNPJ (MF) No. 0E. I 74.537/000t -80
AV. CAMPOS DANTAS, 2036-8, PRESIDENTE DUTRA _ MARANHÃO.

NIRE: 21600098041

QUALTFTCAÇÃO ECONOMTCA FTNANCETRA _ BALANÇ O 202t:

I. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILC = R$ 1.096.844,17
12,83

O

v

RS E5.508,77

II _ INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE:

ILC : R$ 1.096.844,17
12,83

R$ 85.508,77

UI - INDICE DE LIQUIDEZ SECA:

ILS = R$ 329.806,17
6

RS 85.508,77
IV - INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

ILI R$ 130.121,07 + 43.255,10 2,43

R$ 85.508,77
V - GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

GE R$ 85.508,77 0,06

8J

R$ I.530.441,03
V I - INDICE DE SOLVENCIA:

ISC = R$ r .530.441,03
17.90

RS 85.508,77

coMpROvAÇAO DE BOA SITUAÇÂO FINANCEIRA

C
tl\



MINISTÊRIO DA ECONOMIA
secretaria Especiarde Desburocratizaçáo, Gestáo e Govemo Digitar
Secretaria de Govemo Digital
Departamento Nacíonal de Registro Empresarial e lntagração

ASSI NATU RA ELETRChIICA

Certificamos que o ato da empresa RUBEVEL EIREL! consta assinado digitalmente por:

L,__)

Página 4 de 4

O

{

()

.1

CPF/CNPJ Nome
15739350344 ADAO PEREÍRA LIMA

27000761334 RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CEEIIEICO o rEçIAftO U 0610512022 09:23 8ot ra" 2OZ2O5E398A.
PR('rOColO: 2205539EO Dt 06/0Éí2022.
cóoreo or vEBrFrcàClo: LzzosT2?2Lg. cfpJ Dt §EDE: 081?as3?0o§18o
NIRE: 216000990a1. COoí EFETToS DO REGTSIBO Et,: 05/eS/2A22.
TgESI'EL TITIÍ,IJUCEITIA

LIRISSI nocat D sILVt
sEcâErÍsrÀ-@er

rI . qrrarataôll.Ea,rúr. D3
Â 

"âl"idêde dcst€ drcumento, §e jmprcssô, fiea sulcj.Lo à cônprol'ação de sua àutêhticÍ.ladê ncsinfomando seus reatEctivos cóàigos de vê!ificàÇãó.

t

".-', rj /,

.íc ut

ils.__
.,

rDENTtFtcAçÃO DO(S) ASSTNÂNTE(S)



Página í de I

Termo de Abertuna

Nome do Livro: DlÁRlO ()
aj

No de Ordem: 4

o presente livro do tipo DlÁRlo contem registros numerados, do no 01 ao no 07, e servirá para a escÍituraçáo dos
lançamentos próprios da empresa RUBEVEL ElRELl, município Presidente Dutra, cNpJ no 08..174.537/0001-80,
Número dê Registro (NIRE) 2160009804í.

Data do arquivamento dos atos consüfuüvos: 19107/2006
Ato conslitutivo: 21 200600974

Presidente Dutta, 01 lO1 t2O21

ADAO PEREIRA LIMA
CONTADOR

CRCYMA 3ü3

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO
TITULAR PESSOA FíSICA, AdMINíStrAdOr

cPF 270.007.6í &34
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DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS OPERAC|ONAIS
EMPRESA : RUBEVEL EIRELI

ndercço V CAMPOS DANTAS, 2036 B pio

,.\\

)
PRESIDENTE OUTRA o

12228 883 1 08 174 537/000í -80

PERIODO DE FATURAMENTO

P,DUTRA MA 31|1212021

JANE IRO/DEZEMBR0/202 1

RUBEVEL EIRELI

DATA EMPRESA

SERVIC ON SERVICOS DE CONTABILIDADE

PERíODO A VISTA
JANEI o R$ 198.700,00

FEVEREIRO R$ 205.000,00
R$ 223.000,00

ABRIL 177.000,00
MAIO R$ 210.700,00

JUNHO R$ 202.000,00
JULHO RS 245.000,00

B$ 212.900,00
SETEMBRO R$ 276.200,O0

145.300,00
R$ 162.000,00

DEZEMBRO R$ 159.000,00

TOTAL R$ 2.416.800,00 R$
R$ 2.416.800,00

ADAO PERE IRA LIMA - RUA SERENO No 100, CENTRO, PRESTDENTE DUTRA _ MA.
CNPJ No. 05.745.690/0001-21 - FONE (OXX)099.3663.1 532/3663.1293

tr»
DÉ zX

'c_^o
C

":'

lnsc. Est.: No. -./.\.) /

A PRAZO

MARÇO-
R$

AGOSTO

OUTU6RO- R$
NOVEMBRO



RUBEVEL EIRELI
CNPJ - 08.174.537/000140

NIRE 2.16000s80dí

AV. Campo Oântas, 2036€ - Campo Dântas, CEp: 6S76G000, presidente DurÍa _ túA
BALANÇO PATR|MON|AL ENCERRADO ÊM 31t12no21

{IL'

o

"a
(>
o

AÍIYO
CTRCULANTE

CAIXA

Câixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Barc6
CLIENTES - Dirêitos c Creditos

Clientes DiveEos - Duplicatss a Recôbêr

MERCADORIAS P/ REVENDA

Mercsdo.ias C revefds

ATN/O PERMANENTE

vEtcuLos
Vcícu106

G) DeprDdação Acumutada de VeíqJlos

IMo\/EIS

kno\rêis

C) DepreciaÉo Acumulada de lmoveis

MôVEIS E UTENSILIO§

Móvsb 6 lnsflsíliG

C) De9ÍeciaÉo Aormulada de Móvei8 e

ubnctr6
FERRÁMENTAS

F€íamenla§

G) D6prBoiôção Acumulada de FoÍrsrIútas

TOTALDOATIVO

I .096.844, 1 7

130j21,07

43.255,10

í56.430,00

767.03a,00

433.596,E6

PASSTVO
PÂSSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

Foanêcedoiê§

oER|GAÇôES SOCIÀIS E F|SCAIS

DIVERSi§

lmpostoÉ

PAÍRIMÔNIO LíOUDO

CAPITAL §OCIAL

Câpitál Soci€l

RESERVAS OE LUCROS A REÂLIZAR

TOTALDOPAS§tVO

85.508.77

81.322.00

4.186,77

1Á,Á.93226

200.000,00

1.244.932,26
334.250,00

(s9.2r0,80)

'Í .§to.,r{l ,03200.«10,00

{74.0y,14)

39.600,00

(í8.0Í0,3,r)

19.080,00

(E.05/,86)

, -53r.1,íl ,03

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO
CPF: 2700076.13-3,í

ADÁO PEREIRÂ LIMA
CRC: 3043 rf MA - CPFi '157.393.5034{

CONTADOR

C

) -./
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DEMoNSTRACAo Do RESULTADo Do ExERCícto EM3'l1ztzo21

RUBEVELEIREU

cNpJ 08.174.537/0001€0 NÍRE 21600098041

AV. Campo Dantas, 203&8 - Campo Dantas, CEp: 65760-000, presidente

a
(-
!

7
-)

i)
O

À

RECEITA BRUTA DE REVENDAS
Receita Bruta de Revendas

CUSTO COM MERCADORIAS PARA REVENDA
Custo das Vendas e Serviços

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
Pro-Labore
lmpwtos e Taxas
Serviços de Terceiros
Agua, Luz e Telefone
Materialde Escritorio
Folha de Pagamento
ObrÍgaçoes Sociais
Despesas Diversas

DESPESAS TRIBUTÁRAS
Simples

RESULTADO DO EXERCíÇIO

Presidente Duha - MA, 31 da dezenüro de 2021

2.416.800,00

(1.946.400,00)

(3e.600,00)
(3.080,77)

(13.200,00)
(4.115,24)
(2_566,40)
(5.681,87)

(395,34)
(3't.450,00)

(127.607,A4)

242.703,U

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPF: 270007613-M
ADAO PERE1RA LIMA

CRC: 304i / MA - CPF: 157.393.5m-44
CONTADOR

-)
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DEMONSTRACÃO DOS INDICES DE LIOUIDEZ
DA FIRMA: RUBEVEL EIRELI
INSCRIÇÃo ESTADUAL No. I 2.228.883. I - cNpJ (MF) No. 08. I 74.537/000 I -E0
AV. CAMPOS DANTAS, 2036-8, PRESIDENTE DUTRA _ MARANHÃo.

NIRE: 21600098041

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA _ BALÂNÇO 2O2I:

I. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILC = Rl§ 1.096.E44,17
12,83

R§ E5.50E,77

II - INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE:

ILC = R$ 1.096.844,17
t2,83

R$ 85.508,77

III - INDICE DE LIQUIDEZ SECA:

ILS = R$ 329.806,17
3,86

R$ 85.508,77
IV - INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

rt-l R$ 130.121,07 + 43.2ss,r0 2,03

R$ 85.508,77
V- G&{U DE ENDIVIDAMENTO:

GE R$ 85.508.77 0.06

R$ 1.530.441,03
V I - INDICE DE SOLVENCIA:

ISG = RÍ 1.530.441.03
t7.90

RS 85.508,77

COMPROVAÇAO DE BOA STTUAÇÃO FINANCEIRA

: I.ls

§
o

_/..I



NOTAS EXPLICATIVAS
RUBEVEL EIRELI

cllpJ 08.174.537/mO1{0 MRE 2160009s04í

AV. Campo DsÍtas, 20368 - Campo Dantas, CEpi 6S?6G.000, presidente Dutrâ _ MA

NOTA Í . CONTEXTO OPERACIONAL

Pfunq6-d
. " !)!

e8
\,/Á DE )

à
.\3\

),\
,/,

f

(7
/<
i\RUBEVEL ElRELt, empresa individuat de responsabilidade limitada, constituída em 1gl}7 tZ0O6, pers jurídicà 'de direito privado, patrimônio s receitas próprios, tem s€de € Íoro na cidade de presid€nte Dutra, Estado do nhão.Constitui obiêto social da empresa as atividades de Comércio a varêjo de automóveis , camionetas e utilitários novos;Representantês comerciais e âgentes do cômércio de veículos âutomotoresi Comércio a vare.io de peças e acessóriosnovos paÍa veículoô automotoies; Comércio a varejo de automóveis, camionêtás e utilitários usados: Comércio evarejo de molocicl€tas e motonetas novas Comércio sob consignação de motocicletas ê motonetas; Comércioâtacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos paÍa u§o agropecuário, partes e peças; ComéÍcio atacadista demáquinas, equipamêntos pâra tenaplenagem, mineraÉo e construçào, partes e pegas; Serviço de transporte dêpâssageiros locâÇáo de automóv€is com motorista; Trânsporte escolac Transptrtê rodoviádo colêtivo depâssageiros, sob regime de fretam€nto, municipal; Locêção de automóveis sem condutor; Locação de outros meiosde transporte não éspecificados anteriormente, sem condutor (tratores, reto escavãdeiras, patrol, carregadeirahidráulica); Atuguet de máquinâs e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máq ulnas e equipamêntos paraconstrução sem operador, exceto andâimes ; Comércio por atacado de caminhóes novos e usados; Comércio poratãc€do de ônibus e micro-ónibus novos e ussdos

NOTA 2 - FORMALTDADE DA ESCRTTURAÇÂO CONTÁB|L
RUBEVEL EIRELI' mantem um sistema. de escrituração uniíorme dos seus ãtos e fatos administrativos, por meio deprocesso eletrônico. os regiskos contábeis contêm ;bment;; lr" *mpror"r, ôu evidenciam fatos e e prática dêatos administraüvos. As demonstraçóes contábeis, incluinoo is-notas explicativas, serâo transcritâs no ,,Diário" 

daRUBEVEL EIRELt, BatanÇo paaimoniat 1Ae;; O"rán"t.çrã Oãêulado do exercício (DRE).
NOTA 3 . PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) caixa e Equivalentes de caixa: conÍorme detemina a ResoluÇáo do cFC No. 1.296/,10 (NBc -TG 03) -DemonstraÉo do Fluxo de caixâ e RêsoluÉo do crC úô. i.ãàrr (NBc rc 26) - Apresentação Demonstraçõescontábeis, os valores contabilizados nestisubgrupo iep.""unt , moeda em caixa e depósitos à vista em contabanúria' bem como os recursos que possuem as mesmas caracterÍsticas de liquidez de caixa e de disponibilidadeimed&Ía ou até g0 (nownia) dias 6 qur-6tão sujoitGs a insipincanrc *rco o" ,riroanç" oi raror. 
-

h) Aplicações de Liquidez lmêdiata: As ápticaçoes irrnceio" 
""úóG;;;;j; f-üs vabres originaisaplicados, acrescidos dos rendimentos pró_rata aie a dala Oo úatãnço.

c) obfigaçõê§ TfibutáÍia§: são regi§fados nesaa rubrica o§ tributo§ s pagar perâ enÍidads, 6€jam eresúibutos púprios ou retidos na fonte.

a pagar

seMços.

a; obrigaçóes Trabalhistas e sociais: são registradas nessa rubrica os encârgos sobrê Íolha ds pagamento
, bem como, os encargos relidoG a pagaÍ.
e) l-omec€dores a pagar: São registradas nessa @ntâ contábil os valores a pager a íomecêdoÍes de bens ou

D As oespesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de compelência
NOTA4 - TRIBUTAÇÂO

A.RUaB/EL ETRELT - Empresa optante psto simples Nacionar, e sua apuragão é Íeite scg{rndo as noÍmegtribúárias, requeridos pela legislaçáo fisàal.

RUBENILSON GÁRCIÂ DO NASCIMENTO
CPF: 2700076.13-34

ADAO PEREIRA LIMA
CRC: 3043 / MA - CPF: 157.393.5O3..t4

CONTAOOR

ilr
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Termo de Encenamento

Nome do Livro: DlÁRlO

No de Ordem: 4

Presidente Dutr a, 3 1 I 1 2t2021

.a
-(l

l>
§
o

ls.

o presente livro do tipo DlÁRlo contém páginas numeradas, do no 01 ao no 07, e serviu para escrituração no
período de 01/01 12A21 a g1l12t2il2í , da empresa RUBEVEL ElRELl.

ADAO PEREIRA LIMA
CONTADOR

cRc/Írr^ 3(N3

RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO
TÍTULAR PESSOA FíSICA, AdMiNiStrAdOÍ

cPF 270.007.613-.34
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MINISTÉRIÔ DAECONOMIA
Secretaria Especial de DesburosatizaÉo, Gestão e Govêmo Digital
Secrelaria de Govemo Oigital
Departâmsnto Nacional de Registro Empresariat s lntogração

ASSI NATU RA ELETRCI.I ICA

certíficamos que o ato da empresa RUBEVEL EIRELI consta assinado digitalmente por:
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CPF/CNPJ Nome

15739350344 ADAO PEREIRA LIMA

2700076133/ RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

ctÂÍttlco I xllDltlcâCào ü 06/o512022 tl:a3 rot x. 20220566135.
PBorloctLo: 220566135 Da 0610512ç22- ÍIEt: 216oOotEOt1.
À.,Ê8VEI. EITELI

JUCEM 
'l.4tnclo 

n Et! t!!o
raaEoir6ávE! PE n xnEÍ'ltcadto

êh ,.§lê, o6/oit2o22
.er...f .cil. !â. gw. bE
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TDENTtFtcAÇÃo Do(s) ASSINANTE(S)
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Minlstério da lndústrla e Comércio Exterlor e Serviços
Secretaria Eepeclal da Micro e Pequena Empresa
Departartento de Registro Emprcearid e lntqreção

RUBEVEL EIRELI

21 600098041

08174§37000180

"Ç
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>r

()
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TEHMO DE AUTENTTCAÇÃO - LtvRO DtctTAL

Dedaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n" 12205745969 em
0610512022, protocolo 220566135. Para validação de Autenticação dos Terrnos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / veriÍicaçáo de documentos do Empreendedor (hl_tp://ryryw.empresafacil.ma.gov.br) e
inÍormar o código de veriÍicação.

.Nome 
Empresarial:

Número de Registro:

GNPJ:

I
L
I

L
L
I

L

I
L
Munícipio: Presidente Dutra

de Livro: DÉRlo

Número de Ordem: 4

I
Período de Escrituraçáo: g1 lO1 12021 - 31 nA2021

-l
I

J
I

i

1 5739350344

27000761334

ADAO PEREIRA LIMA M43043
+*-

RUBENILSON GARCIA DO
NASCIMENTO

ClnÊltlêo À rÜltútlCrçf,9 ü. 06/Ar/2022 11:I{ a0l l" ?02e056tt!5
PRolocro!;o: 220566135 de 05t0312022. CóDrGo DE rr§RrrtClÇlo:
122097a5959. xIRa: 2160OOitO{1.
RT'BBVEL ETREIJI

JUGE}'IA
§ITOBIIICIO SRITIDT§ I{EI!('

nssPorgívEL PEL rlrrErllrcâÇÃo
sÁo r.uÍs, 06losl2022

qrr.ratrÊU.rr. gô'y,b,
A YâIdadt dGt] dmmrnto, $ impt€$o, fi6 suiêito à compmvaçáo ds suâ aslmticidÊdà noà rêsprctim poít.is,

inaoíÍiaído sffi ,Épêdiro6 códig6 dê vtriícaçáo.
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ldenttÍicação de Llvro Dlgltal
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTDÃO DE REGULARIDADE PROF]SSIONAL

o colisEt.Ho REG|oNÂL DE COIITAB|L|DADE DO ÍSARANHÂO C€RT|FICA que o
trdsEiqlsl i*ntif,cado no ,rcsqrde docum€Ífo ürcqttÍa-Ee ê.Ir situação REGI .AR noste
R€giüal, apto ao excfcÍcio dâ atiüdade cmlábil n6sta data, d6 acordo coT as su.§
prerÍogãtir€s profssionais, conbrme estabelecido no ad. 25 e 26 do Decrêto-Lsi n.o 9.295/46.

hoínaínos que a p.Bsênte ceítidáo não quita nem in\€lkla quaisqueÍ détitos or.t inf'açóes quc,
posteriomente, \.eúaÍn a sel apúladG Glrúra o titular deste legisho, bem como rÉo at€sta a
l!gu] idrda doa trab€lhc tócnicóâ drboãdos p6b prot6sional dâ Confab$irád3.

@
CONSEL}IO REGIONAL DE CONTABILII'ADE MA

C.rürlao h,r: 
^,l022trO0OrEA5tlü!.: ÂDAO PEREIR^ UXA CPF: 15r.393.503{{

CRCJITF n! rA4oloasro C.t!rEíL: OOrnmR
lrrlId.d.: §í03/2022
nt!.ütl.lh; lALâraçO P§EIOtaal. A€OIS1XAD llA JlraB COlSiCtll

Confrm ê a oistêncie d€ab doqrmento nâ páginâ httsrzoí .3323.'l78&pwirA&dn6ipal.hfn,
mediante número de confole a sêg!ir:

CPF : í 57393.503-44 Confole : 7556,7E?0.7E?0ll t{
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131ffi12022 16:44
::: Corsrlta SNTE€RA ilCÀlS :::

***I*{r üI*fÍãSíürhíSüAT
$l*lil14i/fâ i;tíÊJí4s/ í,ty \.t #ffi,f*{e. *r*§r!, t sr

lrrã{ra,{r}4, l.W
RáüIrdo d! Conütl. SOaTEORA/ICX,

roExrrrrclçÃo
CGC: 08. 174.537l0001-Bg InscrtÉo Ertadüah |2.Z2A8B3- 1

*rt& Sod.* RUB€VEL EIi,ELI
Rcgimc Apuraçâo! SIMPLES NACIONAL

EHDEREçO

Loer.douro: AVE CAMPO DANTAS

líúpcro: 2036 ComplGmcnto: LETRA I
t torü C^rtípo OÂNTÂS

ItlunicÍpio: PRESIDETÍTE DUTRA UF: MA
CtP: 65760000 DDD: Telefone:

rlrronlraçÕes coHpLEUEnrAREs

1ryAE 4s1110.1 - corqÉncro A vAREo or euromóvrls, cAt{roilErAs EPrincip.l: tmUfÁUOSÍTIOVOS

CiAE Lcllrld{do.
Código DoecriçãocàlÂE

.*r,.'fr?,ll*^tff11.ffi§ltEti:H+[fÉFÊtuj:AME,,,TosIARATERRAeLENAGEM,

seÊ.vrço DE TRANSnoRTÊ DE pÀssAcErRos - LocAÇÃo DE au.rouóvets couI{OTÔRISTA

TRANSPORÍE ESCOLÀR

ÍRArisÊoR?E RoBovrÁRtô co,ItÍw DE pAssÀcÉtr.os. soB RÉGIME DÊ ÊRETAr,ttt{Ío,
I.IUNICIPAL

LocAçÀo oe lutouóvets sEM coNDUroR

L66çÃ0 oÉ oúnos MÉros oE TRAHspoRTE NÃo EspEcIFtcADos ÁíTÉRIoRMEfirE,
§EM CONDUTOR

ÁLUGIJEL O€ MÁQUINAS E EQU]PÁII(ENÍOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

ll*§5 c MAerrrxAs E Eeurp lrEr.ros pÀ&^ coilsÍRuçlo sril sçn oon" §xçEroÀno^ti,rEs

coirÉRoo A vARE o oe luror.lórms, cAMroNErAs e urn_rrÁaros useoos
coMERcIo poR ATACADo or cautNnões Novos E usADos

couÉnoo pon lrrcaoo ot ôltzus e urcnoôMgus tiovos Ê t sÂDos
REPRESEiÍIÂNTES COMERCIAIS E AGEIITES DO COMÉRC]O NI VEÍCULOS AIIrOMOTORES

4s3o7o3 cottÉRclo A vAREJo DE FEçÂs E AcEssóRIos Novos PARA vEiculos AUToMoroREs
e5+tzo3 coréago A V RETO DE itgTocIcL§TAS E tr4oToNgrÀs movAs

+5+zroz cotqÉrclo soB coNsIGNAçÃo oE MoroctclETÁs E MoroNErAS

«oBoo f![§ftffflà.,f;rH#r"5m::rNAs, APARELHoS E EQUIPAMENToS pÁRA uso

Sltu!çáo Cedeltral Vlg€ntc: HABILrTADO

Date dêsta srtuagão Cadãstret: 22/O3t2O22

-;:1í',(aÀ>, ,.'|
,3 r)t 1i\,\ \/ c

- ;ls.

-o')7

o

49X300?

4924800

4929901

TTttooo

7719599

7731.,00

77'2207

451 1102

451 1104

.t5r1106

4512901

osnrclçórs
NFe a partir ollog.r?gqg:-!!!11106-4s11104-4sr1101), oLlsg/zoog - (Devido emissáo
99 vorunrária),OtlO4l2OLO-(4S42ro2_45129O1_4662LOO-466i300-
(CNAE'S); 4541203)r
EDF a partir de:

CTE a partir de:

observação: os dados âcima e3tão bâseados em infomações íôrnecidüs pero próprio
cúntribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua eÍetiva existêniia dáfaío; de
dirÊito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com elê ajustadas.

Data dâ Consulta: 13/0612022

l{úmcro da Consulta:

o

httDs://sistemasl .seÍaz.ma.oov.br/sintegra{sp/consuttaSintegra/consultasintegraResultadoConsulta jsÍ 1t1
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mtNrsrÉRro oA FÂzENDA
§êÇretaria da Receita Foderal do Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazende Nacional

CERTIOÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRISUTOS
FEDERA|S E Â olvtoA ATtva oA uNlÃo

Nomo: RUBEVEL EIRELI
CNPJ: 08.1 74.537/0001 {0

ReÊsalvado o diraito de a Fszonda Nacional cobÍâr e rnscrsvet quaisquar dívidas de
responsabi|dade do sujeito passivo acima identiticado que vlerem a ser apuradâs, é certificado que:

constam débitos administrados pela SecÍelaria da Recêilã Federal do Brâsil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl. '151 da Ler no 5172 de 25 de outubro de 1906 '
Codigo TributáÍro Naoonâl (CTNl, ou obiÊto de decrsào judicial que d€termina sua
desconsideração para í1ns de ceÍtificação da regularidâde fiscal. ou ainda nâo vencidos: e

2. nào constam inscrições em Divida Ativa dâ União (OAU) na Procuradoria-Geral óa Fazenda
Nacional (PGFN).

Coníorme disposlo nos aÍts. 205 e 206 do CÍN este documânto têm os mesmos aíêitos dâ cartidão
negativâ.

oY

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz ê suas filiais e. no caso de eâte Íedeíaívo, paÍa

todos os óÍgàos e Íundos públicos da administ.aÉo direta a ele vinculados. Refere'se à situação do

sujeito pasSivo no âmbiÍo da RFB e dB PGFN e abrange- inclusive as contribuiçôes sociais prevastas

nas alineas'a'a 'd' do paÍágÍafo único do aí. 11 da Lei no 8.212, de 24 de iulho de 1991.

A aceitaçáo desla certidão sstá condicionada à veriÍicâção de sua autenticidâde na lnternet. nos

endêreços <http://rÍb.gov.bÊ ou <htlp./iwww.pgfn-gov.bÊ.

Ceíidão emitida gratuilamente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 't.751' de ztl}tzll{.
Emitida às '13:32:03 do dia 27101/2022 <hora e data de BÍasilia>.
vânda aré 261o7na22.
Código de contrôle da certidào: AA4A.B82A.27F€,9?47
Qualquer Íasura ou emenda invaladarâ estê dÔcumênto.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Certidão: 09034422 Data da 31t0512022 23:44.32

lnscriçãoEstadual: 122288831 CPF/CNPJ:08174537000180

Rarão Social: RUBEVEL EIRELI

Endereço: AVE CAMPO DANTAS,2036 LETRA B CEP:65760000 - CAMpO OANTAS

\-, Têlêrone: Municiplo: PRESIDENTE DUTRA

)"

UF:MA

Certificâmos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Sêcretarla,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212OO2 e disposto no ârtigo 205 da lei

no S.1lZ, de 25 de outubro dê 1966 (Çódigo Tributário Nacionâl), não constam débitos Íelativos aos

tributos estaduais, administrados poÍ esta Secretaria, em nome do suieito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência

validade da Certidão: í20 (cento e vintê) dias: 2810912072,

A autenticidãdê desta cerlidão dêverá ser conÍirmada no andereço:

ntipilportat.sefaz.ma.gov.brl, clicando no item'Certidôes" e em seguida em'Validação de Certidão Negaüva

de Debito".

CERTIDÂO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpÍesaão: 0110612022 1 51:56

Ii, i'ls.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE D|VIDA ATIVA

N' Cêrlidão: 035O68i22 Datâ da 22/A512022 19:41 :30

lnscrlçãoEstedual: 122288831 CPF/CNPJ:08174537000180

Rezão Social: RUBEVEL EIRELI

Endereço: AVE CAMPO OANTAS,2036 LETRA B CEP: 65760000 - CAMPO DANTAS

Telsíone: null Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA

Certificamos que, após a rêalizaçào das consultas procedidas no sistema desta Sêcretâria e na

forma do disposto do artigo 156. da lei no 2.231 . de 2911211962. substanciado petos artigos 240 a

242 óa lei no 7.799, de 'lgt1A2AOZ, bem como pÍescreve o artigo 205 da lei no 5,172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam dêbitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do suieito passívo acima identiÍicado.

Validadê da Gertidâo: 120 (cento e vinte) dias: 1910912022.

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no endeÍeço
http://portal.sefaz,ma.gov.br/, clicando no item "CertidÕes" e em seguida em "Validação de Cerlidão Negativa

de Dívida Ativa"

CERTIDÀO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmprGssão: 01 10612022 1 1:56:05
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PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Baino Tarumã

CentÍo Administrativo Çiro Evangelista

CNPJ: 06.138 36ô/0001-08

cüRTtflc Do
r 3:L2raÍrt't {r?l

CERTIDÂO NEGATIVA DE D|VIDA ATIVA 'CNDA

Número: 00001 100022022
Data de exPedição: 26tO412O22'1 4:38:28

A Prefeitura do Município de Presidentê Dutra - MA' For intetméto- do

departamento de arrecadaSo, CERTIFICA 
-qu€. 

o contribuinte RUBEVEL

ÉiãÉil qr" p""sui o CNPJ ôe.tzl.srzloool'80 abaixo qualificado' encontra'

se em situaÉo regular peiãnte a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL' nà:

constando dêbitos Íet€rentes a iúUutos municipais, inscritos em Dívida Ativa 
'

até a presente dâta.

Reserva-seodireitodeaFazendaPúblicaMunicipalcobrardívidas
posteriormênte comprovadas, hipótese pÍevista no Código Tributário

Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 08.174.537/0001-80
Razão Social: RUBEVEL EIRELI

Endereço: AVENIDA CAMPO DANTAS

Número: 2036
Municíplo: PRESIDENTE DUTRA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Bairro: CAMPO DANTAS
Estado: MA

oata dê inlcio d§ atividad€:
19/07/2006

códioo dê validação: 86DE4083C6C864C04557FE4C7F5E28 1 0

óataie vatidaoe âa certidão: 25!07 '2022
Finalidade: REGULARIOAOE FISCAL
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CERT IF ICADO

iüaat?tüílitútaa
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PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda. S/N. Beirro Tarumã
Centrc AdminisiÍativo CiÍo Evangelista

CNPJ: 06 1 38.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA OE DÉBITOS - CND
Número : 0000 1 1 03282A22

Data de expedição: 0310512022 15:38:37

A Prefeilura do Município de Presrdente Dutra - MA, por intermédio do
departamento de arrecadação. CERTIFICA que o contribuinte RUBEVEL
EIRELI que possui o CNPJ 08.174.537/0001.80 abaixo qualificado, encontra-
se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não
constando débitos reÍerentes a Tributos municipais, inscÍitos ou nâo em
Dívida Ativa, até a presente dãta.

Reserva-se o direilo de a Fazenda Pública Municipal cobrar dÍvidas
posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário
Municipal.

DAOOS DA EMPRESA:
CNPJ: 08. 1 74.537/0001 -80
Razáo Social: RUBEVEL EIRELI

ENdeTeço: AVENIDA CAMPO DANTAS
Númêro:2036
Município: PRESIDENTE DUTRA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Bairro: CAMPO DANTAS
Estado: MA

Data de inicio do atividade:
19/07/2006

Código de validação: 687ô0D92DD3D34BD07DB12D4DA60'1C18
Data de validade da certidão: A1t08/2022
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL
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TRIBTJNAL DE CONTA§ DA UXTÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RUBE\rEL EIRELI

CPF/CNPJ: 08. I 74.537/0001 -80

Cefiidão emitida as l0:32:19 do dia 14106/2022, com validade dc kinta dias a sontar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https ://contas.tcu. eov.br/ords/f?p:JNABILJTADO: 5

Codigo de controle da certidão: O858140622103219

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

O Tribunal de Contls da União CERTIFICA que, na presente drta, o (e) requerente
acime identificado(a) NÃo CONSTA da relação de responsáveis inidôneos pera
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art.46 da l,ei n" t.U3E2 (Lei Orgânica do TCII).

Não constam da relação consultada para emissão desüa certidão os responsiíveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações teúam tido seu
prÍ!'zo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciàçôes estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou dádecisão judicial.
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TRIBUNÁL DE CONTAS DA TÍNIÃO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITAI\ITES INIDÔNEOS

(Válida somente com a âpresenüação do CpF)

Nome completo: RUBENILSON GARCIA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 27 0.007.61354

certidão ernitida as l0:37:54 do dia 14106/2022, com validade de trinra dias a contar da
ernissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podcrn ser confirmadas no sitio
https ://contas.tcu. gov.br/ordslf.rp=INAB ILITADO:5

Côdigo de controlc da ccrtidão: '7 rcil4}6221f,37 34

Aterção: qualquer rasura ou emenda invalidani este documento.

O Tribunal de Contas da União_ CERTIFICA que, na prese te data, o (a) requcrente
acima identificado(e) NÃo coNsrA da retação de responsáveis iniáôneàs paraparticipar de licitação na administraçâo púbrica federal, por áecisio deste Tribunar, nos
termos do rrt. 46 da Lei n" 8.443t92 (Lei Orgânica do TCU).

Não coustam da relagão consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nào
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenaçàes tenham tido seu
prazo de ügência expirado, bem como aqueles cujás apreciiçôes cstejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo óu de decisão judicial.
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TRIBUNAL DE COIIITAS DA UTUÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentâção do CpF)

Nome completo: RUBENILSON GARCIA Do NASCIMENTO

CPF/CNPJ : 27 A.AA7 .613-34

Certidão emitida às t0:37:54 do dia 1410612022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podern ser con{irmadas no sítio

Código de controlc da ccrtidão: ?l0Al40óZ2lO37S4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidani este documento.

o rribunal de contas da união CERTIFICA que, na present e ibta, o (a) requerenteacima identificado(a) NÃo coNSTA da retação de .espon rávelc ínidôneo* paraparticipar de licitação na administraçâo qública federai, por àecisão deste Tribunal, no*termos do art. 46 da Lei nu 9.443192 (Lei brgânica do rci_rl.

Não constam da relação consütada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nãonotificados do teor dos acórdãot 
"o.rà"r,utórios, 

aqueles cujas condenações tcúam tido ssuprazo de vigôncia expirado, bem como aqueles cujas apreciãç0". estejam suspcnsas em razãode interposição de recruso com efeito suspensivo óu ae decisão judicial.
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FILTRO§ APLICADOS:

€Pf /cNP! 08Í74537000í80 2t000761334

ostalhamsnto das §ançôes vígentes - cadastro de EmpresãB lnidôneas e suspensas - cEls - portal da transparôncia

LIf,IPAR

Dstâ da consulta: útO6t2O22 1 4:06:57
Data da últlnra atu.lh açlo; O6tO6/2022 12:00:06

DEÍil.Hti fi?/ttÍ D0 sÁtcloiltDo troilE DO S t{CtoÍ{AD0

Nenhurn regiíro encontrado

ur 00 §ANC]oÍ{ADo óreÀonrnoror
st {croÍ{ÁttotA TPo m §âÍ{çÃ0 0ArÂ DE PUBU(lçÃo DA

lrilçÂo QUANTFTDT
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PREFEITURA ilIUI{ICIPAL DE PRE§IT}ENTE OUTRA
SECRETAHIA MUHICIFÀL DA FAZENDA

2A22
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINAIIDA$E: FUNCTONAMENTO DE ESTABETEÇ|MENTO

tHScR&Ao HuHtütpÀi
42I0

RÂZÂO §OCIA|

RUBÉVEL EIR€L'

CPF'CHPJ

08. 1 74.§37i000 Í {0
t{üitERü DE COI{TROLE

87e20222S?3?7

norE rÀ§TASÀ
RUBÊVEL

LocâttÊ*çIo B{§cnçÃoffoBtuÂ§A
ÀV CAI,ÍPO OÀI.ITÀ§ N. 203ô TETRA B , cÂIt*po DANTA§
85760000 +RE§IDEHTE DUTRÂ.MA

CI{AE Pr+nclprl c socundâÍIu
{51110'!0ú ' côltERClo A VARE"§ oE ÀljTotiovE}s. cvcJsor{ETÂs E uflLrrÂRos HCvo§
n3@100 - 

'§-ugu§L oâ M^lll'.§i!ÍÂ8 Ê EOUtPT*rErro§ FâRA Çôt{§rRuc,Áo *ta #ãRÁ00Ê, ExcETô A}IOÀlr,E§
.66tgo0o9 - CoHERCIO ATACAI]§!Â OE ÍrÂe{Jl|rÁs. ÂFÀ§cLHÕS Ê EGUIpA! EÀlro$ pÀRÂ uso ÂGftopÊcuâ,Elo; pARTES Ê pECÀS
{§1 Í 1 0400 - Cüt{êRgtO pOR iÀtx§Âs0 DE CA}{N}íOÉ§ ftOvcs s USÂDO§
t§it1&30ú - cÇilrÊEro * vÀR§Jo oE itQToc,clrr. As E MOTO,'ETÂS Nor,.Âs

noTâ: ESTE ALVARÂ SÉvÊ 3ER eru(Ârro §t LocÀL U8í1íEt E ÀCfSShrÉL 
^ 

F§êÀuzÂçÀo.

Este coíÚibuintt esÉ âtjloriuâ& ê d€snrrtly€r *$ aüviddês asimâ ÊIansadas Ê flíma coínpÍwnBso, §ob as p€nas da leÍ, dequâ coÍlhGÓê ê âEÊfldê o§ÍoquisitG tegais exigidos para tüncionâmento e-êxor"tcio dâs suvidsda* âcoriÕr,{cas consüant* &obieto sociol, no que respeita âo uso e oànace do solo.ee atiúaos§ 
-doÍÍ{ciliaís a roabiçôm ãs u{n do aopeçoepuülicas"scr§sibilidada s de saguÍãrtça sanidria, 

"ambisfllal 
e oe pr"r*ça" 

""rrt" 
ir-âilr"'ã-pani*. o coffiibuintanççonhsÇê que o riâo atsndirnBnto. . s!e|§ ,§qutsilos acârÊ&rá 

" 
uu*frn"g* e a caseaçâo subs€guenta do Âfi,sÉ dêFurdansírÉnb. nos tsrnús rla legbleção úgrfu.

EtmDO Eltr: 04Ir0t/20?Z

VALIOADE: ?lllUàO?'íà
CÓDIGO DE

B88e8gÂ31.1 c00

ç§ÊTtrtÇ^ü0
ttlÉim?rllt l

é

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECREIARIA MUNICIPAL OA FAZENOA

FINALIDAD€: FUNCIONAMENTO OE ESTABELECTMENÍO

2022
ALVARÁ DE LIGENÇA E FUNCIONAMENTO

nrscRtÇÀo yrJxtclpla

42tO

R ZÀO 3oCIAL

RI,SEVEL EIRELI

GPF'CT{PJ

08.17.r_$7r&01€0
XÚTERo DE co TRoLE

8792§2?,37327

IIOIE FAXTASIA

RUBEVEL

Loc rÍzAçÀO NsciEÀotrcs|UÁftA
AV CÂMPO OANTAS N' 2O3ô LETRA B , CÂMPO DANÍA§
676{,000 9RESIDENTE OUTRÂ-trtA

IIO?A: E3ÍE ALVARA DEVE lEN AFfiADO ÉX IOCAL YISIVEL A ACÊS,IVEL À FISCATIZAçAO.

Es coíÍÍibuinte s8tá 3úqizâdo a d€oonvotvor as athrldado§ acana ebncadas e firÍna comprqnisso, sob âs penas dâ lot, (hqua-^coÍrh€ca ê al'ândo or roquisnos loqBis origidos ptra tundoosíÍlonto 6 oxoÍctclo ds eüvidadc6 ecoí$í câs constBnt66 (booFlo aooal, no qua i€srrelta âo u8o o oauPaçáo do solo,aE s§vidâdss domicilhÍÉ c r6ggiçô6a eo uso dÊ oapaçospúUicos.qc$Ínb idad. 6 d6 sôguÍiírçâ sa*daa, amunntat 
" 

co úr"ncâo oorrra in"onoú ã pnico. 
-ó 

ânmqinrcÍEonhso€ quc o náo ãtondimonto s oslrÉ ,squkib6 acar€daÉ 
" 
iuún"fo . a cassâção ruxiquenu ao lrrart oaFr.mcbnaríEnb, ,tos brmÉ & lsgbkçào vigáts.

E lÍlDO Eàl: O401t20?2

VALIDADE: t1l12l2L2it
CÓOrco DE AUTENTICI

888989A31 í 80579A8767F0$8EBO1 C00

Cffeg fU*rpd.
45,11Or0O . COIERC|O A VARãIO O€ A,TOUOVEIS. CATT|C|}{EÍ^S E lnLtl $OA iõ\.OS
r Irãrrú - 

^LuouEt 
DÊ tl^or.xir^s € Eorjtp^lrGxro§ pARa co.tsrRuc^o sEL op€RA§OR. EXCãTO 

^XOÂtlGSa68r3@@ - COi.ERC|O AÍAC^D|STA DÉ tr^OU8{ÂS, 
^pÀREulOS 

E EOU|F T/€XÍOS p^flA UgO^@@ECUARFi P^RIES E pEC S
4511104d) - coüERctO PORAÍ^C^DO DÊ CA|I|{íO€S NOl/CÃi E U§AOG
4tal&Ix)-SOIIERC|OAV REJO E lrOTOCtcLETA§ E I|OÍONETAS t{c^/As
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CERTIDÀO }IEGÀTTVÀ DE DÉBITOS TRABÀLHISTAS

None: RLTBEYEL EIF.ELI i}4Â?R1Z E FTLIAIS)
CliP.i: ,"8 . i 14. 5-??l:,0iil -80
Ce::i,lãc no : 1712-4635 i2ü2?.
5,xr:r.iiçãc: 30,'í512üi2, às iú:i8:i9

"/a:rdade: 
i6 l't,/?C?-i - *E.) {cerr':ç-.,(3 Jrt-errta)

de sua expediçàc.
arontacics da dara

INFORMÀÇAO rr'ÍpCXTÀNTE
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cArxÂ EcohrôMrcA FEDER.AL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inrcriçãor 08.174.s37looo1-Bo
Razão SociaIBUBEVEL coMÍsstoNARrA DE vElculos LTDA
EnderCçO: AV IOSE OLAVO SAMPAIO 196 B / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA /

65760-000

C/|.Ix/t

A Caixa Econômica Federal, no uso da âtribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que. nestà datô, a
emfrêsâ acima id€ntificada encontra-sê em situação regular pêrânte o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/06/2022 a 07 I 07 / 2022

Cêrt'lílcação llúmcro: 2O22O6OAfi 253696525928

Informação obtida em t4lO6/2O22 09:46:59

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

h[ps/oonEula.<Íí.câixâ.gov.br/corl3ulâcrí/pag$/imp.êssao jí 1t1

\



Improbidade Admintstrativa e Ine

Certidão Negativa

certifico que nesta data (06/06/2022 às í5:20) NÃO CONSTA no cadastro
Nacional de condenaçóes cíveis por Ato de tmprobrdade Admrnrstrafiva ê

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF n,270.007.6í3-34.

A condenâção por atos de improbidade administrativa não implicâ automáüco e nacessário reconhecimento da
inelegibiüdade do condenado.
Parâ consultas sobre inelegibilidade acêsse portal do TSE êm http:i/divuloacandcontas.tse.ius.br/

Esta cêÍtidão á exp€dida gratuitaments. sua autsnticidado pod6 s€r po, m6io do número d6 controre
629E.4557.8095.0607 no sêguinte endtreÇo:

Ge.âdo snr 06/06/2022 as I 5:20107 coNsÊLHO NÀC|ONAL DÊ JUSTIÇA Pàgina 111

ã



PROPOSTA DE PREçO REATINHADA

ÀI PREFEIÍuÂA MUNICIPAL DE st,cuPIRA Do RIACHÃ(} MA
DEPARÍAMSI{TO O€ UCITAçõCS
EDITAI. OE PREGÂO EETRÔ ICO N9 011/2022
Dâtâ dê abênurâ: 15/0612022 ás14.Mh

objêtivo: cONÍRÁÍAç.Âo DE ÊMpnEs,A PARA AqU§çÃo DE vEÍculo O KM, oBJmVANDo AÍENDER A5 I{EcEssIDÂDEs DA S€CREIARIADE ÀSS|SÍÊNCtÀ SOCtAt.

Presados Senhores

ao e sua d€ nossa ÍeferÊflte à em

VALIDADE DA PROPOSTAT 60 (sessêntaldias

P G AGUIAR VIE|RA - CNpJ: 27.967.4651OW-72 tE: r2.5t179t_A
TELEEONE (91) 9993729319 EMAIL; ticite.p.re@outlook.€oín

END.: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMp|CA CEp:65309-899 _ SANTA tNÊs-M

,;l or'
à a-

i>
(>
o

:913§9= 5 l|:lIE ro: prdzo d. 30 (trintal d ja, .onrãdos da epÍes.nr.çãô dã Nora Fiscat/Fãrúrâ.
col{DlçoÊs o€ ElflnEGA: o prazo de entreSã do veículo será de 30 dias, conformê ànêxo r, a.ontardo rêcebimento dodocumêntode €ohfirmâção dê comprdpelo Sêto. de Corrlp.es (VtA itOIA DE ÊMP€NHO)
- De'bt' c tobl conco'4lnaj3 coín 05 têímos d€ste Edital e q{rê Ílos vahrês pao*rGtos e5tatão irxlu5o! tod6 os Gurlos ogera€ionârs,preúdendáÍros, trâbâlhiítas, tributáÍio5, corneÍclâis e quâisqu!í outÍo! qu€ hiidam dteta ou inoiraarnctrte no ílmecimento dor bens

ÍTEM DOS VEICUt os MARCÁ/

MODETO/

PROCEDEÍICIÂ

UND QT V.UNÍT V.TOTAT

partido e rebatÍvel (F and Fold) com 2 posições pàra o
enEosto, BaÍa de proteção nas portas, Bolsâ portâ objetos e
pôata Éârraíâ nas portãs diãntêiÉs, Breke li8ht, Check quâdío
de instrunentos (Welcome Moving),Cintos dê seEurânçà
dianteiíG retráteis de 3 porÍtos com rêguhgem de eltura,
Onte dê sqlrançr hLtêrêê trasêiros rêtlátêk de 3 po.rtos e
cenfel fixo de 2 pontos, Comando iíte.no d! áberturà do
poíta-malas ê da tampa do tânque de combusúvê|,
ComputadoÍ de Bordo {distância, consumo médio, consumo
instantârco, âUtonoínia),Consôlr cêrtrâl coín porta-obJ.tos ê
porta-copos {2 diahteiros e 1 tGseiro),Direção hldráulicà, Drivê
by Wirc (CoítÍolê eletÍônico dà aceteràção),Ess {sinalizàção d€
frcnag€m de emaígênaiâl.Espelho no parê-sol lados motoriía
. pülatÊiro, farlÍi corll má§t râ nêgra, Fiat C.de 2. gErrçto,
Follow m. homê,HSD (HiBh Sâírty Orivc) - airba! duplo
lmotorista e passâBeiro)e ÂBS com EBD Lane Change {Função
âuxiliãÍ paae aaiohimehto dâs tetâs indiÉando trocâs de
faixa),tu, dê lêitura dianteiÊ .oíh inteÍÍuptor ne porta lado
hotorista e pessãgêiro, Meçánelâs e retÍoüsôre§ exteÍnos ha
cor do veículo, Motor Fire 1.0 EVO gV Fler, painêl {moldura) e
maçinctar na côç pl(ü, Fàrá óoqula ía co, do\Éículo, porta-
m!la3 com tap€t€ e acâbamento em carp€te nas laterdis,
Quad.o de instrumêntos com conta giros, lluminação a LED e
display digita, de 3,S poleSadàs lindicádor de trocas de
marcha5, hodôrhetro pârcial e totâI, relógie dlgitâl, indicaÉo
do nt'vêl de cohbustívêl e temperàtura do motor),Retrovisoies
êxtelnos com comendo interno mecánico. Revêstimento
ctteriro nas çghXras B a C dar portaa, RrEstirnento intêrno das
solekâ! nas pmas diaht€iÍas Rsvestimento iitêrno em to*as
as colunas, Rodas de ãço estampado S,5 x 14" com calotas
integráis + Pneus "verde" com baixe resistêhcia a rolagem
175/tS R14, Tâmp,a t..§êirâ do portâ mata5.rn vtdro 6trúur.t
de aha Íesistêncie na aor preta, lomâdâ 12V, Vtdros elétrlEos
diântriros {onc touch a anü esma8ernrnto) r taàràs êlétricâs
nas 4 poatas, VolarÍte corÍt rêgülagem dê alturr. Válurla
àntÍ"lfuxo d€ crmbuníyel.

ÂQU VEDE oícuro KM zefo 4quilometro portes,
condiciona Ddo, Hireç-ã idráulica, e Elétri.âs,

t otoÍ 1 flcx.o 05 Pútâs, dcÂpoi6 trà3ÊiioÁcabeçà 12
rebaixâdos de Iture8ulâgem trasei8an(o bi

FIAT MOBI 1.0

ztxtzlz02:2

BRÂSIIEIRÂ

UND 01 Rs 75.8(x,.00

{SETENTÂ E

cfilco âatt Ê

OÍTOCENTOS

REA|S)

8§ 75-8{Xt,0o
(SETEÍVÍA E CTNCO

It É offocfiaÍos
RrAts)

TOÍAL: (§ETENTARLO R$ E75.m0,00 ctNco EMlt RollocEÍtÍos EArS) R$ 7s.800,00

I
DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOOAL: P G ÀGUIAR VIEIRA / NoME FAÍ{TASIA: EMPoRIo EMPREENDIMENToscNPJ: 27.967.i165/0001-72l I.ESTADUÂL Ne 125307918 SEDE: ROOOVTA BR 316,1996 VttA OUMptCA 65309-899 , SANTAINÊ$MA / IEI.EFON EÂvhatsapp; (91)9 gg72-s3tg I ENDEREçO ETETRÔNtCO; ticita.para @outlook.com

eocirgos

t_tr4POFrroE !\aPraE E ÀaO! Í\,tE ÀaTOs. VEt<:uLoS ã *etlarÉ=

\
\ \



ihsumos, mãode-obrà, trànsporte e seguro lse houvêr), lucro e demais enaartos dê guãlquêr h ufcaa necc§sálio§ ilo cumpfimehto ihtegrãl do objeto desteEdital r sêur anêxo§, nada mâíi rêndo válido ç,laiteaÍ a esse título
- Declâramos que o prazo de va lidade mínirne de 24 {ünte e quatro) mêses, a aontar dã dãtã da efltregâ, bem coôo disponibilidede de assistênala técnka egaÊlnia de ííüíicã dêitÍo do estado do Marôúão.

NOME: Paulo Gutembcrg Atuíer Viêtra/ R6: 0302 L1712OOSS1 CpF.:

Santa ínês- MA, 15 de junho de 2022.

Íx3.178.453-90/ ENDERÊçO: Ruâ 2 límãos, Ne 238, gâiÍÍo 

^eroporto, 
SÉnta lrÉs-MÂ

_ De'laràmo§ quê no! raspoGàbili:amos à êntragàr 6 vêí.ul(R no p.a2o e aos locáls lndicados pdr ljnadâd! Rêquisitântê, aonÍoíme dlrporiçôcs ê condaçôe§ doTermo deR.Íerên... -ÂNExo tdestê Edirát sobpena ae sofrer a ipticaçao J" ," 
" 
ig"rl".," lO_in istração nà Íorma da Lei.oa@s BANcÁflos DA EMpREsa: BAÂtco oo sRAslr A./c: 0613{ c,/c: Togas-7

fiFon Açocs Do REPREsEÍrÍÀf,Tr euE Àtsl atÁ o cofltr^Ío (Nome, R6, cpF, Endêrêço)

\íq-
VILZA IA CRUZ DA SItVÂ

CPF: 636.3it5.112-{9
PROCU RADORÂ/REPRESENTANTE COMERCIÀt

PG ÀGUIAR VIEIRÂ &CIA LTDA
cNPj: 27.967.a65/00o1-72

,r:
()

()

,:'t.i");

P G AGUIÂR VIEIRA - CNPt: 27.967.465/0001-72 tE: 12.530791-8
TELEFONE (91) 9993729319 EMATL: licita.para@outlook.com

RoDoVlA BR 316,1996 V|LA OLtMptCA CEp: 6s309_899 - SANTA lNÊS_
END
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D1 10612022 DS:17

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDEÂ

tàÀ

E OAS AÍIVIDÀDES
tl?I2-3{X} - Comérdo v.rejirta dê matarial êlétrico,a7.43-l {o- Co.Íá,rGlo v.nll.t d. vld.oslt t{Á41 - Comórsio vE.riLta dr farÍagenr a flramrntas
17.11442 - Comérêlo varqlila dê madêira ê aíêfatotit7.4zí{{r3 - Comércio varêiistã do materlais hidÉulicos17,.4441 . Co.ná.cjo varclrtr d. c.l, a.al., p.drs brltldâ, dlolo. . t lhlsa7.ra,a{r{5 - Ca.nórciq vârÊri.ta d! mat rilir dc conslrução não llpêcifi cadoq antlriormcrúa17,"t'44,5 - CoftóÍcio v&êii.tá do mâtariêis dô coníruÉo am gêral49:3{.{r2 - SeMço de tra;spottê de pâssagêlros - loceçáo do automóvêls com motorlslÀ/t9.2'í{q, - Traaiporta a3cohr
77 .íí4{0 . Locrçáo dê autonróvli..cfi condutor
77.í9,54!, . LocáÉo dê oú.o. môio! d. Fansportê Írio ôspêcillcedoi aírt.rio]mêntq salm condutot77.31140 - Aluguêl dê máqulhãs e êqulpemehtos egrícoles sêm opelador77,32.24í . Alrgutl d. r'tlquihr. ! aquipanraúos para c!íatruçao aattl cp3-ad{rr, cxcrlg andrimla

ROD BR 3í6
N

í 996

65.300470 VILA OLItrPICA

E P!ORI(,EIPREEIIO|flEi|TO@GIAÍ_.COia

SÀNTA INES

(98) B{r-í0a6

ATIVA
1110612017

Página: A2

í\roT,vo oE

ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.963, de 27 de dezembro de 2OlB_

Emitido no dia 0í/06/2024 às 09:16:29 (data e hora de Brasília)_

P G AGU!ÀR VIEIRA E CIA LTO 
NOME EMPRÊSARIÂt

2116-2 - Sociêdadê Emprê3ária Limitada
e DESCRÇÁo D^ N^TUiEZ

NWERo oE rnscÊlaF-
27§ô7,aasroutt.72
f,AITE

DE tNSCRtçÃo
CADASTRAL

E DE SITUAçÃOCOIIIPROVANTE DAIA DE AaERiuE--
140612077

ESPÊCIAL

VEL

MA

M

r:I
L...,1

oo
)



ollr§/2022 O9t17

,í5.4í-2{3 - CornrÉrcio a varêjo d€(5/í-2{ú . CoBÉrrto a v.rlro d.
/í5,/lí .2{7 - Coürérêio ,

REPÚBLEA FEDERATMA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDrcA

paga5 a itcaasri,Íos usado! p.'3
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REPÚBLrcA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRK) AZEVÊOO BASTOS

PRluÊlRo REGIIITRo cML DE N^scnlEilro E óBlros . 
"§$I#lottltti*=*ro., r,rÍERDEôEs E rurEr-Àsr DA corrARc o€ JoÃo

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados Sg030{0, João pessoa pB
Tel,: (83) 3244.5404 / Far (83) 324{*lilA4

http:/ 
^,u,w.azevedobastos.not.b,rEfiail: caÍtorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO D|G|TAL

o Bel' válber Azevêdo de Miranda cavalcanÜ, oficial do Primeiro Regisbo ciül de Nascimentos e óbitos e privativo de casamentos, lnlerdiÉes e Tutelascom atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de JoãJPessoa Capital do E*aJo a, p"ãiuã, ., virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, parâ gsrantir transp6l§6si3 e se-gurança jurídica de todos os alos oriundos da atiüdade Notarial e Regisral no Estado da paraÍba, íoiínstituído peb da Lei No 10'Í32, de 06 de novembro oé zorà, á^"qti"lÇá" 

"brigã1onq 
oe um selo Digital de Fiscalizaçáo Eírajudicial em rodos os atos denotas e regislro' compGto de um código único (por exemplo: §elo Digitaf RÉctesasxtx2y audsa rárma, adaautênücaÉo pÍocêssada pela nossaServerúia pod8 ssÍ \rEÍmcada s contirmada tantai Vazeg guanto for stravás do gite do Tribunsl de Justiça do Ertado da paraíba, endercçohttps://conegedoria.tjp,b jus.br/seladigital/.

A'- Enticaçáo digital do documento fazprova de que, na d.ata e hora em que ela.Íoi.realizada, a êmpresa p G AGUIAR vlElRA tinha posse de umdoc{'mÇnto coín a§ ÍneBtne8 carâc{erísticas que foram reproduãdas na cópiaautonticaaa, senoo a; ;;resa p G AGt LAR vlElRA a responsabílÍdade,única e exchrsiva, peh idoneidade do documeâb apfiesentado a este cartórío.

Nesse sentido, declaro que a P G AGUIAR vlElRA assumiu,.nos tgqg!.q9 artigo 8", §1", do Decreto n" 1o.z7gt2o2o, que regulamentou o artigo 3., incisoX' da Lai Fêdaral n" 13.874/2019 e o artigo 2",4 da Lei Fúeral 12.6s21ffi2:?respõnsabilÍdade peh pocesso de digita*izaçào dos dmmentos físcos,garardindo pêrzrte este Cartório e terceiroi, a sua autoria e lntegridade.

De acordo com o disposto no artigo 2"-4, §7", da Lei Federal n" 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente êm cada codigo deAuüenücação Digitalí ou na reÍerida sequência, poderá ser reproduzido e, p"peiou em gualquer outro meio fÍsico.

Esta DECLAFTAÇÃo Íoi emitida qn 0210312021 09:í4:00 (hora locat) através do sistema de autenticação digital do cadório Azevêdo Bastos, de acordocorn o Art' 10' 10o e seus §§ ío e 20 da MP 2200/200í, como também, o documento eletrônico autenticaOõ contendo o Certiltcado Digital do tilular docartório Aaevêdo Bastos, podera ser solicitado gire.taTgnte a áp.ãü-p G AGUIAR vlElRA-ou ao cartório pelo endereço ds e-mailautàntic8€DazêEdobastc.not.k Para infonn@es mais detdhaaas oesta-ato,-aceeae o site hçs:1laüdigitat.azêvedobastos-n&.or e intomre o cridigo deAutenücação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Gódgo dc ÂuEn$ceçlo Dtgitat 1 1 2eBí 50720ô966 3/tSSl +1
tg-elsügoee ugêntês: Lêi Federal no E.935r94, Lei Federal no 10.406120t)2, Medida Provisória rf zztIí,tzoo1,Lei Federat no 13.10íã)15, Lei E6tadual no8.72112Co8' Lei Estadual no í0.132/2013, Provirnento CGJ N" wstzol4 e prãüúnto CNJ N" 1o}làa2o.

O raferido é v€Ídade, dou fé.

CHAVE DIGÍÍAL

í38d0c3eô1 3508050b6fec12o4322c734b39359eaoú742a4ú27bc;l?Od8/gf7a3795a3d7126t3f4cfJ00b8fí
b0ea70ab7Íd68í ae63a8f1 26951 99
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ART cAnco-rurçÃo
No üA202t0{35891

INICIAL

Conrcllro Rcglonol dc Enganhrrie I Agronomia do

L Rcpon*ivtt Tácrúco
BgÂTRE AZEVEI'Ô Df OLN'EN,À
Tílub píofusisrat: ÉilG§NlEtRA ctV[

Z. CoÕffiantâ
CootlElante: P G AGUTAR I,IE,RA
RoôouAmn^L
Conplâmêmo: BR 316
CidsdB: 8AlÍr i{ê§
Fals: Brrrll

DI
(,) (-

'<l

(r

RNP: llí6227Üil.l
RêgistÍo: tl í ü227gi,ftA

Tlpo de contratrntê: p6ro. Juddica úc Olrütâ pÍlvedo
&Éo hstihxronat Outrcc

CpF/Cl{pJ: I?.t§?*gUnOt_A
Nq t§r6

gâino: ÁREA RURAL o€ sÀflTA 0{Ês
UF: ilÂ CEF: §s$00üse

N": t90§
Baino: AREA RUnÀL T,E §AHT  ilÊ§
UF: líA C€p:6õr{Bsttg

- 

5. VÍnculo Co{rtrstu.l
UnUâdê admlnistativa: §EDE
ROOOVIA RURAL

Cünpbínento: BR 31§
Ciddd: sAt{TAt{Ês

- 

4. fdyidrdG Íácniü.r
íOÍ}O - OUÍRA

5. Obsrnraçõ*
hICLU§ÂO DÀ PRORS§Iü{AL

íü. Vebr
VakrdaÂRT: RaSr,I!

Dsh da lnício: ltô?tloil prevlsão de termino: otrolr:mzz
Tipo de víncuh: EXFRE§ Do
ldeflti8csÉo do cârgo/funçâo: prrpoúo ticnico

t. Drchttsõ.r

:|+1br.o quê G6*o.r anrnpriúo â. rsgru de
52S/2004.

-- 

7. Eítlidrd. d. Cl.ar.
SEIIGE. §fiO, DO§ §N§€NHEIROS DO MA

8-Ârrhrtrrrr
Dedaro g€rem yardsdgiras es inÍorrnaçÕgs scrma

-dG

Lffil
dôtâ

9. lrÍtrrnaç6cs
' A ART é vd[d8 rofirntâ qusndo qult$o,

A nudonçr dE cârgó (*, tÉçilo .xigo D Ísgi§fo dc noya ÀRT

ÊMPRESA P G AGUIÂR VlElÊA tNSCffllTA pELO cNpJ: zZ.ffi7.46gt0001_72

rnt rprmas lêcnicà3 ds 
^BNT, 

na sídaç& c.pccirca e no ctacrpro n

EEATNle . CPF; 0§3.?f,I.9842

Quanüdade

í0.00

cúnlFrowntc dÕ pagamcnto otl effiíürÊncia no síe do Grca.

Vâhrpago: e3sr,7s Flosso NúÍÍl6ro: S3O3S22gÍ z
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Engo. Nicoláu
SECRET o

L.,()

de Miranda
INFRAESTRUTURA

l,
r)'

no cNpJ no 06 le, e4ero001-a4, -"J,1:"tfi't^T*Jtli:'[fl:,:t,:f.I]à:Ti: 'Hl:lnês/MA' atesta para os devidos fins, que a empresa EMpoRIo EMPREENDIIIâENTOS,veícut-os E sERVIços (P. c. AcutAR vrErRA), cNpJ Ho 27.962.46sr000í-r2, rocarizadana Av. lularechar castro Branco, no 2563, Nova santa rnês - MA, santa rnêe - MA, emdecorrência do Proeesso Administrativo n.0 í.982/201g, que originou o CREDENCIAIíIENToN'"00220í9 - cpusANTA tNÊs e seus Anexos, e a pRoposrA adjudicada,independentemente de transcriçâo, submetendo-se as partes às disposíçÕes constantes da Lein'o 8'666/93 e às cláusulas da mesma, está executando atravês do coNTRATo N.o 02íÂ/ 2o2o-GPL' assinado em 3o{aneirolãt20, com prazo de execuçâo de Í 1 (onze) meses e de vigênciade í2(doze) meses, da data de assinatura do contrato para esta prefeitura, os sêrviços deLOCAçÂO DE MOTONIVELADORAS, ROLO§ COMPACTADORES, CAMINHÔES, ENTREourRAS UÁOUtUas 
'E§ADAS, 

conforme abaixo descrimínado:

ATESTADO

"t{1§âür UND QUANT, VALOR UNIT(R$} VALOfr TOT,

CHP 1.904 136,57 260.029,29

3 canrruHÃo uucx
4 CAMINHÂO PRANCHA

CHP 1.300 84,77 110.201,00

cHp 1.320 143,90 189.8L6,00
CHP 792 _-772,46 136.599,32

Santa lnês, 16 de abrilde 2020.

§d;.*rdeldtl*de
Eur *u*nte Áutor

0 valor totat do Contrato é de RS 696.534,60(§eiscentos e noventa e ssis mil eeiscentoe e trinta e quatro rçais e soaaênta centavos).Do que para constar, eu, Nicolau Geraldo Fernandes oe nniranda, secretário de obras elnfraestrutura, ravrei a píesênte CERTIDÂO, que vai por mirn assinada.

Podr .Jud ic iar i o ?rjt1â ' §r I o:
REÊFIRÊ298?êTB9OUD}OeZ9ZTIJ6í, .
aeletrmtt igi§'OE, Ête: !3. t?.3. Pnrir(r)
HICOLÊU 8ENÊf,.M TER[$ô{DE§ E
ríiRAtt â, Rrc Firm. §rmriitsnco, T§tol Ra

zg,bi-e;'ol Rt 26,9tr FERC Rt 9,Ê6 FâDEP Rt
1,Ê? FENP Rl 1,6? Conrultr rm
httpE:,//t Io. tjElo.It§.br
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REPÚBLICA FEDERÀTIVA DO BRASIL
ÉSTADO DA PARÀBA

CARTÓRK) AZÊYÊDO BASTOS
FUNDAT'O EX íE8A

PRfEnO RFGISTRO CML DE NASCmEITTO e 6AITO§ E PnNAT|VO DE C SAmXTOS, tNrEROlçÔES E ÍUIELArE DA COflIRCá rrE JOAO
PESSOA

Av. Epitácio Pêssoa, 1'145 Baino dos Estados 5803040, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244.540{ / Far (63) 3244-54E4

http:/Àvww.azevedobastos.not.br
E-mail: carto.io@azevedobasto§. hotbr

DECLARAçÂO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGÍTAL

x

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânti, Oficial do Primeiro Regisiro Ciúl do Nascimentos e Óbitos e Privaüvo de Casamentos, lnte.diçoes e Tutelas
clm airiblJiÉo de âutenücar e rêconhêcer frÍnas dã Comârca de João Pessoa Capital do Estado dâ Pâraíba, em üÍtude de Lei, etc...

OFCIÁRO ainda que, para garantir transparôncia e segurarÇa jurídica dE todos os atos oriundos da atividêde Notarigl e Registral no Estado da Pa.síba, íoi
insütuído psb da Lsi N' 10.132, de 06 de noveÍnbío de 2013, 8 adicaçáo obÍigat&i€ de um So oigitsl ds FtscalzaÉo Extrajudiciôl ern tod€ os atos de
notas e EfJislÍo, compcto dê um qidigo único (por exemplo: Selo Digital: ABCÍ234SX1X2) e dessa foÍma, ceda aulenticâçáo prcoessda p6la nossa
Ssrvanti. pods sr lrlrilidr e co{rÍrÍnad. t nlas v6z.r qu.íío Íor n€cssáÍio .trávtô do sit€ do Í.ibün l d. Ju3tiça do Eltsío da Par.lb., eídêÍ!ço
httn§rr,6!rÍ!g€doda.ljpb jus.br/sGlo.digital/.

A\ÉÍenticaÉo dlgttal do docurnento faz pÍova de que, na data e hora êm qu6 ela foi realizada, a empreaa P G AGUIAR VIEIRA tinha posse de um
doculnênlo @m a! rl€aürla enâcterÍ!ücrs que fo|am rspÍoduzidaE n, ópis auülrlücrda, 8oído dr omprÊ6a P G AGUIAR VIERÂ a .arponsabilidsde,
única e excÀrsiva, pêla idonêidode do doqimento apresentado a este Cafiórío.

Nes6e seítido, dodarc qu€ a P G AGUIAR VIEIRÀ as6umiu, nos lermos do artigo 8", §1', do DêcÍêto n' 10.27812020, q)e.egr lâmeÍioü o ânigo 3', inciso
X, dâ Lai F.dr.al n" í3.874i2019 e o anho 2"-A da Lêi Fôderrat 12682D0í2, a ÍEÉpoosabihdade pêlo p.ocs6so d. digilâlizeçào dos doc1rÍIrênto6 Íí6ico6,
gararÍtindo peante estê CaÊófio c i!Ít-êiros, a sua âúoÍâ e lntêgridade.

Dê acordo com o disposto no âÍtigo 2'.4, §7", da Lêi Fedeâl n" 12.6a2nl12, o documento em anexo, idêntmcâdo indiüdualmente em cada qíigo do
Auteôlrcaçáo Digitâll ou na rêferida sêquência, podêrá sêr repíoduzido em papel ou em quâlq!êÍ outro meio fi§co.

Esta DECLARAÇÃO foi emilidâ em í9/0í/202í í5:5/+:Sa (horE local) atrâvés do sjstema de autenúcâçáo digital do Cartório Azevêdo Bastds, dê acordo
oom o Alt. 1', lP e seus §§ í' e 20 dâ MP 22OOI2OO1, corno tahbém, o documento €lotrônico autôntlcado contôndo o Certifcado Oigitâl do tilulâr do
Cartó.io Azevêdo Bastos, poderá s6r solicjtado diÍetamente a empBsa P G AGUIAR VIEIRÂ ou ao CartóÍio pslo enderoço de efiail
au1êntica@.Eetldob6to6.not.k Pars inÍoíÍnsçõeB mak d6lâ[ladâ6 dêst6 ãto, ace6se o site https/andigitat.azÊvedoàasto§.nol"bÍ ê inÍoírnô o Código de
Auteoücação Digital

Esta DedaraÉo é validã poÍ têmpo indot€minado e êstá disponivel pâra consufta êm nosso site.

'Có4go dc AutcrúiÊ.çao Dagltrl: íí293080í2145í8849(N2-1
Aêgt3laçóc. Vlg.nte.: Lei Fêde.al no E.935/gií, Lei Fêderal no 10.4062002, Medida Provisffa n" 2200/200'1, Lêi Fêdêral n.13.í05/2015, Lei Estiadu€l n'
8.72112008, Lei Esladud no í 0.132/20'13, Provimento CGJ N'ü)32014 e P.oümento Cl.lJ N" 100/2020.

O refsido é veÍdãde. dou Íé.

CHÁVE DIGÍTAL

1 d734fd94Í057Í2d69fe6M5b0b5€2422d8d89bê209ê9bb62n81 d 1 3961 397íÍ40226dc5058d66a4tu71 79ací480o406cbcr2e2c1 d I d23d36655d2142
'l b0ea70ab7íd681 ae63a8f I 26951 99
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REPÚBLrcA FEDERÂTNA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRP AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO ET í888

PR}rEno RFGISTRo cML DE NAscmríTo E óBtros E pRNATvo oE cAsÀffixros, tt{TERo§ôEg E TUTELA§ oA coilARcA ItE JoÂo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1"145 Baino dos Estados 58030{0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3241-54,M /Far (83) 324-*U

http ://www.azevedobastos. not. b,r
Efl€il : cartorü)@azevedobastos.not.br

DECLÂRAçÃO DE SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO DlGrrAL

I ,à
t,)Í)

O Bel. Váher Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privaüvo de Casamentos, lnterdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitâl do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda guo, para garantir transparência e segurança iurídica de todos os atos oriundos da atiúdade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pêla úa Lei N"'t0.132, de 06 de novembro de 2013, a aflicação ob'rigatóÍia de um Selo Digital de Fiscalizaçáo Extraiudicial em todos os atos de
notas e registro, 6mpo§tô de um código único (por exemplo; Selo Digital: ABC1234SX1X2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pÊla nossa
Serwrdia pode sêr wriÍicda e confirmada tentras vÉzes guanto for noc€ssáÍio ãtravÉs do sito do Tribunel de Justiça ao ECtaad da ParaÍba, erdereço
httcs://conegedoria.tjpb jus.br/selodi gital/.

À:tenticaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a êmpresa P G AGUIAR VIEIRA tinha posse de um
doôumüÍito com at mc§rfiâ8 caractÇrísücêt§ quc foram reproduzidas nâ cópie âuteflüctda, sendo da €mprg&r P G AGUIAR VTEIRA I rü6ponssbílidodê,
Úniça e excfiJsiva, pole idoneidade do doilmento apr€sentado a este CaÍtório.

Nesse senüdo, declaro que a P G AGUIAR VIEIRA assumiu, nos termos do artigo 8", §1", do Decreto n" 10.278t202O, qua regulamentou o artigo 3', inciso
X, da Lci Fcdaral n" 13.874/2018 e o artigo 2',4 da Lei Fcderral 12.6à2f2o12, a respne*itiúadc peh poceuo de drgitalizaçào doe doorÍnônto* fí*cos,
garshtndo perame este Cartório e tercelros, a sua autotiã e lntegrtdade.

De acordo com o disposto no artigo 2'-4, §7', da Lei Federal n" 12.68212O12, o documento em anexo, identificado indiüdualmente em cada Código de
Autenücaçáo Digita| ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer oulro meio ÍÍsico.

E§tâ DECLARAçÃO Íoi emitida em 19t01t2D21 í5:53:55 (hora local) atraves do sistema de autenücação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
corn o Ar1. ío, 10o e seus §§ 'lo e 20 da MP 220O12OO1, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartorio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa P G AGUIAR VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço do e-mail
autêntics€Dezêv€dobestc,not.h Para infonnaçôes mak detalhadas deste ãto, aoêsaê o site httpsJ/arddi§rital.azevedobasto§.notbr e iníoíme o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponÍvel para consulta em nosso síte.

'Códgo dc Âutentiaçto tXgltal: 1 1 293 I í 0 Í 2 I 07 I 4,+93373-1
tegislações Vlgêntes: Lei Federal no 8.935194, Lei Federal no 10.40612002, Medida Prwisória no 2mOl2OO1, Lei Federal n! í3.105/20'15, Lei Estadual n"
8.72112Co6, Lei Estadual no 10.132/20Í3, Provimento CGJ N' OO3|2O14 e Provirnento CNJ N' fiAlzO2O.

O rcÍcrido é vcrdade, do fé.

CHAVE DrcÍTAL
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ATESTADO

Santa lnês, 18 de âbril de 2O2O

ndBs de tliranda
EOB INFRAESTRUTURA

rtl)

:o. 
c-llJ n" 06 1eB e4e/0001-2. ""Jl":"t:t'i',:lJ:Ti:'tiilt,;#]tli: §:l,Elnês/MA, atesta para os devidos fins, que a 

"rpr"." Jrurõntô eupReeNotue roS,vEÍcuLos E sERvrÇos (p. G. AGUTAR vrErnc), cxp., nJ iz.sãi.oruroooi_72, rocarizsdana Av. lar.char câatÍo BÍânco, n" 2563, Novi sânta rnês --ú1, santa rnôs . MA, emdeconência do Procosso Administrativo n,O t.Og2/2019, qu" ãngrã, o CREOENCIAMENTON."002/20í9 - cpusANTA tNÊs e seus Anexos,'-e-" 
'Éaoposra 

âdjudicada,indêp^en^dentemente de transcÍiçào, submetendo-sê as partes às oisposiçoes constantes da Lein." 8.666/93 e às cláusutas da mesma, está executando atraves Oo iOnfnAfO N.o 02í A/2020-CPL, assinado em 3o4aneiro/2020, com prazo de execuçáo de j í (onze) meses e de vigênciade 12(doze) meses, da data de assinatura do contratô para esta preetura, os sêrviços deLOCAçÃ' DE M.T.NIVELAD'RA', RoLos coI,IpI.ciIoones, .ATTINHÕE§, ENTREoUTRAS MÁQUINAS pESADAS, conforme abaixo descriminadà:

(se.scanros 6 novonta o seia mir "I".:df:,:11 :"rr":,:Hti" "t"::"*l:::i:*:iDo que paÍa constar, eu, Nicorau Geíardo Femandes oL run"no", secretário de obras elnfraeslrutura. Iavrei a pÍesente CERTIDÃO. que vai por mim assinadã

Podà ürdr< ld"lo T.r1Ê 8alo.
ÊEE ' r Eâ29a?6TE90UDlO2Z9Zrt]63,
êÀi/àer la:a9:8, Êto ls.l?.5, Pa't.(i)
Nico-âu cEtÊ-lo ÍEnnâ.rDEg !E
íirarü. rÉ Fi.É: t E ltloncq, Iotol Rl
?9,€? Erot Rt 2É,93 FEIC Rl a,S FâIEP R.
r.r? FEIIP Ra l,g7 Coàrult..{i
htl,pr, //..1o, t,, iq.lu' . ktr

ro

L,("e.vente Nrlorúloa
)'qÍcio defunu nêÍMA.

AulêndcaÉo Digltâl Códioo: 112930E0í21a5t68490.t2-l

Av. Luiz Munia t005 - Centro . Santa tnês _ Ma _ Cep. ó5.300_0 i5
CNPJ No 06. 198.949,/0001_24

5
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA
== ======================

Santa Luzía - MA, 02 de Dezembro de2}ZA

Dg s4flrÁ LUZM
,ro t9r.(nt/@,í47

*it:y

conferimos à empresa: P. G. AGUIAR vlElRA lnscrita no cNpJ no 27.g67./í6s0001.72,
localizada nâ Av' Marechal Castelo Branco, No 2563 - Bairo Nova santa lnôs, santa lnfu - MA, opresente Atestado de capacidade Técníca, por ter atendido a todos os preceitos exigidos na legislação
vigente a que se referem' quanto a LocAÇÃo oe vEiculos E ilÁeutrAs pEsADAs DE tNTEREssEDo llt'tllcíPlo DE sÂt{rA LUZIA' tlA, onde a mesma semprs cumpriu com todas as exigências Hais.

Portanto, a referida empresa é merecedora de credibiÍídade comercial, pois sempre honrou seucontrato no 32í/?íi,?0 do pregâo presenciar no 019/20ã) com este Município.

Por ser verdade, fírmo o presente Atestado de capacidade Técnica, segue abaixo planilha docontrato.

CaÉório Azevêdo Bastos
^BafrrmÊtnEffi.rt€E ílBdoeÊá!.!o, Joao Pffi -lg

(ttl t2{.6{0,a. r.rt6roe.r.ndoàffi d5t
hüpsl/ardcàaatÉrol.br Cawhfin

E

P. G.

Av. Branco,

Tdebne:
lntcriçâo Estaduall I 2.530.791 €

ÍÍEÍrl
U}ID UilTT. TOTATCamrnhâo guindaste de5thp.

peç.B, contÍas89UrO l6ícei106 comhstivdô dererão 740 95,00 70.300,00

2
99,00 í3í.670.00

6

72hp,
poso

rk
@

operacbnal

Retroesa«ldra so&e
caçanbo cnÍ€g.

min. 7.140
49.950,00

7
oom roda moúiz
de peças, seguro

Pes0
m3. reposição

conlÍâ e da

elevada e lànina
de

138,00 162.840.00

o

Trdor de pneuã

7M 49,00 362ô0,00

VALOR GLOBAL
451.020,00

ElffiE $ Aurcnticaçao Diglrat Código: 11zgSi1O121O71Lt,l933Z3-í -.-.. c

Hffi E Hri#,ffi'ffih,AJffo.sz2.r?Bz, lffi;ã ãol. V&d

.o

.\r

QTD.

1

daregonsabilidade HORÀ

I"ORA 1330

HORÁ 740 67,50

Custos dê ,nãnulenção, HORA I 180

HORÂ

_6à



§iTê
ií!i-E
i:Í
9ôEe<:

{É§eEo

Í'i
EB
E,E
ãF

I

â í
a

i'iJp"'q
'i^\r*.;Z-.; .o uE (à

ii.))

ESTADo Do MARANHÃo
pREFEITURA MUNtctpAL oe uRcnlxÃEs DE ALMETDA

Rua Manoel Pires d€ Castro, no 279 - Centro. CEp: 65.560400
CNPJ: 06.988.97d0001{9 Tet: (9S) 3rA3.1í22

()
()

ATESTAD ODE APAC IDADE TECNICA

para os devidos Íins, que a empresâ p.G. AGUIAR VlElRA, CNPJ no
001-72 com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, no 2563, bairro
nês - Santa lnês - MA representada pelo Sr. Paulo Gutembe rgue Aguiar

sileiro, portador do CpF no 043.178.4ô3 -90, portador da cedula de identidade
no O&21 47 42005-5 expedida pela SSP/MA, procurador da empresa, fomeceu a essemunidpio, portador do CNpJ 06 .988.976/0001-09 situado na Rua Manoel Pires decasür, no 279, Centro, Magalhães de Almeida _ MA, os produtos abaixo especificados
nexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta- o reaponsabilidade com as obrigaçôes assumi das

ITEM ESPECtFIcAÇ UND
Vêículo tipo pick-
km, Air-Bag para

up cabin€ sim
os ocupantes

ples, com lraçáo 4x4, zêro
da cabine, Freio com ABS

01
nas qualro rodas, modelo do ano da contratação ou do
919 pos!€Íior, adaptado para ambutância de S|MPLES
REMOÇAO, implementado com baú de alumínio aOagaaà
com portas traseiras. Com capacidade mín de carga i.0OOkg Motori Potênciâ mÍn 100 cv; co* túàs ãs
êquipâmentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorket p/ captaçáo do ar de aaáisseá àà
motor e dÍferencial; Capaddade volumétrica náo inÍerior a
5,5 metros cúbicos no totâl. Sist. Elétrico: Orsinal do
veiculo, com montagem de bateÍia adicional mií 1OOA.
lndepêndente da potência nêcessária do ahernador náo
será admitido alternadores menores que 120A. Invêrsor
de corrente continua (12V) para ahemâda (i10V) com
capacidade mín de 1.000W de potência máx continua, c/
onda senoidal pura. painel elétrico Ínlerno min de uma
régua intêgíada com no mín 04 tomâdas, senAo ôi
tfpohres (2P+T) de 1iO Vca e O? pt 12 V (porência máx
de 120 W), intorruplores com tedâs do tipô iluminadas;
lluminaçâo natural e artificial.sindiádor Frontai
Secundário:barra linêar írontal o veículo semi embutido ni
delletor fronlal, 02 sinalizadores a LEDS em câda lado da
carenagem frontal da ambulância na coÍ vêmelha c/

UND 01

tensáo de trabalho de '12 Vcc e @nsumo nominal máx de
1 ,04 por sinalizador.02 Sinalizadores na pârte traseira ns
cor vermelha, c/ kequência mín de gO flashes por minulo,
operando mesmo c/ as portas trasêiras abertas e
p€rmitindo a visualização da sinalizaçáo de emergência
no trânsito, quando acionado, c/ lente injotâdâ de
policârbonato, resistenle a impactos e desmlorizaçáo cJ
lratam€nto UV.FornêcÊ laudo quê comprovê o

QTD

áendimento às normas SAE J575 e SAE J595
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EsrADo oo laaReruHÃo
PREFEITURA MUNIoIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Caslro, no 279 _ CentÍo. Cgp: OgdOOO
CNPJ: 06.988.97d0001-O9 Tet: (9S) 3483.1122

ensaios contra vibÍaçáo, umidade, poeira, conosáo,
deformaçáo e traseiros. SinalizaÇão acúsüca *.
ampliÍicador de potência mín de 100 W RUS gf S,a Vô,
mín.de 03 tons distintos, sistema Oe megafone ã a1úste OL
ganho e pressáo sonom a 01 metro no mín tO0 Oá Of e,à
Vcc; Fomece laudo que comprove o atendímento à íorma
SAE J1849 (Society of Automotive Engineêrs), no qr" .e
refere a requisitos e diretrizes nos sÉtemas de sirenes
eletrônicas c/ um único autofâlante; Sist. Íixo dã
Oxigénio.Ventitaçáo do veiculo proporcionada por lanetãie ar condicionado. Compartimento do motorists c.l o sist.
ongtnal do fabricante do chassi ou homologado pêla
fábrica p/ ar condicionado, vêntilaçfu, aqúceaoi 

- 
ã

desembaçador. P/ o compartimento d-o paciente orioinel
do fabÍicante do úassi ou homologado pela fábricj um
sist. de Ar Condicionado e ventilaçáo ónÍorme o itàm
5.12 da NBR í4.S6't.Capacidade térmica do sist. de Ar
Condicionado do CompaÍtimento trasêiro c/ no mín 3O.OO0
BTUs.Cadeira do médico ráÉtil ao lado da cabeceira da
mac€.No ssláo de atêndimento, paralelamentê à maca,
um banc, lâteÍal escamoteável, lipo baú.Mace retrátil ou
bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín
1..800 mm de compnmento, c/ sist. de elevaÉo do tronco
do . pactente em pêlo menos 45 graus e
colchonete.Apresentar Autoúaçáo de Funcionãmento de
Empresa (AFE) do Fabricânte, bem como, Registro ou
Cadâstramento dos PÍodutos na ANVISA; Gàrantia Oe ea

(Society oÍ Automotive Engineers) , no que se refere aos

Armário lado esquêrdo da viatura tipo bancâda p/
acomodaçáo de equipamentos, p/ epoio de eguipamentose medicam€ntos; Fornecimento de vinil adesivo pl
graÍismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e
palav bulânoa) no capô , laterais e vidros traseiros

Magalhães AI , { depneiro de 2O2O

Luzia Santos Silva
Secretaria Municipal de Saúde

meses.Ensaio atêndendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard OO4, fêito por laboratório
credenciado. Design lnterno: Dimensiona o espaço intemo
da ambulància, visando posicionar, de forma acessível e
práüca, a mâca, bancos, equipamentos e aparelhos a
sêÍem utilizados no atendimento às vitimâs.pega_mfo
ou .balaústre v€Ítical, iunto a portá lraseira dheita, p/
auxiliar no embarque, cy' acâbamento na cor amaiela.

3
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Prefeituro
ITACAJÁ

Gaíório Àzevêdo Bastos
B.lh d.. Gúao, J.a. p.. . pâ

,JU

i'15

ATESTADO DE FORNECI}IENTO E GAPACIDADE TÉCNICA

_ -AIFII{ÍúOS 
para os devidos Íins que se fizerem necessários que, â

empresa P G AGUIAR vlElRA, inscrila no cNpJ sob no 27.967 -4fi5looo,l-12 e tnscrição
Estadual no '12.530791-8, sediada à Av. Marechal castelo Branco, n" 2s63 - Bairro Náva
santa lnês, cEP 65.300480 - na cidade de santa rnês-MA - (sa) gazogoiia, L-rril,
emporioempreendimentos-@ouflook.com, tem fornecido 01 (uà) Vercuro Automotoi -adaptado para Ambulância com características técnicas que atenderam às exigênciãs
editalícias constantes nos autos do processo que abaixo expomos:

covERilo Do TOCAMnilS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACA'Á

cNP.l 11.372.1E3/00O1-92

ATESTAMOS ainda que, obtivemos um resultado satisfatório quanto ao
desempenho e à qualidade do veículo em questão, bem como, ao prazo de entrega e a
garantia do obieto fornecido, e quê até o momênto, nada consta em nossos
arquivos/registros que venha desabonar a conduta moral, comercial, bêm como, a sua
capacklâde técnico{erencial nesse Íomecimento, pois cumpriu com todos os
compromissos do contrato Íirmado com esse Fundo Municipal de Saúde.

Itacaj+To, 24 de agosto de 2021.
cww

Pafua
5aúd€

FUNDO MUNI AJÁ
GUSTAV MARÃES PAIVA

GêstoÍ do Fundo Municipal de Saúde
cPF 1í.372.183/0001-92 e RG n" 689-193 SSP/TO

FUNDO MUNtCtpAr. Or SaÚOg Or raCelÁ
Rua Costa e Silva - s/na - centro - CEP 77.720{00 - ttacaiá - TO

(63) 3439-1479 - e-mâil: itâcaja@sâude.to.gov - CNPJ 11.372.1S3/OOO1-92

Cotrí.á o. &do. do éÚo d hüE/r!.iodi9tlsl.ljpb.iu5.br @ Cdrl! o D@,Úro .in: h§r6r/â2êvê{,,obssrosnot.t /dolMõnro/l 1i,93130@i 73tô370061

NOTA
FrscÂL
FATURÂ

DATA DE
EMISSÃo

ucrrAÇÃo
MODALIDADE
/PROCESSO

EMPENHO
CONTRÂTO
PROCESSO

OBJETO LICITAOO E FORNECIDO

0202 ?4 08 21

Pregâo
Prêsenciâl

no 006/2021

Processo no
047l2oít1

Termo de
Contrato no
o53t2021

Empenho no
298t2021

ffiã Vabí Toarl do Ato: R$,r,65
3êlo Dhlrál Tlpo taoÍrn.l C: AflA,l 5278j(38y; r 5 (.{ tr..{.o. - dd!a-.ú.oàirid-§. v.k

E l{S.lEt debáai.r.Ú.
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ATBUúNCIA DE SII5PLES REHOçÃO
F|aUSTRADA Endurance CS í.4 EVO
- Fler ano/mod elo: 2O211'i2O21
Chassis no 98D281 A22NWV4801 3
MotoÍ no 327A01 14576596



Prefeituro

GOVERNO DO TOCANTIilS
FUNDo MUNlctpAL oe snúoe DE trAcAJÁ

cNPJ 11.372. 183/0001-92

lresuoo oe ronrEcrmexro e ceplctoloe rÉcnrcn

ATESTAÍúOS pâra os devidos fins que se fizerem necessários que, a
empresa P G AGUIAR vlElRA, inscrita no cNpJ sob no 22.967.46í0001-22 e lnscrição
Estadual no 12.530791-8, sediada à Av. Marechal Castelo Branco, no 2563 _ Baino Nóva
Santa lnês, CEP 65.300-480 - nâ cidade de Santa lnês-MA - (98) 9B2OB-0178, e-mait:
emporioempreendimentos-@outlook.coÍn, tem Íornecido 01 (um) veículo Automotor
com caracteristicas técnicas que atenderam às exigências editalícias constantes nos
autos do processo que abaixo expomos:

ATESTAÍUOS ainda que, obtivemos um resultado saüsfatório quanto ao
dêsêmpenho e à qualidadê, bem como, ao prazo de entrega e a garantia do objeto
fomecido, e que até o momento, nada consta em nossos arquivoíregistros que venha
desabonar a condula moral, comercial e a sua capacidade técnico.gerencial nesse
fomecimento, pois cumpriu com todos os compromissos do contrato firmado com esse
Fundo Municipal de Saúde.

Itacaia - TO, 24

FUNDO MUNICI DE DE ITACAJÁ
RÂEs PAIVA

u ITACAJÁ
\.
íà
i);l

to

/ '.>

/

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
CPF í1.372.183/0001-92 e RG n'ô89-193 SSPiTO

FUNDo MuNrcrPAL oE SAúDE DE ttAcArÁ
Rua costa ê situa - s/ne - setor AeÍopoíto - 77.7204co - ltdcaiá -To

(63) 3439-1479 - e-mail: itacãra@saude.to.gov - CNPJ 11.372.183/0001-92

cdtuá o. .hd6 dó áio.ô: ht É:/ládodEilrl.tjDb.iuÀbr @ conlot o DdmE.rô h: htrpâ/â2cvldobâ§to6nor-b./doqn.nt /112931309217346378!161

s
JT

ú

Âut.núcaÉo Digltâl Código: í í 2931 3092173.4637E061.2
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NOTA
FISCAL
FATURA

OAÍA DE
EMISSÃO

LrcrTAÇÃo
MODALIDADE

EMPENHO
CONTRATO
PROCESSO

OBJETO LICITADO E FORNECIDO

0052 08 U/ 20
Pregâo

PÍesencial
no 00í/2020

Empenho no
298t2020

Contrâto no

0t812020

Proce3so no
01512020

llllNl-VAN 07 LUGARES - Cinza
Gill/SPIN - í.8 8V - MPFI - Flex
ano/modêlo: 2O20I2O2O
Bagageiro paÍa eté 710 lítros
Chassis no 9BGJK7520LB1 80686
Renavan no 1M674

ffi Vrloí Toa.l do /lto: Rt 4,66
Seb Dhtt l Tlpo }.dlíâl C: AXAí 527e{RJt;

CeÍtório Azêvêdo Bartos
alm ô. €ôdq Jc& F..- -r€

l.3r !:{-..o. . dúi.ou.r.óh-bd.b.
hür.rld.$d.t.r6Eur ffiffi

o

ó
-e

/l 
^-

)

2021.
Pana

GUSTAVO



Ministério da lndústrla e Comércio Exterior e
Secretarla Especial da Micro e Pequena Empresa
DepaÉamento de Registro Empresarial e

JUCEI'lAC-o
r ..: i-ls

\7
O,;

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - LTVHO

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n" 12205662g74 em
0510512A22, protocolo 220546916. Para validação de Autenticaçáo dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedôr (h.ttp://Wuw.empres-afacil,ma.gov.br) e
inÍormar o código de veriÍicaçáo.

'i.r

!

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

\'? Munícipio:

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

21201 1 83681

2796746,5000172

Santa lnês

Tipo de Livro: DÉRIo

Número de Ordem:

Período de Escrituração: 01l01IZOZ1 - A11AZO21

021 58249382

27967465000172

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

MA14087
*f

61646384177 MARIA EDUARDA MASCARENHO DE
FARIAS

ci&trrt@ r âurE tcrÇlo u o5lo5/2022 10:31 a6 A" 202205a6tr6
PR(,tocoro: 2205a6916 üE 03103/2022. CóAreo DE VErurrcàclo:
L22O5662911. IIRE: 21.201193681.
P G À6T'IIR I':IEIRÀ E CIÀ I.TDÀJUCE]'l^

EI.OROCIO SNltEE§ tE!!O
REgDoargírrEL pEr.À àIrrEílrcÀÇÃo

sio LUÍs, o5losl2o22
qrr..rtrcil'. r. . tov, b8

A wldade dlslr dmmanto, s impíso, ne siêito à cfiçmvaÉo da sua autmticidadc re Espoctim roítris,
iíríoÍm€r& s* Estpectis codigoe dü vdi6c€Éo.
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ldentiÍicação de Llvro tllgÍtal

cBc/oA8



Página I de7

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001 -I2

Rod 8r316 n' í9S Vila Olímpica

Santa lnês/MA - CEP 65.300-920
NIRE: 21801214707

BALANçO GERAL ENCERRADO EM 31.12.?íil21

ATIVO

Í)

AIIflO§REULÂNIE:

DISPOHIVEL

Caixa

Banço Conta Movimento

VALORE§ A RECEBER

Duplicatas a receber

ESTOQUE

Mercadorias para uso da prestação de serviço

uÂs_ffiçuLAilrE

ritoBilJzADo
Equipamentos de lnformáüm

Moveis e Utensílios

Maquinas e Equipamentos

Veíwlos

{-)Depreciação

19.749,25

124.749,65

144./t96,90

510.749,65

5í0.748,65

489.759,36

489.759,36

í9.255,15

29,569,47

557.955,25

445.7U,25

t2.497,25

1.029.075,87

í.í45.003,9í

Í.029.075,87

2.1?4.079,79
2021, tantoo ATIVO
mil esetentaenove

Recmhe*nrcs a exatidáo do presente Balanço Geral encenado em 31 de Dezernbro de
quanto o PA§S|VO totalizando R$ 2.174.079,78 (dois milhoes e cento e setena e quatro
reais e setenta e dto cenlavos).

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de?021

tlaria Eduarda Mascarenho de Farias
Socia Administradora

Dady Dannyele Lago de Melo

cRc-MA 14087/0-5



Páginâ 2 de 7
P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 27.967.465$01 -22

Rod Br 316 n' 1996 Vila OlÍmpica

§anta lnês/MA - CEP 65.300-970

NIRE: 2'18012í4707

,.ii:.\c\]1
4.;'i;'r ut

;,-,'.''lt

r-J\ú

{'l' o

q&cuuüIE

Fomecedores

Pro Labore a pagar

Despesas Diversas

NÂO CRCUIáNTE

Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Finanoamentos

PATBUAüruQUQA

Capital social
Lucro do Exerchio

474.698,25

4.500,00
't47.589,65

626.787,90

170.658,14

170.658,11

500.000,00

876.633,74

626.787,90

170.658,14

í.376.633,74

1.37ô.03:,,74

Reconhecemss a exaüdão do presente Balânço Geral encerrado em 31 de Dezembo de 202í, tanto o ATIVOquanto o PASSIVO totalÍzando R$ 2.174.079,70 (dois milhõês e cenro e selêfla e quatrc mil e seteflta e nove
reais e setentr e oito centavos)

santa lnês/MA 31 de Dszembro de 2021

Maria Eduarda ilascarenho de Farias
Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRgMA 14087/06

BALANçO GERAL ENCERRADO Elt 31.12.2A21

PASSTVO

",) )
:a
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001-72

Rod Br 316 n" 1996 Vih Olímpica

Santa lnàs/MA - CEP 65.300-970

NIRE: 2í8012Í4707

CAPACIDADE ECONÔMrcA E FINANCEIRA

índice de Liquidez Conente ILC > ou = í,00 (um inteiro)

LC= E§
1.077 99 R§ 2,69

R$ 400.í94,25

Índice de Liquidez Geral ILG > ou = 1,00 (um inteiro)

LG= E§
1,077 99 R$ í,66

R$ 648.881,23

Solvência Geral SG : lndice > ou = a 1,00(um inteiro)

SG= E§
2.174.079,78 R$ 3,35

R$ 648.88í,23

lndice de Endividamento Geral.lEG

GEG= R$ 648.881.23
R$

1.0nsu,gg
R$ 0,60

Santa lnêsiMA 31 de Dezembro de 2021

Maria Eduarda iiascarenho de Fadas
Socia Admnistradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRc-MA í4087iO-5
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P G AGUIAR VIEIRA E CA LMA

CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br3l6 n' 1996 Vita Olfmpica

Santa lnês/MA - CEP 65.300-970
NIRE: 210012í4707
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Receita conr Venda de Mercadoria e prestasâo de Serviços

Descontos Obtidos

Receitas Financeiras

TOTAL DAS RECETTAS

Custos com Sêrviços preshdos e Mercadorias Vendidas

Despesas corn Foha de pÉ{abore

Serviços Prestados por Tercaims

Despesas com Salários

Despesas com Encargos Sociais

Despesas Adminiskativas

Despesas com Comunicações

lmpostos e Taxas

Peças e Matérias para Manutenfro e Corservação

Cmsertos e Reparos

Despasas Diversas

TOTAL DAS OESPESAS

4"646.988,55

0,00

0,00

1.646.988,55

3.031.253,87

54.000,00

13.200,00

76.269,59

22.609,11

13.685,98

7.198,25

385.748,65

74.748,69

37.485,69

54.í54,98

3.770.35,í,8í

Santa lnês/MA 3í de Dezembro de 202.1

ilarla Eduarda llescârênho de Farias
Socia Adminishadora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRc-MA 14087/0_5

RE§ULTÂDO DO EXERCICIO - LUCRO 876.633,74



P G AGUIAR VIEIRA E CtA LTDA
CNPJ: ?.967.465/0001 -72

Rod Br 316 n' í996 Vila Olímpica

Santa lnêslMA - CEp 65.30G970
NIRE: 21801214707

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais ), diüdido totalmente integÍalizado, apresêntando a
seguinte composição:

. Página 5 de 7

TIOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAçÓES CONTÁBE§ EM 3í DE DEZETBRO DE 202í

í) coNTErro oPERACTONAL
A P G AGUIAR vlEÍRÀ E cn LmA é uma empresa indiúdual, com sede e furo na cidade de Santa lnês/MA,tendo como objeto sociar Vendas e prestação de serviçrs, com início de atividades em i lnàno,i.'
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONS1RÂÇóES CONTÁBEE
As demonstra@s contábeis foram ehLoradas em consonância com os princípios Fundarnentais decontabilidade e demais práticas emanadas da regisraçáo socreuriã urasiteira.

3) PR|NCtPAIS PRÁncAS CONTABEE
3. í ) Aplicaçôes Financdras
Estão regisÜados ao custo de aolicaçá0, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigaçoes
Estáo dsnonsÚado§ Pêlo§ valores históricos, aq"scidos das coí€sondentes veriaçges monêtárias eencargos financeiros, observando o regime de compelência;
3.3) lmobilizado

P:TgJtstrado eêlo. custo de aquisiçtu, deduzido da depreciação acumulada calo.rlada pelo método linear.
3.4) Ajuíe de araliação patrimonial
À emgesa nunca efefuou ajuste de avaliaçâo patimonial.
3.5) lnvesümentos em empresas coligadaje controladas
A empresa não participa do capital solial de outras sociedades.
3.6) lmpostm Federais
A empresa está no regrme do Lucro presumido e contabiriza os encargos tributários pelo regime de
competência .

4) EMPRÉSTtMOS E FTNANCTAMENTOS
A empresa conla com um passivo, reracionado à empréstimos e financiamentos, no varor de R$ í70.6sg,í4
(Cento e setenla mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e qrarooe c.ntavos),lunto a institui6es nnãnceiras
nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCNS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa,
esardados em opinião de seus consurtores e advogados, náo apontam contingências dequalquaiút rrrr.

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira - 50% do capital social
llarla Eduarda tascarenho de Farias - í)% ào capital social

t. ..1
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o adminisbador declara a inexistência de Íatos oconidos subsequentemente à data de enceÍÍamento doexercício que venham a ter efeito relevante, sobre a sifuaçao paílmonar ou financeira da empresa ou que..possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

taria Eduarda ilascarcnho de Farias
Socia Administradora

Santa lnês /MA 3í de Dezembro de 202,1

à
ís

O
!) (>

Darly Dmnyele Lago de Meb
Contador

cRC/MA 14087/5
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secretaria Especiarde Desburocratização, Gestão e Govemo Digitar
Secretaria de Govemo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração
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certificamos que o ato da empresa P G AGUIAR vlElRA E clA LTDA consta assinado digitalmente por:

.)

CPF/CNPJ Nome
02158249382 DARLY DANNYELE LAGO DE MELO

04317846390 PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

61646384377 MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

JUCE].lA

CEIEIfICO O tlGratn0 U OS|OS|2O22 08:17 6OD t" 2OZZO51a762.
PR0IOCOLo: 220316762 Di, OS/ O§.t Z0ZZ.
cóoreo oe rrrBrFrcrção: L22o56r57gr. crEJ Dr AEDE: 27957165000172.
IIIRE: 21201183681. coí rEErTos Do REGTSTRo an: OS/OS/2}22.
E c r@frn vrrrir r cll rmr

IÀNI8gT NOCEÀ DÀ §ILI,T
sÊcs8táRrÀ-GEnü

úÍr. qlaatrtrltt. Il . {loü. >r
.Á' '/àridâda d€atê docúmento, se imprcrso, ficà suleito à compro'açâo de !ua àutenticidàde no! râspêctlvo,lntonEndo seu6 .c6pectlvos eódigo6 d€ 1,ê!ificaÇã6.

r ,! / l^
,, ', --..- \,\,

'\ UL'l,\,r'J \/^
r \- <?

TDENTtFtcAÇÃo Do(s) ÂsstNAhtTE(S)



Página 1 de g

t)

!l â;-
l-x.

"c-Termo de Abertura

Nome do Livro: DlÁRlO

No de Ordem: 4

Santa lnês, 0110112021

iJ

l:.l"

\.

-o

o

c
)

o presente livro do tipo DlÁRlo contém registros numerados, do no 01 ao no 0g, e servirá para a escriluraÉo doslançamentos próprios da empresa P G AGUIAR vlElRA E CIA LTDA, município santa lnês, cNpJ no
27.967.465/0001-72, Número de Registro (NIRE) 2í 20í 1e]68í.

Data do arquivamênto dos atos constitutivo s: 14tffil2}11
Ato conslitutivo: 21 8O1 21 47 Ol

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO
CONTADOR

cRc/MA í4087

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA

cNPJ 27.967.46510001 -72

'C
\

í,!ç2

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS
Administrador, Sócio
CPF 616.J16S.8€-r/
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br 316 n' í996 Vih Otímpica

Santa lnês/MA - CEP 65.300-970
NIRE: 21801214707

BALANçO GERAL ENCERRADO EM 31.12.m21

ATIVO

_,lí,ri2.\
/. \r. ----- 
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AIrc§IRSULÂItrE:

DlsPoltttEL
Caixa

Banco Conta Movimento

VALORES RECE

Duplicatas a receber

ESTOQUE

Mercadorias para uso da píestaÉo de seÍviço

xÁg§r8quuilIE

tÍúoBtLZADO

Equipamentos de lnformática

Moveis e Utensílios

Maquinas e Equipamentos

VeÍqilos

(-) Depreciação

Remnhe€Êmos a exaüdão do presente Balanço Geral mcerrado em 3

í.í15.003,9í

19.749,25

124.748,65

í,14.tí96,9{l

510.748,65

510.748,65

489.758,36

489.758,36

í.029.075,87

í8.255,,í5

29.568,47

557.955,25

445.7U,25

22.487,25

í.02s.075,87

ffi
1 de Dêzembío de 202Í, tanb o AIIVO
ê setena ê quauo mil ê satanta e norc

quanto o PASSIVO totelizando R§ 2.,t74.029,78 (dois milhôes e cento
Ieais e setenta e oito ceotavos),

Santa lnês/MA 31 de Dezembro de 2021

ilaria Êduarda tascarenho de Farlâs
Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de [\l|elo

cRc-MA í4087/0-5

Ci

.,,^

TOTAL DOATIVO



P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967,rt6t0001 -72

Rod Br 316 n' Í996 Vila Olímpica

Santa lnêslMA - CEP 65.300-970

NIRE:218012i4707

BALANçO GERAL ENCERRADO Ett 31.12.2021

PASSTVO

o
!

(r'

ctRcutát{TE

Fomecedores

Pro Labore a pagar

Despesas Diversas

NÃO CRCULANTE

Exigíwl a Longo praro

Empréstimos e Financiamentos

PÀiBüOilqUOUJDg

Capital social

Lucro do Exercício

474.698,25

4.500,00

í47.589,65

626.787,90

í70.658,14

í70.658,í4

500.000,00

876.633,74

826.787,90

170.658,í1

t.376.633,74

í.376.633,74

ReconheGmos a exalidão do presente Balanço Geral encerrddo em 3.1 de oezembÍo de 2021, tanto o ATIVOquanto o PASSUO tdalizando Rg 2.174.079,79 (dois milhões e ceÍlto e setena e quato mil e setenta e novercats e setentâ e oito centavos)

Sanle ln&/MA 31 de Dezembro de 202í

Maria Eduarda llascarcnho de Farias
Socia Administradora

Darly Dannyele Lago de Melo

cRcMA í4087/0-5
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br 316 n" 1996 Vila OlÍmpica

Santa lnês/MA - CEp 65.300-970

NRE: 2í80í2.14707

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA
índice de Liquidez Corcnte ILC > ou = 1,00 (um inteiro)

E$
1. .3/í4,99 R$ 2,69

R$ 400.194,25

índice de Liquidez Geral ILG > ou = 1,00 (um inteiro)

LG= 8§
1.0n.3/í4.99 R$ 1,66

R$ 648.881,23

Solvência GeralSG: lndice > ou = a í,00(um inteiro)

R$ 3,35

lndice de Endiyidamento Geral.lEG

GEG=

R$ 0,60

Santa lnês/MA 3í de Dezembro de 202.1

Maria Eduarda iilascarenho de Farias
Socia Admnistradora

iSunr);
íitrtê à

))

LC=

SG= ET
2.174.079,78

R$ 648.881,23

:,
r, )-

R$ 648.881.23
R$

1.gv.y4,gg

Darly Dannyele Lago de Melo

CRC-MA í4087/0-5
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P G AGUIAR VTEIRA E CIA LTDA
CNPJ: 27.967.4651000í-72

Rod Br 3í6 n' 1996 VÍta Olímpica

Sanh lnêíMA - CEp 65.300-970
NIRE: 2í8012í4707

()
()

Receita csn Venda de MeÍcâdoÍie e prestafio de SeMços

Descontos Obtidos

Receitas Financeiras

TOTAL DAS RECEITAS

Custos com Seíviços prestados e Mercadorias Vendidas

Despesas com Foha de pro.labore

Serviços Prestados por Taeiros

Despesas com Salários

Despesas corn Encargos Sociais

Despesas Administrativas

Despesas corn Comunicaçôes

lmpostos e Taxas

Peças e Matérias para ManutenÉo e ConservaÉo

Consertos e Reparos

Despasas Diversas

TOTAI. OAS DESPESAS

4.646.988,55

0,00

0,00

4.616,9E8,55

3.031.253,87

54.000,00

13.200,00

76.269,59

22.609,11

13.685,98

7.í98,25

385.748,65

74.74A,69

37.485,6S

54.154,98

3.770.354,8í

Santa lnêíMA 3í de Dezembro de202,l

ada Eduarda ilascarenho de Farias
Socia Administradona

Darly Dannyele Lago de Melo

CRC-MA '1408710-5

àà.
k

:^,:-)L /íu

v
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RESUTTADO DO EXERCICIO. LUCRO 876.633,74
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 27.967.465/0001 -72

Rod Br 316 n' 't996 Vila Olímpica

Santa lnês/MA - CEP 65.300-970
NIRE: 2180í214207
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}TOTAS EXPLICA1IVAS ÀS OETUONSTNAçÔES CONTÁBE§ EiI3í DE DEZEIBRO DE 202í

1) CONTEXTO OPERACTONAL
A P G AGUIAR vlElRA E clA LTDA é uma empresa indiüdual, com sede e foro na cidade de Santa lnês/MA,
tendo como objeto sociar Vendas e prestaçáo de serviÇos, com inÍcio de atividades em i+/ooi2ó12.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇôES CONTÁBEIS
As demonska@ contábeis foram ehLoradas em consonância com os princípios Fundamenhis de
contabilidade e demais pÉticas emanadas da regisração societária brasileira.

3) PR|NCtPAIS PRÁT|CAS CONTABE§
3. I ) Aplicaçoes Financeiras

!*9.Íeqistt"do.s.ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obdgações
E§tlio dêínonstrados pclos valores históricos, acrescidos das coÍÍêspondentes variações Í11onoÉdas ê
encargos fnanceiros, observando o regime de competência;
3.3) lmobllizado

?gTgJtsbadg 
pelo.cIjsto de aquisigão, deduzido da depreciação aclmulada calo.rlada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaÍação patimonial
A empresa nunca efefuat ajude de avaliaÉo púimonial.
3.5) lnrcsümentos em empresas coligadas e conúoladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) lmpostos Federais
A empresa.está no regime do Luuo presumido e crntabiliza m encargos tributários pelo regime de
cornpetência.

1) EMPRÉSTtMOS E FINANCTAMENTOS
A empresa conta com um passívo, reracjonado à emprésümos e financiamentos, no valor de Rg í 70.6sg, í4
(Cento e setenta mile seiscentos e cinquenta e oito reais e quatoze centavos), junto a instituições finánceirras
nacionaís.

6)CAP|TAL SOCTAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido totalmente integralizado, apresentando a
seguinte cornposição:

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira - 50% do capital social
taria Eduarda tascarenho de Farias - S0% do capihl social

5) RESPONSABTLTDADES E CONTNGÊNCnS
Não há passivo contingente regishado contabilmente, tendo em üsta gue os administradores da empresa,
esaldados em çinião de seus cmsultirres e advogados, náo apofltam contingêncías de qualqu., nàfurr.r.
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7) EVENToS SUESEQUENTES
o administrador decrara a inexistência de fatos oconidos subsequentemente à data
exercicio que venham a ter efeito rerevante soure a situaçaã patri'moniar ou financeira
possam provocar eíeitos sobre seus resultados futuros.

de encenamento do
da empresa ou que

D
DE Ià

Santa lnês /MA 3í de Dezembro de 2021

Darly Dannyele Lago de Meb
Contador

cRc/MA 14087t5

(-,

ii

ilaria Eduarda Mascarcnho de Farias
§ocia Administmdora

.-ll
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: DlÁRto

No de Ordem: 4

Santa lnês, 31 l12l2,2.l
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o presente livro do tipo DlÁRlo contém páginas numeradas, do no 01 ao no 0g, e serviu para escrituração no
perÍodo de o1lo1l2o21 a 31r12r2o21, da empresa p G AGUTAR vrErRA E crA LTDA.

DARLY DANNYELE LÀGO DE MELO
CONTADOR

cRc/MA 14087

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
PESSoA JURÍDICA

cNPJ 27.967.465/0001-72

MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS
Administrador, Sócio
cPF 616.463.843_77
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1.

certíficamos que o ato da empresa P G AGUIAR vlElRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ
Nome

02158249382 Y DANNYELE LAGO DE MELODARL

27967465000172 P G AGUIAR VIE]RA E CIA LTDA

6íM6384377 MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS
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FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE
uluÁRrl: 0{317!.16390

oÀfA: oallzl2ozl

Itsc. ESTÁDU l:
R^zÂo socl u

UITIÚA
^LtEFr 

çÁO: 3U11/2021

CP G ÂGUIAR VIEIRA E CtA LTDA

12.530_79í-8
()

EÍIuAçÀoFBcA!. RÊGULAR

roTlws F§c^ts:
SERÀS : Nóo

sru^çÀo cADAarR !: ATIVO
oÍvo c^!^STR^t-: -

OADOS GERÀI6
CPF/CI'J:

ta^zÂo 60ct L:

tatBE.

llikE DE tln/D 13:

^6ÊNca 
REGDT{^!:

TIPO !E SOCEDADEi

ICOlll E tAOi
OAtA OBSI!. NFE:

cornÉp EtEtl.ô Éo:

tPo PEtto^: JURiDtc^
c^PíÍÀ_ toÊt L 500.000,00

UFNÊ: í) - UFRE / §A|.IrA IN.s
C^T. DO ElT SELEqIEl.ro: MATRTZ OU UNTCO

ilsc. CÊNTRÁUZ^OOÊI _

o ÍAoBRlc. EFD: 01/01/2021
Áeee Úr|Lzroe, _

SoCIEDADE EMPRESÁRA LIMIÍADA
IIORMÂL
0 t 109,2009

carlo8lhdmêÍo@hoún.it.com

27 .967 .4â5lOO01-72
P G AGUIAR MEIRÀ E CIA LTDA
2120í183681
14tú12017
05 - aGÊNctA DE sâr,lrA |NES

EIDEREçO DE ES'ASEI.ECEI'Iô
CEP

EXO€REçO

coIPLllElíto:

6530G970
ROO BR 316

SÁNÍÂ INES
(ss)8206-01 78

a^|Riq vn_^ oUMPtcÁ
E§r DO: MA

úraÉRo: 1996

ENDEREçO Ft§C^!
CEP

ETOEREçO

C(reLEETTO:
Porro oE RE;EaÊl{C.:

GDADE
ÍEI.EFOI'E:

cEPCâ.q P(§t^L:

ROD BR 316

§qNTA INES
(98)8208,0178

00000-000

XÚIERO:1996

a{RRo: VILÂ OL|MP|CA
EÍrâDO: UA

cttaE . ATtvD^oEs EcoxôttcÁs
OiDEI

1
LtÍÂRloslocoMÉRc VAREJO DE AUToMÓVEIs, CAMIONEÍ AS lJTIE NOVOS

2 uÁotxNAs SEM OPÊRADOR, EXCErO ANOÂIi|ES
TJGUEL DE E EOUPAM€NTOS

3 coLÊTA oE REsíoUos PERIGOSOS

CONSTRU DE EDtFictos
OBRAS DE URBAN E

6 4299501 ESPORTIVAS E RECREAÍIVASDE INST
7 43 t 3400 OBRAS DE TERMPLENAGEI\I
8 ,t39S104

DÉ CAÂGAS E
DÊ E FORNECMENÍO DE ÉOUIPÁrtIEt{Íos IRÁNSPORTE É

I 4399105 OE ÂGUÂE DE

10 45t 1103 CAMIONÊTAS nÁRostocoMÉRc OR T DEACADO AUToMóvEts, UTE IL NOVOS E usÁDos
11 45.fi104 ATÂCADOcoMÉRclo POR DE sÔAMNHÓ€ ENOVOS USÀDÔS
12 4511105 ATÀCADcoMÉRClo POR DEo EREBOOUES SEM I.REB OOUES NOVOS USAOOSE
13 4511r06 POCOMÉRCIO R TACADO ôNDE EEUS MICR oôNlBUS ovosN E USADOS
1,{ .{520001 MEcÂNlcA crE vElcurosDE E ÀUÍOiIoTORES
15 4530703 COMERCIO A VAREJO DE E AcEssóRtOS NOVOS VEICULOS AUTOMOTORES
16 45307tÉ coMÉRCo a vÂREJo oE ssóR ICULOACE E tos USADO VE AUTOMOTS ORES
17 16112A3 CoMÉRClo OCICLETASDEVÂREJO MOT E TONETMO NOVAS
18 1íl,12íJ6 coMÉRco A VAREJo DE PE OCICLETAS TASE AcÊssóRt NOVOSOS MOT E ONEMOT
19 15!1207 co|,ÉRco A VÂREJo DE PE TASÊ OSACESSÓRI us Dos MOTOC ICLE E ASMCTONET
20 4741500 VAREJI sÍA ÍINTASlocon ÉRc DE Ê MATERIÂlS PINTURÂ
21 1?42300 SÍA MATEtoCoMÉRC AREJ I DE R ELÉÍRrco
22 4?43100 CoMÉRcIo VAREJISTA DE VIDROS

1711t01 TScoMeRclo VAREJIST DE FERRAGENS E FERRÂMEN
24 1744002 VAREJISTcoMÉRCto DE EIMAD E ÀRIE TOS
23 4714003 ARÊJISTA MATERIAIS,ocoMÉRc DE lDRÁuH LICOS

CoMÉRcloV
E ÍELHASDE PEDRA
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01317ta6t90
DAÍk oa/L?l2O2r
HoRÂ:10:29

CIIAE . AÍIVEADES

1714005 VAREJISÍA DE MATERIAÀS DE NÃo
28 4714099 COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAIS DE EM
2S 4S23002 DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTADE TRANSPORTE DE PASSÂGEIROS.
30 4924{t00 TRAT'I§PORlE

31 771 DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
32 7719599 NÃoOUTROSDE MEIOS DE TRANSPORTE ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONDUTORSEM
38 773140A ALUGUEL DE MAOUINAS E SEM OPERADORu ATIVIDADES DE APOIO À NÃO
35 38í í400 NÃo.PERIGososCOLETA DE RESíDUOS

RTPRE§EÍITAI{TES LEGA§
SOGIAL TPO Í}E

DE FARIAS

MARIAEOUARDA MASCAREMIO DE FARIAS 205 -
131 GUTEMBERG VíEIRA 101 -

JUOSIA§'

oATA lttcLusÀo DATA
IEFÉlroloo"-

IIPTO

Náo e)díêm Açóêt Judlcials paE 6$ lnrcrição estadual.

OBRôAÍOREDAOÊ / CREDEI{CIATEI{ÍO

DATA

lfõo crbtom Obdgxorledrdlr/C'rdmcismtc p.Í! §

lllcENTtvos / RÊ6ttEs EsPEctÂts

DATÀ ,A 
FIM

llio adst.m lncaÍttivos/R.gims Erpactaí! pâra .3Ge lnscriçto

Pág*B2dê2

i'5i nr
r\i

|.
L

...', )

WTERIORMENTE



13tú1202215:16

?IcrcMA
C

o:\
cq'§otlo REgq{& DE(qtaÍ s!-oaDE

CON§ELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTAT'O DO
cERTtDÁo DE HAB[ÍrAçÂo pRoFssróml_-

q CoN§ELHO REG|oNAL DE GoNTAB|UDADE DO ESTADO DOi|ÂRANHÃO cerrifica que o(a) proÍissionat iaent.fãdoiã) no-p;sento documentoenconra-se habititado pafa o exercÍcio da pÍofssào contábit.

\)v!

REGISTRO

Emissáo: MARANH ÁO, 1.3lA612022 as íS:iS:45.
válido até: 1 1 to91202..
Código de ContÍole: 69795.

Para veriílcâr a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

A falsiÍicagão de8te doclmeÍtto constitui-se em üimê prevBto no Código penal
Brasilairo, sujsitando o autor à respsctiva ação penal.

NOMÊ................. :

REGtSTRO..........
CATEGORtA........

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO
:MA-0í4087/O§
:CONTADOR
*".582.493-*CP

1t1
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Gomercial do Estado do Maranhâo

ç''. i(ffiomEFACJLrrruHjió:

CERTIDÃO ESPECíHCA
Sistema Nacional de Begistro de Empresas Mercantis _ SINREM
CsÍliíicamos quB as irúormações *aixo constam dos documêfltos aÍquivsdos

CertiÍicamos que p G AGUTAR V|EIRA E CtA LTDA
enconlra.aê rcolstrada nctta JuÍr1s Cometc{al, como segue:

Protocolo: MAC220] 959994

uRE?l20Íl&EBr
cilF,, a7.937í.6{ir0s1 -?2

Sftuação
ATIVA
$duc

SEM STATUS

nesta Junta Cornercial e sáo na data da sua

rdüêço Completo BR 916, Nr 1996, xxxxx, VILA OLmHCA - Santa tnês/UA - cEp 6S3fi,-SZo

Ato

223
002
208
002
002
m2
318

223
fr)1
901
901
901
901
310

310

310

002
00e

Número

m72n54õ762
2120t 183681
20211373028
21201 1 8rÍ]681
21600202892
21600202892
20210802880

mlunTso
20201 537435
20201537419
2020 1 537389
20201 5s7370
20201537362
20200989871

202007993Ít9
202007ss339

20200439049

20m0416118

ú200237534
20200180240

2f,20012s,857
m200126857

20200006070

20191 í90896
201 91 1 9091 I
20191 1 91 078
20191039276
201 91 039276
20190839058

201807582s2
201 80758292
21801214707
2180121170?
218O1214707

11fi1m$
06/03/2020

mfizmw
20tozmfr

06/01 /20â0

13/12/2019
13lle/20ís
1il1,,ãJ19
mruoêo1s
20/0s/201 s
15to7/2019

2il11m18
23t11t2018
11tút2017
14t0É,t2017
14n6r2017

Arquivarncntos postedorcr

Ilrta Dcscrição

05/05/2022
30t11t2021
30t11t2021
3011112021
?3,n?/2021
xnl2B21
141Af,2021

06lutã,21
1qo1na21
14n1n021
11t01t2021
14t01t2021
14t0lt?oÊl
26t1A|aüZO

13nUai20
13t10,tâ2o

23tü6t20m

16/t6lã,20

BALÂÀICO
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESABIÂL
EMÂNCIPACAO
TRANSFORMACAO
TÂANSFoÊMAOAO
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
DESENOUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEOUET.IO
PORTE
BALANCO
PÊOCURÂCÂO
PHOCUHACAO
PROCUHACAO
PROCURACAO
PROCURÂCAO
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÀR13
cor{sollDAÇÀo DE CoNTRATO/ESTATUTO
ALÍER^Câo DE DÂDOS (EXCETO NOrr€
ETFFE§ARIAL)
d,TBOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPBESA/
EIvFRESARIO
Ot,ÍÊO6 DOCUMÊNÍO§ DE NTERESSE DA ÊMPÊESA/
EI'PRÊSÂÊIO
afl-ADreO
OT'IFOS DOCUMENTOS DE INTEÂESSE DA EMPRESA/
EiIFft€§CRP
coil§o{_tDAÇÃo DÊ ooNTBÂTO/ESTATTo
ÀLIEÂÂCAO DE DÀDOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CT,'TFO§ OOOUMENTOS DE INTERESSE DA EMPFIESA /
EIIPRE§ÂHf,}
otlrBos
q.JTRO§

OUTBOS
BÂtÂI{co
BALANCO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENOUÀORÂMEIITO OE EMPRESA DE PEO{..IENO PORTE
ALTERACAO DE DADOS E OE NOME ÊMPRESARIAL
ENQUADRÀMENTO DE MICROEMPR ESA
TNSCRIÇÁo
INSCRçÃO DE MICROEMPREÊNDEDOB ]NDÍVIOUAL

T

002
002

310

901
goí
t)0í
223
223
002

0s2
002
080
080
080

Ricardo Ctniz Das
SEêltuio(e) G6Íal

Se impressa, veriÍicar sua aut€nticidado no código NPUGOKES.

ldel

..í..i*,. .F GoyÉRno cÉl E
FACIL ranexrro:/

em
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utNlsrÉRlo DA FAzEiIDA
Secrêtaria da Receita Federal do BrasilrrocuradoriE.&ral da Fazcnda Nacional

v

CERTIDÃO POSITN'A COI' EFEITOS DE NEGAÍIVA DE DÉBÍÍOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVTOA ATIVA DA UNIÃO

ConÍorme disposto nos aÍts. 20S e 206 do CTN
nagaüva.

este documento tem os mesmos efeitos da certidão

Nomê: P G AGUTAR VIEIRÂ E Cn LmA
GNPJ: 27.967465 tOOOl -tz

Ressarvado o di?êito da a Fazenda Nacionar cobrâr 6 in§cíâvêr quersquer dÍvrdas dêresponssbilidade do sujeito passivo acima idenriÍicado gue vierem a ser apuradas, é certiflcado que:

I' constam débito§ administrados p€ra secrêtaria da Receita Federar do Brasir (RFB) comexigibiridade suspensa nos termos do art. 1s.r da Lei nô i.rlz, o" zs de outubro o"Jgãã _código Tributário Nacionar (crN), ou objeto de oecisao ludiciar que determina suadescon'idsraÉo para Íins de cartificaÉo da reguraridade fiúr, ou ainda nào ven.io*l "- 
- -

2- constam nos sistemas da procuradoria-Gerar da Fazenda Nacionar (PGFN) débitos inscritos
em oívida Ativa da união (BAU_) com exigibisdade suspensÍ! nos ter?no6 do aÍt. 151 do crN, ougârantidos mediante bens ou dkeito,s, ou com embargos da Fazenda púbrica em prã"Ã* à"exe".rção Íiscar, ou objeto de decisão judiciar que det-ermina sua desconsideraç"ó p"àtn" à.certiÍicação da regularidade fiscal.

Esta certidão é válida para o estaberecimento matriz e suas Íiriais e, no caso de ente Íederativo, paralodo.s os órgáos e fundos públicos da administração direta a ete vincutaooa. nerere-ee Á sid;;:ã;,sujeito pa§sivo no âmbito da RFB e da.PGFN e ábrange-inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a'a 'd' do paÍágrâfo único do art. 1'r da Lei-no g.z12,Ju z+ o.lrlho d. í99í.
A aceitaçáo desta cartidão está condicionada à veríÍicaçáo de suâ autenticidade na rnternet, nosendereços <httpi//rfu 

. gov.be ou <http:/,vww. pgúh.gov.br2.

certidão emitida gratuitsmênte com bese ne porteía conjunta RFB/PGFN na 1 .751, de zhot2014.Emitida às 12:25:09 do dia 1BlO5l2O22 <hora e data de Aíasitia>.
Válida até 14l11l2AZ?.
Código de conFote da cêÉjdáo: S388.Â86E.SaCC.2Düa
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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iâcii,nrmise Govemo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comércio _ SEINC
Juntra Comercial do Estado do Maranháo
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
FdocópÍa dc ProGaÉlo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Cerlilicamos qu6 âs inÍomâçóes abaixo conslam dos doqJmenlos aryuiyadosnesta JuÍta ê

21 201 1 83ô81

solicltado:

M4C2201959008

Esta certidáo Íoi eÍnitkia pela Junta Comeícial êm Z0I0S/20A2, às 1d:24:4S
Sê knprês,§â, veÍiÍicâr sua âutonlicidàdê no frt6sJ,frrncmfiasaÍacfl.ma.gov.br

na dâla SUâ

RicaÍdo Dir{z Dias

Sêcíotario GÊd

(horário do BrasÍliâ).
', corn o códigô SFcyÂllÀF

l.lome Empresarial: p G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

ilalurêza JurídlEa: Sociedada Empresária Limitada
Protocolo ; MAc22Ot 959008

NeturGza Jurídlca: Sociêdade Empresiiria Limilada
NIBE:
21 201 Í 83681

GiIPJ:
?79674650001 72 ÚltimoArquivamênto Íúiimêro:

Data: 05/05.i2022

NúhÊo:
D.tâ: Âlo:

30ií 1 12021
ALTERÁçÀO

o!t
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ALTERAÇÃO DOATO CONSTTTUTTVO E TRANS
EIRELIEM LTDA

D()
()

Pdo presente instrumento particular de alteraçã0, pAULo GUIEÍúBERG AGuAR vlElRA, brasileiro,
solteiro, empresário, nascido em 14/08/í988, portador do RG n" 0s02147420055 sESp/MA e cpF:
043.178.463-90, residente e domiciriado na Rua Natar, sN, Jd Nova Era, santa rnês/uACEp: 65.30&

1301 
pelo presente ato, na condiçáo de ütular da p c AGuIAR vlElRA ElRELl, mm sede domiciliada na

Rod Br 316, 1996, Vira Orímpica cEp: 65.300-970 em santa rnês - MA, com registro devidamente
arquivado na JUCEMA - Junta comerciar do Maranháo sú. N.o 21600202sgicom registro em
141ú12017 e inscrita sob. cNpJ: 27.967.465/0001-72, resotue transÍormar seu registro oe EiREtt em
socrEDADE EMPRESÁRn LMTTADA, uma vez que admite, neste ato, na quaridade de socio, tARrA
EDUARDA ilAscARENHo DE FARrAs, brasireira, soneira, emancípada, empresaria, nascida em
15/10/2005, portadora do RG: 05053í34201$6 sEspiMA e cpF: 616.463.,84$77, residente e
domiciliada na Rua Lateral Norte n' 71 Jardim Nova Era, santa lnês -MA cEp: 65.306-07s, nos termos e
condiçoes a seguil', sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e
passivo da EIRELI ora transfoÍmada:

cúusuLA pRlÍrtElRÂ: Fica transformada a EtRELt, já quatificada, em soclEDADE LIMITADA,
passando a adotar como norne empresarial a denominação social de p G AGUIAR vlElRA E clA LTDA,
co*n sub-rcgação de todos os direitos e obrigçóes pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transÍerido Rg250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em
250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, para a sócia ora admitjda.

cúusulÂ IERCEIRA: O acervo desta ElRELl, ora lransfumada, no vahr de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), passa a constitulr o capital social da soclEDADE LlMlrADA, ora constituída

Para tanto, firmam em ato contínuo, o 'coÍtrato social", o qual se obrigam mutuamente na condi@o de
socioo.

CO}ITRATO SOCIAL POR TRANSFOR*IAçÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EITPRESÁR|A LII{ÍrADA

PAULo GUTEÍúBERG ÂculAR vlElRA, brasileim, solteiro, empresário, nascido em í4108/1988,
portadordo RG n" 0fi21474200i5 sESp/MA e cpF: 043.178.463-90, residente e domicitiado na Rua
Natal, sN, Jd Nova Era, santa lnês/MA cEp: 6s.306í30, e MÂR|A EDUARDA ilÀsc RENH0 DE
FARIAS, brasileira, solteira, emancipada, empresaria, nascida em í5/.Í0/2005, portadora do RG:
0505313420136 SESP/MA e CPF: 616.463..843-77, residente e domiciliada na Rua Lateral Norte n. 7.1
Jardim Nova Era, santa lnês -MA cEp: ô5.306{75 pero presente áo, na condiÉo sócios d
AGUüIR vlElRA E clA LTDA, com sede dorniciliada na Rod Br 316, 1996, vila otrmpica cEp:
970 em santa lnês - MA, inscrita sú. cNpJ: 27.967.46s0001-72. Resolveín, eÍn comum

a PG
65.300-

conslituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cráusulas seguintes:

í; Dl



Página 2 de 5

ALTERAÇÃoDoAro"E|I?TJIHJTLyToDiTRANSFoRMAÇÃoDE

cúusulA PRlttElRÂ: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: p G AGUIAR vlElRA E
CIA LTDA

CúUSULA SEGUNDA: A empresa rem sede locâlizada na Rod Br 316, í996, Vita oímptca CEp; :i
.-1 ' I r,ii x65.300-970 em Santa lnês - MA

CúUSULA TERCEIRA: A empresa tem por objeto social:

/ 45111101Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
/ 45Í 1 1103 comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
í 45111104 ConÉrcio por atacado de caminMes novos e usados

r' 4511 1/05 Comércio por atacado de reboques e semineboques novos e usados
/ 45111106 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

r' 77 110100 Lúaçáo de automóveis sem condutor

/ 77í95/99 Locaçao de outros meios de transpsle nâo especilicados anteÍiomonte, sem @ndutor
(caminhões, reboques, semi- reboques e similares);

{ n314100 Nquel de máquinas e equipamentos agrÍcohs sem operador
/ 01610/99 Atividades de apoio à agricultura náo especificadas anteÍioÍmêflte (locaão de maquinas e

€guipamefltos agrícolas com çerador, rocaçao de maquinas e equipamentos agrícoras sem
operador);

r' 38í 14/00 Colêtâ de resíduos não-perigosos

r' 3ü2-2100 Coleta de resíduos perigosos

"z 42í3U00 Obras de urbaniza$o ruas, praças e calçadas

{ 4399-1105 Perfuraçâo e construção de poços de água

{ 4120/,lCÍJ CütsEr.rçâo de ediÍicios

r' 4134/00 Obras de teraplenagêm

{ 429sl5m Consbução de instalações esportivas e recreativas

{ 49248100 Íransporte escolar

{ 7732'2101Aluguêl de máquinas e equipâmentos para constnrção sem operador, excelo andaimes
r' 47í4-0199 Coméfcio vaÍeiista de materiais de construçao em geral

/ 4744-0102 Comercio varejista de madeira e arlefatos

r' 4744-0lM Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
{ 474+0105 Comércio vaÍejista de materiais de conshJÇão não especificâdos anterioÍmente (cimento

calhas para construção, azurejos, ceÉmicas, box para banheiro, aíeÍatos de cimento)

c
=

)I;,
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORMAçÃO OT
EIRELI EM LTDA ,<'.r,-',!)[i1];

,1j,:.ío 't z)à/\/,.-/
lLt t - /{ 4742-3100 Comércio varejista de material elétrico

{ 4744-An3 Comércio varejista de materiais hidrzulicos

/ 47434ÍAA Comércio varejista de vidros

./ 4741-5100 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

/ 4714-081 Comércio varejista de fenagens e fenamentas

/ 45307/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

r' 45307,t4 Conrércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotons

{ 45412106 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

r' 4541?107 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicbtas e motonetas

/ 45200/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

{ 4399í/04 Serviços de operação e Íomecimento de equipamentos para tr:ansporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras

'/ 49n0n2 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

{ 4il1-AA3 Comércío a varejo de motocicletas e motonetas novas

CUEUSUUE QUARTA

A Empresa iniciou suas atividades em 1410612017, e, duraÉ por tempo indeterminado.
Parágnab Único: Fica estrbelecido o foro da cidade de Santa lnês/tA para qualqua ago fundada

neste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiada que seja.

CLÁUSULA QT'INTA

O ceptal é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em divídidas em 500.000
(quinhentos mil quotas) no valor nominal de (1,00) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos

socios moeda conente do País:

3l
t--l

/tj

I -/.i9

soctos R$ 0tlo QUOTAS

Pzulo Gúemberg Aguiar Vieira 250.000,00 50 250.000

líada Eduada Mascarenho de Farias 250.000,00 50 250.000

500.000,00 500.000
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTTVO E TR
EIRELI EM LTDA

cúusutÁ sErrÂ

(/

,z :)r

i>
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A data de encenamento do sxersício empresarial será em gl ds
nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do
bahnço de resultado econômico, cabendo{he os lucros ou perdas apuradas

de cada ano,

balanço patrimonial e do

cLAusulÁ sETttA

A empresa será administrada pela socia MARIA EDUARDA MASCARENHo DE FARIAS, que
ficará inqrmbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exersício das atividades ora
assumidas, bem como, de representá-la judiciale extrajudicialmente, ativa e passivamente perante
todas as repartiçoes e instituiçoes financeiras, vedado, no entianto, o uso do norne emprêsarial em
aüvidades estranhas ao interesse social.

cLÁusurÁ onAvA

o titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual

CúU§ULA No}TA

A administradora ilâRIA EOUÂRDâ UA§CA§Ef{HO Í}E FARüI§ declam, sob as penas da
lei' que não está impedido por lei especial, e nem cpndenado ou encontra.se sob os efeitos de
condenação que o proíba de exercer a administraçao da empresa individual de responsabilidade
limÍtada.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assina o presente instrumento em uma única via
que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercialdo Estado do Maranhá0.

Santa lnês1MA22 deNovembro deZAZ1

Maria Eduarda Mascarenho de Farias

Socia Admínistradora

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

Socio

\ uI
r-L-
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CertiÍicamos que o ato da empresa p G AGUIAB VIEIRA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome
04317846390 PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIE]HA

61 646384377 MAHIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

JUCEI{A

clrll'Ic.o O rr.Ota!:ro W IO.LLíZ1,-L ,'r.to aO I" Zt2011t!6r1.
P§(xloCOLof 2113?3oto Dt 2glLtrZOZL.
cóorco or rrrtEü.rírçÉô; 121o823993s. cEr, Dr gEDr: zz967a5so0ol?2
UIRE: 21201183681. coü AFETToS DO REcIBmo W: 2it/L,/2O2L.t c &E"irn. vrtll r crt r:!Dl

TIC§DO DrrIZ DII8
vlct_FnEsIDttÍ[t

,ü. rFrxt..tr€rl .ta . g_. Dg
À vôlidrd' dagt' dôclmnio, !i j.Írplasso, ficà suj.ito à cmprovàçiô dc aua âutontj,cidàdê nos ra.p*tiaos poEtàis,inÍgilando €.u8 Í*trEctivos códigot dcr vrrifÍcaçâo.
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Improbidade Administrattva e Inelegtbilidade

Certidão Negativa

,\j
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Gertiftco que nesta data (oltoützozz às 08:49) NÃo coN

Nacional de Condenações CíveÍs por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 6í6.403.848-77.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibiüdade do condenado.

Para consultas sobre inebgibÍlidade aoesse portal do TSE em htto://divulqacandcontas.tse.ius.brl

Esta cBrtidão ó expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
6297 -52U-C723.F148 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.ohp

Gérâdo êm: 0110612022 â6 0g:49:08 CôN§ELHO NACTONAL DE JUSTTÇA

./.,
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Improbtdade Admtnistrativa e In

certifico que nesta data (0í/06/2022 às os:3s) NÃo coNSTA no cadastro

Nacional de condenações Gíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com tÉnsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF n. 043.178.463-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica aúomáüco 6 nêcêssáÍio recônhecimento da
inel€gibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidâde acêsse portal do TSE em httD:/ldivuloacandconta s.tse.ius.br/

Esta ceúdão ó sxpêdida gratuitamênte. sua auteÍrticidade pode ser por meio do núm6ro de conkol6
6297.4F0í.9564.E329 no seguinte endereço ade

Gerado ern OllOÉ12022. es 06:35:29 CONSELHO NACIONAL DE JUSÍIÇA 1tl

d
Certidão Negativa

)l



Improbtdade Administrativa e Ine

:-

Certidão Negativa
)t,

)

certifico que nesta data (01106t2022 às o8:si) NÃo coNSTA no cadastro

Nacional de condenaçôes cíveis por Ato de lmprobidade Adminlstrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção aüva

quanto ao CNPJ n" 27.967.46510001-72-

A condenação por atos de improbidadê administrativa não implica automático e necessáÍio Íe@nhecimento da
inelegibiüdade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acess€ porta I do TSE em httD://divulqacandcontas.tse us.br/

Esta c€íidão é expodida g:ratuitamente. sua autenticidade pode ser por mêio do númeío de control6
6297.5281.4C11'6273 no seguinte endereço: httos://www.cni.ius.br/imorobidade adm/autenticar certidao.pho

coNsÊLHO NACTONAL DE JUSÍ|ÇA Págíne '1lí
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TRIBI]NAL DE, CONTAS DÀ UIVTÃO

cnnrluÃo NEGATTvA

DE

LlcrrAtlrr s rNrrDôNEos

(Válida somente com a apresantação do CPF)

Nome completo: MARIA EDUARDA MASCARENHO DE FARIAS

CPF/CNPJ : 61 6.463.M3 -7 7

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃ0 CONSTA da relação de responsáveis inidôneãs para
participar de Hcitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
tcrmss do art.46 da Lei n' 8.443192 (Lei Orgânica do TCII).

Não consta:n da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de reflrso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão ernitida às 09:05:45 do dia 0110612A22, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das inforrnações aqui prestadas podem ser con{irmadas no sítio
https://contas.tcu. eov. br/ordsiflp:INABILITADO : 5

Código de conffole da certidão: T4H2010622090545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidaná este documento.

r
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TRIBI,JNAL DE CONTAS DA UNTÃ0

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LTcITAI\ÍTEs INmôxros

certidão ernitida às 09:07:25 do üa 0llo6/2022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podern ser confirmadas no sitio
https://con tas.tcu.go v.brlords/flo: INABILITADO:5

Código de controle da cqlidão: YG A4010622090725

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidani este documento.

o rribunal de contas da união CERTTFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃo coNsrA da retação di responsáveis inidôneos pare
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do rrt. 46 da Lei n" 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não corstam da relação consütada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nào
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenaçtes teúam tido seu
prazo de vig&rcia expirado, bem como aqueles cujas apreciaçôes estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

,... i,-\t t\ t
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(Válida somente com a apresentâção do CPF)

Nome completo: PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

CPF/CNPJ: M3.t 7t.,í63-90
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNryÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITAIITES INIDÔNEOS

Nome completo: P G AGUIAR VIEIRA E CIÂ LTDA

CPF/CNPJ : 27 .967 .4651 t00l -7 2

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerentc
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneós pera
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art.46 da Lei nn 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não con.stam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nâo
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações teúam tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou d.e decisão judicial.

Certidão emitida às 09:04:53 do dia AUA6|2A22, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confinnadas no sítio
https://contas.tcu. sov.br/ords/flp:INABILITADO: 5

Codigo de controle da certidão: BFVO0I0622A9O453

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

i).



Sérgio Castrequini fante
Tabelião e Oficial- TitulaÍ
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CERrIDÃO

l"ildgdasarribuiÇo.",r::*l'i",R.. j"""r..1.":iJ."::X.::.".::"iii:":
de PR.TESTO, deste carto;io-, veritiquãi-ã"iá" ..rc .ONBTÀR resistrodê pRoTEsTo, de responsabi li dade a"'p i xiiien vrErn,À E CrÀ LtDÀ,pessoa jurÍdica, inscrita no ct{p,, u"i "-ii 27.96.1 .46s/ooo:_72,situada na Rod. BR 316, n. 1996. 

""ir.o ,if" Otlmpica. Santa Inês,Estado do Maranhào. CerLiflc_o .i"ãàl- *ã,- u" buscas realizadascompreendem o perÍodo de S (cinco)anos.' Emolumentos contendovalores do FER,J, rERC e FEtíp/ F'aDep: 60, il.

PG

O referido é verdade e dou fé.
Santa Inês. 20 ctô mâio de 2022.

t-{,tt
Soraya Sousa ViêÍra

Escrevente Autori zâda

4lod.i ,Judi < icrio l.,ttA.5.lo
cERr I D0?98?6xtiÍRo§CR 1 ?Kt5s6l ,
zd,€3r?Oa? Og OB,4?, tto. l? 5.i, P.! t.<t)
,iGUtÊR UIEIRA E CIâ LT!e, Íoidl R, 44,17
Ei'ol Rt 39,40 FEÊC Rl 1,19 FÂIEP Rt 1.59
FEllÉ Ra 1,59 C.ntql t .n
httlÔ§, //'rlo ii.rs i s..b.

q ?Ç
Podrr Judic i or'lo ullÊ. srlo:
íraou I,is29el6D.,Ex99LYeWÉ4P23,
?g/6/X2. 99,09 e0, aio: l? 9, Por t (i)
ffiulÂl \rIEIm E cIâ Lmâ, Íotol R, 5,5?.qol ftt !,Í|2 FEAC tt O,t! rÊlEP Ra Ô.eO

,P Ra €,26 Conrerta a6
\ripr, //rr r!. tj i'q. i u.. br

PooLr ú,Jdi. isiô rJnA. 5.lo'
EUSCÊ.Ê029A75 I L49E aUÍ: JHIO.J 16,

"A/6/mêZ 
ell g1l:0t, âí§ 1? 6 a, Pr.t.(r')

6utÊi utElRA E Cla !ÍDA, Iolql ta ll,00
Ehol Ra 9,92 FERC Rt e,:É FÊDEP Rl g,l9
FElf Rt A,J9 Co.Íllta à
httpr. //rr lo ljho J\rr br

ffi ffi
tiRJ-...."

P6 tl

ffi

vs.O- OAUTIX Êb.rcháin Doàrnúi* DigiráÉ 6 ssü9o3 Lidá Epp.'rifie Ên 211052022 10:26:40 q6 0 d@mútd dc hâsh isH -256)
áb82Ldd47106220à45€7sbc603c4s3.6c37356.!t077a145s€!r650.tgoae?€ Íoi ysrdá.tô dn 21túlza22 $:23:17 úavê de tãhsácáo tt!.kúáh
ü2d49ô72e8d@0216,4cb3ádcâ9oe2cd726as3êháo1r69a513d7234dd866228ô5 â r'od6 s€r v€.it6do s hü!Ê://ww.d€u0n-@/Ftcch6.k (Ntoi 6st ss)

3' c ÂRlóRto EXÍRÁJU olc l^L oE §ÀNTÀ l És -tl^!. caRrôRto EtÍRAJuolclal DE sartlAlNÊs -rÀ

c^RroRlo rrTR^JUüCrA! OE SANr lliE9 . lA

@
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Rua XY de Novembro, 64 - Sala 2l
EdiJício Pedro Francisco yarga,s

Centro, Itajaí - SanÍa Cotqrirra
(47) 3514-7599 | (47) e9745_2223

www.dautin.com I dautin@dautin. com
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CERTIFIGADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLocKcHATN DocuMENTos DrcrrArs E sERVIços LTDA, especifcâdâ nesre ato apenas comoDaúin Blockchaln co. cERTrFrcA para os devídos fins de àireid q;e, o aÍquivo digitar especiÍicado com otipo do€,'nenrar.Au-trnrtrc.ção e repres€ntado-pgh !1ç"" t a"r, àffian"a co*,uãou õir-úÀ--zõ,'i"códiso 8b02F{dd87í 08zmbr5«tTsbc60scsa3cecansbdaozzrr iiãi-z'rcasoogcrrir -roi 
"rtãnitàoã'àu3l*.d-o rm . 

r: Legisraçóes e noÍmas vigentes' atravós da rede Ébckc'ain g*rereum ôràss'iiãu'.identificador únim denominado NID 65155 d;ntro do sisrema.

A autênticaçáo sletrônica do docümento intltulado 'CN PRoTESTO 2006", cüjo assunto é dascrito como -CN
iIo-IEs.I9._10!91 Íaz prova de que em.2íl0í2022 ro,a,ti, o ."iú"ávei p G Asui;r úúiã. éi, r_ú"(27.907./t€5r001r1-72) tinha posse do ârquivo com as mesmas caracleiisticas lue tár"rii"prJr.iã"" iip-d"d€ âúÊnliddâdc, ssndo dc p G ASril'-Y"fr." 

9ia_ Lrdá e rospons;úú;e, riiica a cxauiiva, pri;;""JJ;;"
do documêflto apresêfltado a DAUTIN Blockcfiain Co.

E§te cERTlFlcADo foi emitido am ?1to512022 ,0;24:49 através do sistema de autenüc€çao el€rônica daempr'sa DAUTTN Brockchain co. de acordo com o Art. í0, s z" daMp izoo-znff,r, art. roi ao c-oa,g; õiuii"Art' 411, em -seu s§ 20 e 3" do codigo oe eroce-sso tivir, *túnoo o"*", -anerra ae acor-Jã-paià'ocumprimento do Decreto,|O2TB12OZO.

Para m_eis jnígÍrlsço9s sobre I opersçãrc gge-s:e -o :i!e https://www.dautin.qom e inÍorme o código detransação bloc*chain 0x2d89872ac8dca0218fiícb3adca90ê2cd:2264â3ebe006grsrsazzsaaaaoozzabi.-
Também é possível acessar a consutta através da rede blockctrain àm trtçs:,,utockscout.com,/atc/mainneu

' Lêgislação Mgente: Mêdida proüsória n" 2200-2/200'1, código civil e código de processo civil_

DAUTIN EEI
BLOCKTHAIN

Preidêírd. d. Raúti{r b. Crit
§iô.rh esa ÂFü!to6 }ritro.
iGI§À pRgvISI)RIÀ 1.200-2
ô€ 24 DE rcO§ÍO DE 2001_
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FACIT N^ry^ó: GoYemo do Estado do Maranháo
Secrelaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Juota Comercialdo Estado do MaEnháo

Erdarüço Cornpblo
Fodoüa BR 3í6, N0 í996, V|LA OLtMptCA - Santa tnêsiMA - CÊp 65300-970

I e^xx^o:

I

CERTIDÃO SMPLIFICADA
B]§tema Naclonat de Registro de EmpÍêsas Mercantis - SINREM

Caíífcario3 $rs âs antoÍmâçors âbaixo €ôítst n clos cbGU
nêslâ Jun!â Coflrêrciâl ê 3ào na clatâ cle §uâ orpêdiçáo

Socbl
45111O1 COMERCIO A VABEJO DE AUTOMOVEIS. CAMIONETAS Ê UTILITARIOS NOVOS 45í I1l03 COMERCIO POR ATACADO DEAUToMovEls' cAMlchlETAS E urlLITAR,os Novos E usaoos +sfirrct êôüencro poFi ATÀcADo DE cAMtNHoES Novos E usADos''511 1/05 coMERclo PoB ATACADo DE-RESoouEs E sEMlRhiúouÉi -úüos 

e useoos 4s1r 1/06 coMERCro poR ATAcADc) DEoNIBUS E MlcRooNlBUS Novos E usADos 77í 10/00 LocAcAóóE rurôúóvers senr coNDuron n i 95/se LocAcAo DE ournosMElos DE TBANSPoRÍE NAo ESPEClFlcADos ar.rrenronr,leúÉ, sdr"r óóruôwon 1cm,ur.rnóÉs, nieó-ijÉ!, õiüi- 
".eooues 

eslMlLÁRES) 77314100 ALUGUEL DE MAoulNAs E EouIPAMENTóalê-Áicõüi seu opeRADoB 0í6ror'gs ATTvTDADEs DE Aporo AAGRlcuLruRA NAo ESPEoIFIoADAS ANrEntonuelre llocróeo óÊ úÀouiurs E EoulpluexrosAGn,ôoLAi-ôM opERADoa ,LocAcAo DE MAoUINAS E EoulPAMENTog^1c1qgnd seu opÉal-úÀiãá r r -+mo coLErA DE REsrDUos NAo-pERrGosos 3812-2/oocoLETA oE RESIDI.IOS PERlGosos 42138/00 oBRAS DE uRBANizAcó ÀÚÃé, pnncls e cALcAoAS,tites-i/os pEBFURAcAo EcoNSTBUcAo DE Pocos DE AGUA 41-204/oo consrRuceo oe eotFtc-o§[rslloo oeaes DE TERRApLENAGEM 4299-s/01 coNsrntrcAoDÊ INSÍALÂCOES ESPoRTIVAS E RECREArrvls rszaslú rRÀNs-ponie-Ésc-or-qn nsa-zol ALUcuEL DE MAot ;,rAs E EoulpAt ÉNTos
llLA-c-9ls]RucAo sEM oPERADoR, ExcEro eltoaü,/es lzaa{,€sôõüEÃcro vme.rrsrA oE MATÊRtAts DE coNsrRucAo EM GERAL474+002 colvtERclo VAREJlsrA DE MADEnI e eRrereros +zr++lolõàúincro vlnelrsrA DE cAL, ARETA, pEDRA BRTTADA, TrJoLos ETELHAS 'í7«{/05 coMERClo VAREJlsrA DE MATERIAIS DE coNsiÀuõno ttao especrFrcADos ANTERToRMENTE (crMENTo 6ALHASLlll-9gllrlycAo , AzuLEJos, cERÁÀ4Ícas, aox peie eÁúÊrdo, eniiàeros oe crMENro) 47,í2-sr'00 coMEncro vAREJrsrA DEMAÍERIAL ELEÍRlco 4744-0103 GoMERclo v REJlsÍA DE MATEÀiÀÃiiôtÀuucos +243-rl00 coMEBqo vARE,rsrA DE vronos 474Í-5/00 coMERClo vAREJlsrA DE ÍlNTAs Ê MAÍERIÀ|S PARA PlNruÊA rz,++-olói coa,renqo vAREJtsrA DE FERRAGÊNS E FEBHAMENTAs45307103 coMÊRco A vÂFÊJo DE PECAS E AcEssoRlos Novos pem váêur-os ruroMoroREs 4sgoz/tN coMEncro A vAREJo DEpEc^s E ACES§OFtos us^oos PAFA vÉtcLjlos arrorroÍóHaa +s+iá,ri-iiuenco e VÁFEJO DE PECAS E ACESsoEtos Novos PARAMorÔclcLETAs E MoroNErAs 'ts412l07 coMERclo Â vAREJo Dt Éeôlíelcessonros usADos pARA MorocrcLErAS E MoÍoNETAs45200/01 sERvlcos DE MANUTENOAÔ E REPABAOAO MEOANIcA oe vÉicut-os nurol,roroREs 43991/04 sERvtcos DE opERAcAo EFoBNEGIMENTo DE EoulPAMENTos PARA TRANSPOFTE E EllvÀôaõõàõeaoes e pEssoAs pARA uso EM oBFrAs 492s0/02 sEFrvrconE TBANSPORTE DÊ PAss'qGElRos - Locnceo oe atrrouovLs cõü úõrãnma +s*1-ats - co[rrEncro A vAREro DE MorocrclErAsiOTONETAS NOVAS

ra.lrE Êmpra3.nrl F G 
^ct 

t^F UEnA E ctA LToÂ

ll&Í.:. ürghr: §odêdadâ EóF63árià Lamtlâde
Proto@b: MÀC2AO195&965

MRE (ScdG)
21201183681

CI{PJ
27.§7.465tW01-72

h, d. Ato Corr!ílr,ttvo
14106/2017

híclo dô 
^üyld.d.14t06t2017

C*ni 8od.l
R$ 500.000.00 (quinhentos mit reais)
Ctpitrl lhlêgr.llr'do
R0 500.000,00 (quinhentos mit reais)

Forta
Demaís

Prôzo da Drr.lçig
lndeteÍminado

AdlBlnlstÍador
S

Admlnl.tr.dor
N

CPF/CNPJ
043.178.463-90

Palüclp!çio no caÉtat
R$ 250.000,00

Parllclpsção no capttal
R$ 250.000,00

Elpáda dD tóêlo
Sócio

E!Écl. do róclo
Sócio

Tármlno do mmd.to
lndeteÍminado

D.dos do Adrlnir*rador
llomê
MAÂIA EDUAfiDA MASCARENI{O D€ FARiAS

CPF
616..463-8a3-7/

Térmlno do mahdato
lndlrminado

úiinio Afquiyamênto
O.la
6/05/2022

Númêro
20220516762

Ato/êYehtcs
223l223-BALÁNCO

§EM STATUS

SituaÉo

Statu.

E6ta co.tiJáo Íd omitjda arto.na0camê.Íb ôm 20,0íAO2A, às Íaf4:0S (ho!&io dê g.a§0ia).
se imprBsa, veriÍicff sua auteriicidadê no httsEJ,vurrmpr6s.íaclt.miaovii. cL o cooigo ,rDzcgFÉA

1de2

i: r.;'
: ljitç

Dtdos do s(iclo
ilolllê
MARIA EOUARDA
MASCANÊNHO DÊ FÂRIAS
Nome
PAULO GUTEMBERG
AGUIÁR VIEIBA

CPFiC IPJ
616.463.843-77

Térmlno do nrndaio
lndetelminado
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F^CIL r.Rr$^o- Governo do Estado do Marânhão
Sscretaria de Estado de lndúGtria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

l-- à Fls
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Continuaçáo
CERflDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de EmpÍesas Mercantis - SINREM

CrrliÍcamos ql€ as intorÍnaçôls âbaixo úrtstárri dos docúmênto6
nêsla Junta oomârêiat o §ão nâ data da sua s4)ediqào.

Ricârdo Diniz Dias
S€cr€láÍio Geral

lilo6. Emlrairlrl P c 
^Gtlt 

E UERÀ E Ct^ LrDl
if.úr.r. J.í{rhr, Sdi.n{da EóFáôd,ia úôildâ

Proroêob: UÀC2201958965
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-ossEnvlçÕes,
a) os dados de identlÍicação são de responsabilldade do solicitantê da certidão, devendo a titularldade ser conferídapelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informaÇóes inseridas no banco de dedos. Em caso de exíbição deprocessos com dados desatualizados, o-inteÍessado deverá requerer a atualização iunto ao juízo ou órgão iulgjdor.c) A ceÍtidão será negatúa quando não Íor possível a individuaiização dos procksái poi""*n"i" de dados do poder
Judiciário. (artigo 8q s 20 da Resolução 121ICNJ).
d) A certldão cível eontempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, Íalências, recuperaçõesjudiciais, recuperaÇões extrajudíciais, inventários, interdições, tutelaé e curatelas. A certidão'criminal compreendà osprocessos,cÍiminais, os processos diminais militares e as execuções penais. Demais inÍormações sobre o conteúdo
das certidõeg consultar êm www.tjdftjus-br, no menu sêrviços, ceÍtidões, cêrtidão Nada coniü, tipos de certídão.
e) A certídão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo át da Let 8.666/1993.
Í) MedÍda prevista no artigo 26 do Código penal, sentençã não transitade em julgado.

A autenticidade deverá set conltrmada no site do TJDFT (www.tffijus.br), no menu SêMços, Cedidôes,
certidão Nada consta, validar certidão - autenticar, tnforniando-óe o'nriméío ao sàro oigiüÍ ãã 

""gür";Eimprcsso.

cERTtDÃo NEGATTVA DE DtSTRtBUTçÃo lesneoru- - AçÕES CíVEIS E CRtMt s)
tee2alnstâncias

CERTIFICAMOS quê, a!ós consulta aos registros eletrônicos de distribuição de açôes cíveis e
criminais disponÍveis até 12lasl2oz2, NADA coNsrA contra o nome por extenso s cpF/cNpJ de:

P G AGUüÀR VIEIRA

27.967.465/0001-72

- ritída gratuitamente pela internet em 12/OS|ZO2Z
\Élo digital de segurança: 2022.CTD.NOGG.gLDB.JMg6.t0F/.tOÍ L*f* VALIDA POR s0 (TR|NTA) DtAS *

Páglna 1 de 1 12105/20221009:25

UCEn - ,arid.o dc Emts§ão dê C.ítdôc6 do TJDFT
Fiirurn dc BrasíIa - Mlhon S.àâsüáo Barüosa, eraça Munttpai- LJji, sb." À Àa a - fÉr.o.

Horarro de Atêndtmênto: n is r g?ffiegHa. r sêxt -f.hq cxcáo fêÍbdo§.

\
-,r D[

àPodcr Judldffo d. tldâo
Tn*[llüL ÍrE JusÍç Do oisrrrÍo EBAL E oos rEnnrÍóÍuos

i.':,"í
i:l

c
7)

f
\)

w



,íDl=

T]DTT
:ils
!-) §Podcr Judidáío da t nião

ÍRlalraaL oE JusTlÇa Do DtsTRtTo FEDEn L E Dos TEnnÍÍóEos
1-.'-í9

o

v

P G AGUIAR VIEIRA

27.967.46s/OOO1--t2

.Eínitida gratuitamente pela internet eml. 1210512022
Selo digital de segurança: 2022.CTD.J6FB.TODM.T77U.NC34.NHHDH vÁLtDA PoR 30 ORINTA) Dtag *r*

Págha 1 de 1

OBSERVAçÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conÍerida
pêlo interêssado e pelo destinetário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informaçóes inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgádor.
c) A ceÍlidão será negativa quando não íor possível a individualização dos procàssós por caiência de dlaos à'o poder
Judiciário. (artigo 80, § 20 da Resolução 121lCNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperaçôes extrajudiciais, inventáíos, imerdições, tutelaa e curatelas. A cerlidão ctimlnal comprêendê os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdftjus.br, no menu Serviços, certidões, Certidão Nada Constã, Tipos de Certidáo.
e) A cettidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.666i 1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autênticidadê deverá ser conÍirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no mênu Serviços, cêÍtidões,
CeÍtidão ada Const , Validar Certidão - autêí*icar, lnÍonriando-re o-núméô do selo digítaí dd segurançã
impeeso.

12105/202210:08:10

C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO 1IçÔCS DE FALÊNChS E RECUPERAçÔES JUDICIAIS)
l. e 2a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 12l05/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

I{UCB - ttidêo dê Emlssáo d. C.rüdõls do YJDfT
Fó.um dc B.esíIâ - Mlhorl Sêbastlão Bartosa, Praça Munlctpal - Lot. t, Bhco A, Ala B - Tá?to.

Br.iil - DF
HoráÍlo dê AtêndlhÊlrto: 7h à. 1 th, dê .cgünd. . sêxtâ-fêha, exceto fed.dos.
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FoDER;uorctÁnlo Do ESTADo Do ÍúARANHÂo

Corregedoria Geral de Jurtlça
Socretarie Judlclal d€ Obtrlbulçlo de Santa lnêr

Crnr|oÃo JUDICIAL oNERoSA-SJDSI No 13, DE 3 DE MAIo DE2022
Códlgo dc Yrllül§lo: E5Ft7DB824
CERTJUDOIiIE§JOBI - tt2022

'\J

Número da guia: 220562A1 0A1222664.

crnrroÃo ue ralÊncm ou RrcupnRaÇÃo luntctat

USANDO da faculdade qus me confere a Lei. CERTIFICO. a requerimento de pessoa

interessada. que. dando husca nos nossos arquivos clos feitos referentes às Varas Cíveis. nesta

Comarca. nas ações específicas de Falência ou Recuperação Judicial, a partir do dia primeiro

de (1") do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (20r,2\ até a presente data. constatei

NÃO EXISTIR distribuiçâo conrra a empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA -
DEMAIS. inscrita no CNPJ n' . 27 .967 .465/0001-72, estabelecida à Rod. BR-3 16. n". 1996, Vila
Olímpica. Santa InêsiMA. CEP: ó5.300.970.

Cll;R1'lFlC(). finalmente. que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no
'l'ermo Judiciário de Santa Inês. Estado do Maranhão. 0 referido e verdade e dou fe. Dada e
passada a pressnte certidão na Secretaria dc Distribuição a meu cargo, no Fórum
"Desembargador Joâo Miranda Sobrinho". nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu.

Rejanne Lima Serejo Gentil, §ecretária Judicial Substituta. matrícula 1504034, pesquisei, digitei

e assino. aos três (03) dias" clo mês de maio (05), às 1lh35min. ano dois mil e vinte e dois

(2022).

onsrnvnçôrs:
Este Ccrtidio é cmitide ent urrt únice via.
Ccrtidâo cmitidâ pclâ Secretâria de Disribuição. em virtudc da Resoluçlo -GP 4J2016, ert.5'.
Erta Ccdidno terá volidrde de 3csscntr tóí|) dia§. conformc ArL t9t do Código dc Normrs dr CGJ.
O CNFJ. consl.Btc ncrtr Ccrlidlo foi informado pclo rolkitrntc. Sre titrlrridedc dcvcrá scr corftride ptlo intcrcssedo ou
dertinrtário.
ESTÂ cF,RTroÃo .LnnaxcF, SoMENTE As vÀR{s coilttrNs Do rERMo.lt'otctÁnlo DE sANrA txÊsrtte g
BELA vtsr.r Do ivtARANlrÃol;rtn.

pAúcto DA JUSTTÇA "CLÓVIS BEVTLACQUA" DO ESTADO DO MARANHÂO, em
Santa lnês, 3 de maio de2022.

CERTJUDONE-§JDSI - 132022 / Código: E5F17D8B.24
Vâlide o doÇümênto êm www.lJmarrú§. bÍ/virlJq3"{o.c.php

v3.0 - OAUTIN Bl@kdrain Doõllmlos Digitais e SwíçG Llda EPP ertifiÉ ffi m/05f2022 '16;44:40 qre o doqmúto d6 hash (SHA-ZS6)

972o4dÍAaíe62eld2320Íec0'1,í$ÍS9db43f443557e7e58ea955m4í9d70O6 íoi valldado em 03/À5/2022 16:13:26 através da transÉô btockchain@ Ox0a98€Í8e14€8876cb69c81egd€102755o€0ê834dí4e3875f6aaod339bob1d3 e pode seÍ vsífi€do m hnpÊ:/ M,vrrr.daudn,m/Filechsd( (NlD: 62i29) ffiH



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 2l
Edifcio Pedro Fratcisco Yargas
Centro, ltajaí - Sonta Catarinq

(47) 35t4-7599 | (47) ee748_2223
w$rw. dautin. com I dauÍi n@dautin. com
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

E EI

,/ o'/
,"/

A DAUTIN BLocKcHATN DocuMENTos DlGlrAls E sERVIÇos LTDA, especiricâda neste âto apenes como['aúin Blockchaln Co. CÊRTIFICA para os devidos íns de àiroito que, o arquivo dígital espocifr|ado coÁ otipo docunentar altmtrceÉo e representagg_ q9t! t nç* hastr orptolanca conr,"áoà 
"oãã 

§-nÀ-zso, oucdigo 0z04rBr5Íc02cÍd2320r.âc0l403f5gdú$r8sí"azc5s!.0isc-e{í9d7ffi foi autenticâd; de-;;;o
Tm a: Lêgis-q?ó:: e normâ§ vigenteÊr aaavés dâ rede blockchâin Ethareum Clâssic, sob a identiÍicaaor único
denominádo NID 62.t29 dentro do sistema.

A autenticâção elÊmnica do dodJmento intitulado 'cND FALENCIA ou coi\tcoRDÂTA", cujo assunto édescÍito como 'cl{D FALENCI,A gu coNcoRDATA", Íaz vwa de que em ovoazózi'isiiã,ii, oresponsável P G Agutar Viehá ê clâ Ltda (27.967.465/000í -i2) linha posse do arquivo com as mêsmas
ceEclêrísticâs que foram raprodLtridâs ns prova de âutênücidede; seÍdo ds p G Aguiâr viâire B clâ Ltdâ ã
Íêsponsâbilidadê, única e exclusiva, pêla idoneidãde do documento apresêntado a DAúT|N Blockctãin co.
Este CERTIFICAOO Íd emiüdo om ÍXl/05/2022 í6:í4:45 através do sistôma da autenticagão eletrónica dâ
eÍnpresa DAUTTN Blockctain co. de âcordo com o AÍt. í0, § 20 da Mp 2200-21200r, ftr rozto cúig; õiviieArt. 411, em seus ss 2' e 30 do código de processo bivir, estrndo dessa mâneira de ";d-prr" o
cumprimerto do De(í:eto1027 8t2O2O.

Parâ m_ais jnígnnaiogs, B9!re a op-eraÉo âcesse o site hüp§:/rwww.dâutin.cqm e informe o código datransaÉo blockchain 0x0a98ef8e5Jff98876cb69c81êgdeí 0275i0e0e834cfí4e3875f6aa0d339b0b.td3. -
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:/rblockscout.com,lêtc/mainnsu

' Legishção vigente: Medida Proüsória no 2200-2/200't, código civil e código de processo civil.

Í1AUTIN
BLOCKCHÂIN

.\/-\
,a)"\
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/r$!t Prsd&rb d. F.o,jôllo àsà or4l

§f;a ffi,-ffiffi#:*
' 'F4Ez oe :r oe rcosro oe znor.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Carlldáo: 07A711122 Data da 01lOSl2O22 13:33:4í

UF: IITA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 19112t20O2 e disposto no artigo 20S da lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), náo constâm débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da CeÉidão: í20 (cento e vinte) dias: 0110912022.

A autênticidade desta cêrtidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certid6es* e em seguida em "Validação de CeÍtidão Negativa

*_. Débito".

CERTIDÃO EM]TIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãor MlO5t2O22 13. 1

À

lnscriçãoEsteduãl: 125307918 CPF/CNPJ:27967465OOO172

Razão Social: P c AGUIAR VIE|RA E CtA LTDA

Endercço: ROD BR 31ô, 1996 CEP: 65300970 - V|LA OLIMPICA

.- 4efone: (98)82080í78 Município: SANTA |NES

(
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARTA DE ESTADO DA FAZENDA

No Certidão: 016060122 Data da Ogl03l2022 15:08:59

lnscriçãoEgtaduat: 1ZS3O791A GpF/Cl{pJ:27967465O00172

Razão Social: P G AGUTAR VIEIRA E CtA LTDA

Enderaço: ROD BR 316, 1996 CEp: 65300970 - V|LA OLtMptCA

r_;lefone: (98)82080178 Município: SANTA |NES UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistemâ desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231, de 29112t1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 dalei no 7.799, de 191'lzl2ooZ bem como presorêvê o ârtigo 20s da lei no s.112, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) náo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identiÍicado.

V.lld.dc de Geíidlo: 120 (cêrúo â vintâl dlas: 0ll07DA2:1.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no enclereço:

lttpl{potta! :.t"z.ma.gov.br/, clicando no item'Certidóes" e em seguída em Validaçáo de Certidão Negativa
de Díüda Ativa'.

V CERTIDÃO EIIITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressáo :, O4tOStZO22,t3:36:

â

t:

t /,\.ra,

ails
ç)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA



REf ERENTE A TODOS ÜS ESTABELECIMENÍOS N, EMPRÊGÀDAQ. P B A1lrrfut WE tA E Ct tÍÍu- - tNSCRtç/^o 2r.*7.161lmLz2

MINISTÉRIO DO TRABAI.HO E PREVTDÊIYCIA
SECRETARIA DE TRABAI.}IO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISIAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: P G AGUIAR VTEIRA E CIA LTDA
rNscnçÃo : 27 .s67 .465 I AOOT-72
DATA E HORA DA EMlssÃo 2 L2/o5/2a22, às L4:!L:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de processos de Multas e
Recursos que, nesta data, NÂO CONSrAM débitos decorrentes de autuaçôes em face do empregador acima
identificado.

1. Estã certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2' A present€ certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na port ria lnterministerial MTE/SDH n" 2, de12 de maio
de 2Ü1f que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condiçôes análogas a de esravo.
3' ConÍurme artito 1o3, § 2l da Portaria MTP n" 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ororrida em cadastros
administraüvos pêlo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - pFÍt, quanto a ertes, poderá seroütldr crtidlo crpccÍhca pcrantc equelc tírg5o, vkando a dcmoÍrctr.r . ritu.Éo *uchede dor m$mo§.
4' Expedida com base na Portaria MTP n" 667, de 8 de novembro de 2021. Emitiàa gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço : trttps://eproccsso.stt.trabaltro.goy.br/CerüdaoÂIalldar

Código: 3Fs/UcmrD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do eR code ao lado.
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ESTADO DO MARAI{HÃO
Pf,EFHTUNA MUT{ICIPAT DE SAI{TA INÉS

Secretâria de Recêita, urbanismo e Patrimônio Público lmobiliário
CNPj: 06.198.949/q)O1-24

07/06/2022 09:39:45
USUÁRlo:HARRI§SON

CERilFlCO a pedido da pessoa interessada, que a empresa P G AOUIAR VIEIRA E CIA LTDA,
lnscrita sob o CNPJ: 27.967.4651000í-72, situada à RODOVIA BR 3í6, í996, BAIRRO VILA
OLlilPlCA, Neste Município, encontra-se quites coÍn os tributos municipais, bem como o liwo de
DÍV|DA ATM dêste sêtor de arrêcadaçáo desta prefeitura, nada consta no que diz resp€ito ao dábito
em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos,

_ l podendo ser usado para outros Íins.

A Referida Certidão teÉ validade atê 0'll0gl2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar díüdas que venham a ser apuradâs.
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CERTIDÁO I{EGATWA DE DÍUDA ATIVA TTUNICIPALCI{DA N' 157I'2022
AUTENT]CAçÀO:XCTIi|{J HO

SANTA INES-M A, 0310612A22,
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ESTADO DO MAN,AflHÃO

allÀ LUtTl S t PÀrc 51

PREFEITURA MUÍIrcDAI DE SANÍA IÍ{ÊS
S€cretâria de Receita, Urbanismo e patrimônio público lmobil

CÍrtpJ: 06.198.949/0001_24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBrOS€I{D HO 1573'2022
AUTENTTCAÇÀo: SV3Z€BGK

Ressalvado à Prefeifura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES.M A, O3Icf,I2O22.

cERTtFlco' .a pedido da p.essoa_ inrêrgn3da, quê a empr'sâ p c AcurAR vrErRA E cIA LTDA,dêvidâmsnte lnscÍito sob o GNPJ 27.967.4ostoooizz, srtuadá à noooún eR iiô ic6à vtl outptcA,encontra*e ([,it6 mm os trlhrtos municipais, o Requerent8 pretrnde com e§ta, razlr prova de cxritaçào defributos, nào podendo ser usedo pera urt os fins.

_ RêÍeÍida Cêrtidáo terá vatidade até OUAU2O22.

07/06/2022 09:40:19
usuÁRp:HÀRRtssoN

§c. oA nccSf^ utllt{t tEl ! t^r. puttlEo t!|(airtÍ)
t{ r. §:üoa?-?
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REFEBENTE A TODOS OS ESTASELÍCfiai€NTOS DO EMP[É6ADOt P 6 AdUtAn VrEttA E CIA §AA - NSChtçÁO 2r.fi7.465/N1-72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREvlDÊNclA
SECRETARIA DE TRÂBAI.HO

Coordenação-Geral de Reanrsos L'

,};

<)

I-
§,CERT|DÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NE9ATTVA

-.1
i -- i. r-)

, .I \ iJ

.) //'-
l ..t, r-

EMPREGADOR: P G AGUIAR V]EIRA E CIA LTDA

tNscRçÃo : 27 -967 .465 / OOOL-72

DATA E HoRA DA EMlssÃotaL/o612o22, às 09:09:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuaçôes em face do empregador acima

identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empÍegador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n" 2, de 72 de maio

de 2O11, que disciplina o CadastÍo de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análog;as a de estravo.

3- Conforme artip 1O3, § 2e da Portaria nÍÍP Í1" 65712021, a certidão ora indituída refletirá sempre a úlüma situação ocorrida em cadastros

admÍnistrativos pelo emltente, de modo que, havendo processos erwladm à Procuradorla da Fazenda ilacional - PFN, quanto a estes, poderá ser

obtide ccrtldlo cigccíff.e FcÊnte aquclc óf!8o, vksrdo a dcnroruilnr â situação âtuslirda doc mcsmos.

4. Expedida com base na Portaria MTP n" 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida grâtuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: lrttps://eprocesso.sit.trabalho.Bov.br/CertldaoÂ/alldar

Código: REGF3SANSX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.
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CERTIDãO NEGATIVâ, DE DÉIBITOS

i.:.. /,tz-.

STAS

Nome: P G AGUIAR V]EIRÀ E

CNPJ t 2'? .967 .465/CI00L-72
Certidão no : 163?1L26/2022
Expedição: 23/A5/2022t às
Valídade: L9/LL/2022 - l-80
de sua expedição.

CIÀ LTDA (MÀTR]Z E EILIAIS)

16:14:17
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certif ica-se gue P G ÀGUIâ'R VÍEIRâ, E CIâ Í"fDâ (liâ,"RlZ É trXI.IâIS],
inscrito (a) no CNPJ sob o no 27.967.4651OO0L-12, NÃO ColtSLe como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas -

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/ZATL e
L3.467/20L7, e no Àto 0L/2022 da CGJt, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidáo condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tri.bunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNEIORT{âÇãO TUPORTÂ$IrE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fustiça do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minístério Públíco do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos euer por
disposiçâo 1egal, contiver força executiva.
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Voltar lmprimir

CÃIXÀ
cAtxA EcoNôMrcÀ FEr}ERAL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscração: 27.967.46'/000I-72
RAZãO SOCiETP G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA

Endcrcço: RoD BR 316 1996 / VrLA OUMPTCA / SAÍ\rÂ INÊS / MA / 65300-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantiâ do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrânçã de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos.
decorrentes das obrigações com o FGTS.

validade: 0 1/06 I 2022 a 30 / 06/2022

Ccrtificãção Número: 2022060L04 163610887901

Informação obtida em 03/06/2022 07:48:35

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

httssJ/coír8uha-cÍí.caixa.gov.br/coisuk€crÍ/pagcs/consoltaEmpregador.jsf 111
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PROCURÂçÃO BÂSTAíITE QUE FÂI: P G AGUIAR
VIEIRA E CIA LIDA A FAVOR DE VII2A MARIA
CRUZ DA SIIVA.

Cartóiiêi
Santa lnês
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SAIBAM quantos este púbrico instÍumento dê procuÍação bastante vrrem que, aos dezêssete drasdo mês de dezembro do ano de dois mir e vinte e lm l!7,.12,/202r ), nesta cidade ae santa tngs,
Sede e Comarca do mesmo nome, Estado do Mara;hão, compaÍeceu nesta gÉrvenüa oomo
OUTORGANTE: P G AGUIA8 vrErRA E qA LTDÀ pessoa jurídica de direrto privado, inscrÍta no
CNPJ/MF sob o n.27.967.465rW,í.-?2, coíÍt registro deviàamentê arquivado na JUCEMA - Junte
Comercial do Meranhão lob o ne 21500202892. com regiíro en L4lúnOL7, .on, ,"ae 

" 
io-

na ROD BR 316, ne 1996, Vih Orímpica, sânta rnê'-MA, neste ato representada pera sóciã M.Íra
Eduarda Mescarenho dc Farras, brasireira, emancipada conÍorme certidão de emancipação,
emltide em o4.-Lr.2ozr, rawada sob a matricula 031üt9 or ss zo2:- 7 00002 117 oooorrs'go,
cartório do 2e ofício Extrâiudiciar da comarca de santa rnês/MA, capar, soheira, empresária,
natural de Santa tnês/MA, nascido(a) êm 15110/2005, filha de Robarto r.ima ae rarias'e itieiÍ
Mascarenho sãntos, portadore do RG ne 050531342013-6 sEsp-MA, inscrito no cpF/MF n.
676,463.u3-77, resrdente e domkiliado(a) no(a) Rua Lateral NoÍte, ne 71, bairo Jârdim Noirâ
Era, santa rnês-MA; reconhacido(a! como o(al próprio(a) poÍ mim, Edineide Melo de sousa,
Escrevente Autorizada, à viía dos documentos de identrÍlcação aprês€ntados e acima anotaois,
do que dou fé, Então, pelo(a) outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos
melhores termos de diÍelto, nomela ê consütui, como seu(ua) bastantê pRocuRADoR(A): rnulÂ
MABIÂ cRUz DA slwA, brasilelra, maior, soltei'", representante come*iar, naturar de
orlximlna-PA, nascldo(a) em 24otlr97,, wrtadora do RG ne 32u645 pc pÀ tnscrito no cpF/MF
n' 635.345.112-t9, restdente e domldllado{a} no(a} Conl. Ârtrt Bolonha, eür 15, ne 30, bairro
CoquelÍo, Belém-PA; a quem confere podeÍes paÍa repÍesentá-le Junto a euaisquer Repartições
Públlces. Federals, Estaduals, Municlpals, prêfelturas, onde for esta apresentadâ, para o Íim
especifico de partlclpar de lkltações em nome da ÍlÍma outorg.nte, podando p.m tanto o dlto
proarador, ôssinar contratos, apÍesentar lancês verbais, negociar preços e demais condiçôes,
declarar a intenção de iíteÍpoÍ ÍecuÍso, Íenunciar ao direito de interposição de rearrror,
tÍansi8iÍ, dêslstir, firmar compromlssos ou acordos, ofertaÍ rânces, âceitar rônces, neEociar pÍazos
e valores {no pÍocesso licitatórlo), asslnar propostas de preços e anexos provenientes do
procêsso licltatóílo, âssinaÍ ata de reunlão, podendo alnda dar balxa/encerraÍ as atüdades da
flrma aclma menclonadâ, asslnar todos os papels e documentos, e drstreto contÍatual requeÍêr o
que necessárlo dando tudo por bom flrme e valioso. PRAZO: UM (O1l AÍlO. pÊRMmDO O
I ,II'ÍAIELEOUE TO. DA,E A ptrOVA DESrtA§ DEO.âBAçôCS SEt EX|6|OÂ DnErÂtEmE
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PEI'os óncÃos CoMPETENTES. o(A) outor8ante se responsabiliza clvil e criminalmente petasinformações prestadas neste ato, declarando que conferlu e cirrigu os poderes, qualiÍicação doMandatárior pÍâlo; posslbllldade-ou r"drçao de substabetectmento e todos as demals cláusulasprincipab e adJacentes do presente, tudo estando conforme sua solicltação. o(s| outorgante{s}reeponsablltralmlse lntelramtntG pdâ outoíta de pres€Írte proctreção, pelos dadcfiomecldos' lsentando ê§te Tebetlonato de qualsquer responsabllldades clvls e crlminais emvirtude da lnexatldão dos números e dados apresentados. Após a assrnatu6, os erementosdeclaratórios d€ste lnstÍumento são lnalteráveli, e eventuals árreções somente serão leradasa efelto medlante a lavratura de novo ato. "Fica cientlÍlcado q,t * dados obtidos atenderão, noque couber, aos requlsltos da LGPD'. E como assim o dlsserim, outorgaraÍn e me pediram guelhes lavrasse esta, emminhas notas, o que foi fieito, proced"nui* a sua lettura ern rroz altâ, aosMARIA EDUARDA MAscARENHo DE FAR,AS (sócialque verificanJo r* conformidade, aceitam e
"tt'w+iYJ#ydo as testemunhas, nos termos do arügo 215, do código cíví|. Eu [a)( íLt{t v)-lt-Irrr (Edineide Melo de sousa), Escrevente Auiorizada, Emolumentoc contendovaloies do FERC e FEMp/FADEp: Rg 1O4,Or.
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P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
MARIA EDUARDA MASCARENHO OE FARIAS
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Escrevente Autorizada
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Rua XY de Novembro, 64 - Sala 2l
Edifcio Pedro Francisto yargas

Centro, Itajaí - Santa Çatarina
(47) 35t4-759e | (47) 99745-2223

www.doulin. com I dautin@dtutin. com
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CERTIFIGADO DE PROVA DE AUTENTIGIDADE ELETRONICA

A DAUTIN BLocKcHATN DocuMENTos DrcrrArs E sERVrços LTDA, espsciÍcsdà nesre âto apcnâs comoDautln Blockcharn co. cERTrFrcA para os.devidos-Íin" au àiLito qru, o arquivo digitar esp€cificado com otipo docu-mentai Autrnricaçâo u '.pÉt9gg_q9E runqio rrasrr oilifucnce co^heão; ;;;-'§-iÀ-rõ, ;"código c&Ibda0o20TcblttTtaodcfíE{ú6ilel6ocb21cbcibüÍdotô6'Ãozsotoz" toi aurÉÍticâdo de acordocom âs Legislaçóes e-normas vig€ntes' através da rede blockchain Elhàum classic, sou o ioenmcaãirniL
denominado NID /tB05E denuo do sistema.

A aut€nticaÉo_ Brerrônica do documÊnto intilurado -pRocuRAçÃo vllzA pG-, cujo assunto é dascrito como'PR$URÂçÃ9 uLzA pc', Íaz pmva de qre en zííai2ozi ú-'râ,ã, o responsáver p G Agurar vi.ira êcie ude (27'967''6í000í-72) tinha posse do arquiuo com.s meimásãracteristicas que for"nii"ó.auiio1"na pmva dr rutdrffiâdê, s.ndo dr.p G_4gyigl yl.io s Ci, Ltdâ a rüsponsâtilirad", iinio 
" "rúir*;,;la,oneidade do documento apresentado a DAúT|N Blockchain C;. - --

Este cERTlFlcADo foi emitido em 2610112022 09:s3;s2 at avés do sisrema d€ autent caÇão ebúônica daempresa DAUTIN Brockciain co, de acordo com o Aí. 10, s 2" d; Mp r2oo.znool, aa. róiã" c-,ú,gá õirLAtL 4í1, em segs s§ 2' e 3' do códigô ae processó bvir, 
""ànao 

a"*r, -aneir" ae .mroã-úa ocumprim€nto do Eteüeto 1027 B|2O2O.

Pâra m-ais. jnfgnnaeogs- 99b1e a opgleçao acesse o site htps://www.dauün.com € inÍorme o códioo datransaçáo blockchain oxb89cb53da867c8e4íÍaebd56do30zzsrizozeaa$rsii"uliozJràáãiàãsã.ãíl* "
Também é possivel acessar a consuha através da rede blockchaln em https:/lbloct<scout,comletctmãinnev
1 Lêgislação vigênte: Medida proüsória no 22oo-2t2oo'r, código civil e código de processo civil.

DNUTIN EI
BLOCKCHAIN
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Rua XY de Novenbro, 64 - Sala 2l
EüJicio Pedro Francisco yargas

Centro, Itajaí - Ssnta Catsr M
(47) 3514-7se9 | (47) ee74s-2223
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A DAUTIN BLocKcHATN DocuMENTos DrcrrAls E sERVrÇos LTDA, especificâda neste alo apenes comoDaúin Blockchain co. cERÍrFlcA para os.devidos nns ae àiúo que, o a,quivo digitâr especiiÍcado com qtipo- doc{Ínental_ ÂuLnllcaçâo e reües€ntai-o_leh-tu1po rrasrr cniiftratca cont 
"ãai 

i.i,"- élúso, l"código b2bbàc/í0€50§0!ôíntd8câ7E8ldgn3a5árcaícá20$saaorãi rssGúfrss Íoi âúenticãdo dê-ã;rdo
Tm as Legi+?o:! e norma§ vigêntesr âtravés da rede blockchain Ethereum clâs-sic, sob o identm"aJo, Uni..denominado NID 50289 dentro do sistemâ.

Â autenticação êlEtrônioâ do documento ihtitutado -Doc IDMLZA-, cujo assunto é descrito corno.Doc
P-I_ElL_1= e!ry? dê que em lOn2nOZZ íí:OO:32, o responsávei p G Aguiar vicira c Cia Lrrk(27.967.43510001-72) ünha posse do arquivo com as mesmas características que foãm reprodúoã" * pãr"
da âú6nticidadc, sêndo dê p G Aguiâr visira e cie Ltdâ a rcsponsebilHsds, rblicâ ê exddivâ, pda-ú;;;;;ê
do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICAOO foi emitido emíüo212022 Ií:02;51 at avés do sistêma de aut€nticação el€trônica da
empresa DAUTIN Bloc*chain co. dê a"ordo com o Art. í0, § 20 da Mp 22ff,-2aw1,lrr. roz ão cúig; õíüieAÍt.41'1, em s€us ss 2" e 3'do codigo de processo -civ 

, estando dessa mâneira de 
"áoã-p"r" 

o
cumprimento do Decrato 1027812020 -

Pera m_ai§. inf?rmaço9Ê sobre a operação acesse o site https:/lwsr .dautin.com e informe o códioo datransaçãoblockchain0x6764b8dbsbeb498b246de63e50t0a6c;bcd44ib50q9aúuotuaÀicioisari."-'
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:/./blockscout,com/altc/mainnêU

' Legishçáo Vigente: Medida ProvisóÍia no 22oo-2lzcE1, código civil e código de processo civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNrcA
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RÊPÚEUCA FEOERATIVA DO BRÂ§IL

"^^i*,TtoâEffot,o"pnfrE*o EBÉrRo cML DE *Ascrcríro. ô"r*. rÃ$Iifil"rEtlsü**-", r{rEmrcoGs E ÍurELAs DA cfla*c oE Jo^o

Av. Epitáclo Pes.soô,_1145 Baino dos Estado§ S8O3O{0, João pêssoa pB
Têt.: (83) 324,1§40.í / Fâr (Bs) 32a+dói--- --"* , "

http:/^r,wly.azevedobasto§. not. b.
E{n€il: caÍtodo@z6,sdobastos. not.b.
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DECLARAçÃO DE SERVIÇO OE AUTET{TICAçÃO OIGITAL -,,

A 
-'enticação 

diqital do documenlÔ fâ? prova 
-e 

que, na data e horâ em que.elô fo i.tealiTada, a emprêsô p G AGUTAR vlElRA tinha rlosse de umÍH#[ffi"]i.ffi;,9:*mji::nÍj:lif;ioãJli".i,l,ll,*,,*0,:;;,. d" ffi;;; àõ;m *ERAa rerpoí,.abíidadê,

Nessê sentldo' dechro oue a P G AGLIAR vlElRA assumiu nos termos do ârtigo B', s1', do Decreto n" 1o.z7ut2o2o, que regvramentoü o aÍtigo 3., incisoã;,*,h?i,ffiJ""Í"'3:i'â'J:,H#",#f"*y"r*'*;tilü,"illl,+;um;ffiü;;'"dtdüãi-Çã"aoe amrnárociie,coe.

i;l.ffiglrflr#,1Tfr':,3i",'f"'1"'.,*"?L;í1#:::ffiffi1:.jHâi.".##:[,i"::,ilT.j idêntiÍicado indiüdua,men,e êm câda códiso de

Eía oEcLARAçÃo foi emitida em í 0/tw-202í 
-ío:59i49 (horâ locrl) arravés do sistêmâ de autenticâção digitar do cartório Azevêdo Bástos, de âcordocomoAn í' l(r ê set's §§ lõ e 2" íte MP .22ool2ool, iJ"" iã#âi, ã"Àà'mento eretronioo 

"ut 
áti".ad *núãã"à cu.tm."ao Digítár do titurardo:Íffi1éH33:o.ff**,:g*ser soriqtado oi.ut ,'unru ã-ãnü.àã'p e rôurÂR- v;àiü*;:;*üÀo p€ro endoreço d€ e_mair

Autêntic6Çáo D,gitat "Drmâçóes mâk dêtâlhad$ de6te ã!o, acesec o sie hnps://arro,sn iL-rAá;;* notbr e iníq,ms o ClÍÍgo dê

Esta Declaração é varida poÍ têmpo indâterminâdo ê está disponíver parâ consurta em nosso sitê.
'Códlgo dc Avtlnttqção llgtrrl: i,t293090720912,í.a0006S1'Leglltç6ê5 vlg'nte3: Lei Fedêrâl no I935/94. Lei Fedê,"l no 10.10612002, Medidâ Pmvisffa nü 22ool2001, Lêi Federâr n. .t3.r0s/ã)Í5, 

Lsi Estaduar n"E.721l2@8, Lei Esrâdud no í0.132201s, provimento co.r r,r. ooúor+ !-prãüi.riito ,i.l r.r" roopozo.
O núsido é !üd.ór, dou fé.

CHÂVE DtGÍÍAL

00m5b1 d73,tf dÍ).t05?Í2d69Íe6bc05b83a 1 1 da06ed&3s338b5e8d2991 cao0D21 í 0624-2e5410986805Í6cb€c3f3500 í bb85978a21829ed9ar8t I 7ê5Ac8Af$2i b0ea70ab7Íd681 ae63a8Íi 26951 99

rcP

!

Bra§l

r

tr
l.

ü

Pe,iftL.bn rlÀào

M..ltL PÍqnt{íu trt 2rCZ
,,.24 d. .Fí. .l 2lr,l a-7

À>

rI
C

,a

§

tr

-l



-1í-Jr{aà}
r 

;ó utii
\//

-a',

It
§

O

>r
: Í-ls.

I ,,

tu

ffi
(\,

ti
*g

ú
E.d6
o
F*ü
c,'o.<tJ

., t.Êoo }/r(I
-f)-Lú=((ty .. ts1

a, o<.E (
a,iã; ü*
Eü a.

-rF ..5d aF(v\OE---:
tJ- f :

nSaE iÍ E':@fld o -b3'-L u i.-taorr@ oUr úq-

!frõd.i:
{BS** I
,-Eàütt..3Lr--íL à
eas,5F:

§

N§§E

§§EÊ!Or e

§ E:Eà.rJç€r9:.tJ ,n

s
Fl
r{
j
H
É
ôt
(D

{Íl
ÉLtS.,
ct{le
(rl

tÍ| fi
kt F{n,.{ D,

aS.f{ §u
TE BOl

fi$§

r\
I

tÍ|(;

\Í

l{o
âH

qt
Ê(
Hú
fr
lla

&lâ
oTn
Írlú4(J
th

s
c
&4t)ê
LI

d
\H
AL

§

Ê{
tú
H
Fl
Êl

Írf
ctl,(
H
dcI{
rdâ

(r)
o
H

í(
vt§

H
tsl

(J
Ér
rú

THso
f&

!J,.:)
.\J

,-1

É

u

a
I

=-'8
ra, IãIl
< â!
ãif
uJ<8ôrE
iifõlõr
TÉ{tEuF;xÉ
Ul 'À

ot
tr
PJe,í<e(rÊ

')>
.,-)

Í3

l§
l.{
lo
iôt
I

L*..r--{ ,, . .1

w



9n
')7
.n
-tr

ls

§
OMinistêrio da Economia

secretaria Especial de Desburo cratiza,ção, Gestão e
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dcclaração
Declaramos pârâ os fins previstos na Lei nL 8.666,de 1993, conforme documentação registrada no §ICAF, que asituação do fornecedor no rnomento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27-967.465/OOOL-12 DUNS@: 91"'a*88
Razão Social: P G AGUIAR VIEIRÂ E CIÂ Lm^
Nome Fantasia: EMPORIO EMPREENDIMENTOS

\-íueção do Fornecedor: Crcdenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2A22
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPREsÁnn LIMITADÂ
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

D

Ocorrência:

Impcdimento de Licitar:
Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
Forncccdor possui algume pcndência no Nivcl de cedastrâmcnto indicedo. vcrifique mais informaçôes sobre pcndências

ner firaciondidzÀe dc cooruÍtr.
I - Crcdenciamcnto

II - Hrbiliteção Juridica (possú pendêncie)

v III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Fcderal

Receita Federal e PGFN Validade:
FGTS yalidade:
Trabalhista fttç//rrr.tsrius-br/ccrtideo) Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadualr/Distrital Validade:
Receita Municipal Validade:

V - Qualificação Tecnica

VI - Qrelifi cação Econômico-Financeire

Validade:

t6/as/Aoa
22/otlzo22
26/06/2022

22/03/2022
07/a3/2022

3t/os/2022

Esta decleração é ume sinplcs consulta c aão tcm cfcito
Emitido em: 29/ 12/2021 10:01 I
cPF: 043.178.463-90 Nome PÂuLo GUTEMBERG AGUIAR VIEIRÁ
Áss:

legrl

ó
J
L)
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::: CôÍ?!il,[â §INTEGRA / ICMS :::

srÊr{r rI,, üdrrãf,íf.lUl$rhh}
WM* Wt 1*,r"r,ffi,,iffi* ** *re*r irrr

R..utrdo d. eon .rtt OiltTECRA/tCI8

ro:xrrrrclçÃo
CGC: 27.967.465 / OOOL-7Z Inscrição Estidual: r 2. 53079 1 -B
RrzloSoch* pG A6UIÂR VIEIRA E CIA LTDÀ

Rcgima Apuraçáo: NORMAL

ElrDEREçO

Logradouro! ROD BR 316
Itúrrrero: 1996 Gomflcmcnto:
Ir}rre VILÂ OUMPTCA

It{unicípior SANTA INES UF: MA

CEP: 65300970 DDD: Telcfonei 82080178

rrronuaçÕes coüplEtr,t EÍitrÂREs
gllf 451110_1 - couÉncro A vAREJo or rurouóvels, cAuroneras EPrincipal: tmufÁUOSruOvos

CIAEItccnndírb
Códígo Dacrir;áo cNÂE

+srrro: fi$$fo PoR arAcADo oe mnouóvers, cAMroNErAs r ururÁnros ruovos e

lsrrrol @uÉrcro poR ATAcADo or clrrnxórs Novos Ê usADos
45r 1105 CoMERCIO pOR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS

4sr 1106 cot4ÉRcro Foe ATÀcADo oE ü,rtu,s e MIcRoôilIBUs Nchr'os E usÁDos
452mol SERV!çOS DE MANr.ÍTEÍrçÀo e nepenaçÂo r,aecÂNlcA DE VEICULOS ÂUTOÍ{orORES

ASSOZOI COIqÉNCTO A VARE]O DE PEçAS E ICESSóNTOS NOVOS PARA VEÍCULOs AUTOMOTORES

es3ozoe couÉnoo A VARE O DE pEÇas É ecrssóeros useoos pm,q wicur-os AUroü(,ÍoREs
lsar:o: couÉnoo A vARE o DE MoÍocIcLErAs É MoroNErAs NovAs

+srrzoe ffiffiff 
vARÊ,o DE PEçÀs e rcessóp.tos Novos nARA MoÍocrcLErAs E

os.rao, ffifiSftf VARE o DE FEç.Às E actssóRros usADos pAr'Â MoÍocrclrrAs Ê

zzllzor llffil§L 
DE MAQUINAS Ê EQUIPAMENToS cann consrnuçÃo sEM opERADoR, ExcEro

IZ,ITSOO COTÉNCIO VÀRÊ]ISrA DE TINTAS E HATERIÀrS PARA PIIvTURÂ

47,t230c coilÉRclo vÀRElIstA oE mareruru- elÉruco
lzrttoo comÉnoo vARelrsrA DÉ vIDRos

<z#oor coÊrÉRgo vARE Isra DE FERRÁGEN5 E FERRAT,IENTAS

azl+oou couÉncIo vARE IsrÀ DE MADETRA E aRTEFATos

lz«oo3 coxÉncxo vâRE Isra oE ralrrrurus tlo&Áuucos
+zl+oo+ coMÉnoo vARErIsrA DE cÀ1, AREIA, PEDRA BRITAoA, TIJoLos E TELHAS

r:+om fffie§ffi,"ffiElsrA 
DE HArERr rs oE coxsÍRuçÃo NÂo EspEcrFrc^Dos

mMÉRcÍo VARE ISTA oE r,tAÍÉRl^rs DG coÍ{srRuçio Êrq 6ERrL

s.E_RvIço DE TRÂNspoRTE DE pAssAGErRos - r-ocnçÃo DE ltrroMóvEts cor
MOTORISIA

coLETA DE RGsÍDt os pÊRtcosos

TRAN§PORTE ESCOLÂR

r-oclçÃo oe aworóvers sEM coNDUToR

t.oüçÃo oc ourRos r,teros oG TRAtspoRÍE HÃo Es?ECrncADos AirrERlotllG!{rt,
sEt't coÍrDUIm

il*n**t"ll** ilttglc/#f/,

ír{ {

.17.í4oÍl!t

4923002

3412200

4924800

77 11000

7719t 9

7731400 ÂLUGUEL DÊ MÁeurNAs E EeuIpÂMENTos lenlcoles seu opERÂDoR

161099 ATIVIDAOCS Dr APOTO À AGRICULTURA NÃO ESPECTNCADÂS ANTERIOR',4ÊNTE

3811400 coLETA oe nesÍouos lrÃo,pERrcosos

412o4oo coNsrRuçÃo or rolricros
42r3go0 oeR s DE uR&qr{EÂçÃo - ruAs, pRÁçAs E cÁLçADÀs

4299501 COI{SÍRUçÁO DE ÍNSTATAçÔES ESPORTIVÂs E RECREAÍIVAS

4313400 OBRAS OE TERRAPI-ENAGEI.I

rrsgror lFlYÇ9i PE 9PEnAç.co e FoRNEctMENro DE EQUIPAMENToS paRÂ rRANspoRrE EELEV çAO DE CAnGAS E PfSSOAS PARA USO Éil OBRÁS

439910s eERFURIçÃo e coxsrnuÇÃo DE poços oe Ácue

SltuaÉo CadasEal VÍgente: HABILffADo
D.tr dG|Ê. 3ür.çro Cd..trdr D7 / t2l2g2l

httDs://sistemasí .sefaz.ma.gov,br/sintegra{sp/consuttaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta jsf 1t2

L L!
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::: conlulta STNTEGRA i ICMS :::

OBRIGAçÕES

TF". i. p-"I,f o Ll os l2oos - (4st 1 10s-4s11101 -451 I 103-4s1 r 104-451 !.106),de (cNAE's): otl04t2olo - (4541203), oVrolzoig -loe.riao emissao-votutlria),
EDF a partir de: Ot/Ogl2O2O, OUOt/2O2t,
CTE a paÊir de:

Data da Consulta: Z7lOSt2O22

Número da Consutta:

observação: os dados acima estão baseados em informaçfu fornecidas peb pníprio
contríbuinte cadastrado. Não valem como certidão de suã=eretiva existê;Á:;;J;;í; ; dedireito, não são oponíveis à fa2enda e num .xctuem i ãpomaoffiuaae tritlufáriâderivada de operações com ele ajustadas.
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httpsr#àiôteífias1.seÍaz.Ínâ.go/.br/§intogrâ4sp/consultâSintêgra/oonsultasintcgraRcsultadoC,orteultajef
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PODER JUDICÉRIO
JUSTTçA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA,I" REGÉO
cERilDÃo JUDtctiAL clvEL 1se13ss2/2022

cERTlFlcAMoS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃo
CoNSTAM, até a píesente dâta ê hora, pRocEssos de classes cÍvels em tramitaÉo contra:

P G AGUI,ÀR VTEIRA E CIA LTDA

OU

CNPJ : 27.967.46 5l 0001 -7 2

4.

Certidáo emitida em: O'l lO5lZO22, às í7:06:42 (data e hora de Brasília)

Observações:

a' A autênticidade dêsta cêÍtidão poderá ser veriÍicada, no prazo de 90 (novênta) dias, por qualquer
intoressedo no site do TRF1, enderêço fitlps.'//sisÍernas. ir+t lus.trtceiiaao, poír"io io código de
validação abaixo;

b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu
eventual espólio figure como paÍte;

c. Nlos casos do § to do art.40 da Resoluç5o n. 69012020 (cpF não inÍormado), o nome indicado
para a consutüa ssá de re§ponsatilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidadê ser
conferida pelo interêssado e destinetário;

d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. í2íl20i0 e da Resolução
CJF n. 680/2020;

Certidão:

Código de Validação:

Data da Atualização:

19913952

4E2B 58FZ A239 2CE9 9A3C 250F 574A Ê143

01 lO5l2O22, às 01 :29:1 4

cerridão válida para o(s) seguinre(s) óÍgão(s); sEÇÃo JUDtctÁRtA Do EsrADo Do MARANHÃO.

01t05t2022
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À px'FsrruiA MUÍ*.p^. DE *cu*ra oo SIHlSo coNsouDADA

D€PÀt^rEmo DE u(ÍrÂCÕrs
EDÍra[ DÊ pic6Âo ELEÍiôÍüco lle ou/2mz
t»tâ dê âbertural 15/oG/2022 á. 14:00h

Objcrrvo: CONTTAT^çÃO D€ EMpiErÂ PAR aqulíçÂo o€ lEkuto o xra, oBrETlv lrm arE*a 
^,,**rr*o*, àDr as$srtr,loÁ sociar_

A empÍesa P G AGUTAR VtEtRÂ, insüitâ no CNpl sob no 27-967.465/0001-72. sediada nâ BR 316, Ne 1996, VILAoLlMPlcA - santã lnês/MA - cEp 6s3o9899, ê-mair: ricita.oaraooÚttook.com, terefone: {91) 993729319 - santa rnê§- MA, por intermédio de sua representante t"gat o sr. lrlttzA M;Ãi;-ãRUz DA stlvA, pRocuRADoRA, cpF:636.345.112-49, RG: 3711646, DECLARA que:
l" Que está cier*ê e concorda com ar coMições contidas no Editaleseus aneros, sob.§ g€ltú da lci, principalmeiÍcâ disposta ho art Te da Lei n9 !o.s2olo2, que satisfaz plenamente toJas aslxigências habilitâtórias prêvistâs noceÍtafle epiSrafado, em obediência âo disposto no art. 49, Vlt da Lei n9 !O.S2O!OZ.;
2-' OEC|'AM, 50b a§ p€nas da rei, nos termos do arti8. 4s, incis. vr, da Lei Êed".ar N§ 10,520102, possu[ todos o§requisitos coo§tantês do editâl que a habilite a participar do pREGÂo acima citado, sendo ciente e .oncordando comã§ condições contidas no editãr € sêrrs aíexos, bem como dê que cumpao prenemênte os requisitos de habiritâçãodefinidos no editê1, Declaramos ainda, ter ciência que "â falsidade de declarâção, íesultârá na inabilitação dêstaempresâ e câracterizará o ci-e de quê trata o Art. 2gg do código penar, sem preiuízo do enquadramento em outrâsfi8uras penais ê dae §anções administrãtivas pÍevistas na Lei ne 4.666/93 e alterações posteriores, bem como demaisnormas pertinentes à espécie,,,
:I' DSCLARA, 5('b a§ penas da lei, à lnêxistência de fato slJperveniente impeditivo da habiritação, na fo.mô & § ?e,art. 32, da Lei nq 9.666/93;
+' DECLARA, sob as penas da rei, que não possuiem seu quadro de pess.ar empreSados (s)com menos de 18 (dezoito)
aôot em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e mengres de 16 {dezesseis} anos, em qualqu€r t.âb.lho, salvo nacondição de ãprendiz, a paÉiÍ de 14 (qúatorze) anos, nos termos do inciso xxxiti oo art- z s da constituição Fêderôl eirrciso V, art.27, da Lei 8665/1993, com redação determinada pela Lei ne 9.85411999.
5-' Que a proposta Íoi eraborada de forma rndependente, nos termos oa tnstruçao ruormativô sLÍr/Mp hc 2, de 16 desrtembro d€ 2009.
6' Quê não possui, em sua cadeia produtivd, empÍegados exêcutando trabarho degradante ou Íorçado, obseÍvandoo disposto nos incisos lll e lV do art. 1s e ho inciso lll do art. 5s dâ Cohstituição FedeÍal;
7-. Declaíamos que po$uímos estÍutura e condições pâra fornecÊ, o, prodrtor, * -nformidadê com os ga2os eexigências do editãl e seus anexos.
&. Oeclêrômos total fidelidadq q ysy.a;5a6a nos documehtos apÍesentados.
9' DechÍãmos que não emp.etàmos pessoas po.tadoras de deÍicÉncia, êm viÉude de nã0 atinti, um pê.centuar
mJnimo de 5%, dê acordo àrt. 29, § 6r da-constituiçito Estadual(EC ne nZfZooa iuuicada em 11.06,2008),l& oECLARA, sob as penas da lei que não possui em seu quadÍo d€ pessoai lervioor público do podeÍ ExecutivoEstadual e/ou Legi§ratjvo Múnicipar exêrcendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administrâção ou tomadade dc.isão, (inciso ttl, do aÍt 9e da Lei 8666/93 e inciso X, de Lei Compl"..il, 

"" 
OryOl,

Sânta lllêi- MA, 15 de junho de 2022

\í(---!
VILZA ARIA CRUZ DA SILVA

CPF: 636.34S.112-49
PROCURÀDORÂ/REPRESENTÀNTE COM ERCIÀ!

PG AGUIAR VIEIRA &CIA LTDA
CNPJ: 27.95-7.465/000t-72

P G AGUIAR VIEíRA - CNpJ: 27.967.469l0f/Ot-72 tE: 12.S:tOZ91-g
TELEFONE (91) 993729319 EMAIL: licita.para@outlook.com

END: RODOVIA BR 316, N9 1996, BAIRRO VILA OLÍMPICA, SANTA INÊs.MA
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Rua XY de Novembro, 64 - Sala 2 t
Edifcio Pedro Francisco yargas

Centro, llaiaí - Sanla Cütarfua
(47) 35t4-75ee | (47) 9e748_2223

www.dautin. com I dautin@lautin. com

..,

**
./_

Â DAUTIN BLocKcHATN DocuMENTos DrGrrArs E sERVIÇos LTDA, especiÍcada neste eto apenas comooaúin Blockchain co. cERTlFrcA para os devídos fins de àireit; qu;, o arquivo digitar especiírcâdo com otipo docu-mentar Aut ntbaçiio e repr-es€íra^d-o_rers_ tunçáo hssh cdlioganca conh€ã0" 
"ãi. ixn-zss d"código b2bbc4o650s0r6ín dr678Eídebsa5àcatcz+dmbsSd"miãirrsr6fl59 toi a.,tenticaoo ae-ãüroocom as Legishçóes e normas vigentesr atrâvés dã rede blockchain Ethereum Clâs'sic, sob o identú""d;;ú;i*

denominado NID 50289 dentro do sistema.

A aulenticação domnicâ do documento ihtitulado .Doc lDvlLzA-, crio assunto é dessÍito coÍno -Doc
PY!if]._l= prova de que em lotozlltozz íl:0o:32, o responsávei p G AguiaÍ úr; ; ót Lrda(27.96?.46í00rh-72) ünha posse do aÍquivo com as *"rr"" 

"áiááàiÉtic"s 
que toãm ieprodriiaã" ã p.i"

* An:g:tr Tndg d: p 
§.lg_li1_y!i.a.e cia Ltda â responsatritiiaoe, úr,icá e rxd;iva, ú;-.d;;i;.oo oocumênro apresentado a DAUTIN Blockúain Co.

E§lB CERTIFICAOO Íoi arnitido em 1O1O212022 Íí;02:5í atravós do sistema de autentic€çáo eletfônica daempresâ DAUTTN Broc*chain co. de acordo com o AÍr. 10, § 2" da Mp 

'200-212001, 

a.t. r ói ão cro,g; ãrif,Art' 411, em seus ss 2" e 30 do código de processo -civir, 
estando dessâ -.neira ae aúd-úi' ocumprimento do DecÍato 1O2ZB|2O2O

Pera m_aís jnÍ9nnago9s i9!Je a operação acesse o site híps:/,/ywrw.dautin.çom 6 inÍorme o código deransaÉo blockchain 0x67o{bBdb5beb498b246de63e50t0a6c;bcd441b50cga9/t8b0íba4a7cí dfi6dfl.' -
Também é possível acessar a consulta alravés da rede blockchâin em https:/rblocksçout,com/etc/mãinneU

I Legislação Vigente: Medida proüsória n" 2200-212001, código civil e código de processo civit_

Í\AUTIN

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTIGIDADE ELETRÔNICA
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REPÚBLICA FEOERÂTMA DO BRASIL
ESIADO DÂ PARAIBA

CARTÔRio AZEVÊOO BASTOS
pRtrErRo REosrRo crvrL DE irascrcrúro 

= 
ó"r* . #Vl?ffi""Eilfr:*.-",

PESSOÀ
NTERDTçÔES E ÍUTELÀS OA COIARC DE JOÀO

Àv Epitácio Pessoa, 1í45 Baino dos Estados 5EO3O{0. João pessoa pB
Tel.: (63) 324,hí{X / Far: (Eit) 32t4-$48í

hUp:/lwvlr,y.azevedobastos.not.br
E{nail: csrto.to@Ezevêdobs€to§. not.br J /('

DECI.ARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÀO DIGITAL

o Bêl váher Azevêdo d6 Miranda câvelcênti, olicial do Primero Registro civil de NâscimôntGs e ôbitos e privaüvo de câsamentos, lnt€rdiçóes e TúÊlascom âlribuiçáo de autenücáre rêconhecer 6rmâs da comârca de João-Pessoa cápitat do Estado da paraibà, em ürtuo" a" lei, 
"t"_..

PE9L4!o qind.E 9u9t para ga.ahür transparência c s€guranç.ã jurÍdicâ de todos os atos oíundos da atiüdadê Notarial e Rêgistrát ro Estado da pâreíba, foiinsriluido polâ da Lei tf 10.132, d€ 06 de rcyeínuro oé zolá, á apicaçao obrigarória de um seio oigit r o" H"ãEãç"ó Extrapoiciat em ode os atos oenolâs e l.agislro, compo§to de um códiqo.único (por exemplo: sào Digitat: eÉctzs4lxtx21 e aeãsa Íorma, caaa Lientrcaçao p{oê6sada peta no6saS!^,tírtr pod. lrr v!.ílcads c co.íinn dr taía; wzç drrnto tor nàcssÍio aravts Oo rie ao irih.rlri d" furriç.;" Edado ds prraiba, aúd.rrçohttlls/corcg.doria.qpb jus.br/§stcdigitaU.

A\ítentlcáção digital do documento Íaz prcva de que, ná data e horc em que elê Íoi realÉadâ, a empresa p G AGUIAR vlElRÂ tinhá possê dê urndocumênto corn â6 m!â|?lrai catrc-têfí.licâs que Íoram ropuduzldás m cóçÍá autgnücádt, !àldo da 6mplêsa p c AGUIÁR VIERA r rEcpo.16affik ade,única e excbsiva, peh idoneidade do doqlmento apreser*àdo a este Cartiriã.

Nes§ê sentido' declato qu€ a P G AGUIqR vlElRA âssumju, nos termos do ârtigo 8", §1", do Decreto n" Í0.27 8/2020, que rsgulamêntol, o artigo 3., incisox, da L.i F.M n" 13.874/20í9 € o ârtigo 2'.A dâ L.i F6díôl r2.6sz2ot2,; .üsúúàdidid. psb p."*"6o;;tiÊdizrÇao ôô dodrnríios ÍÉ,6,garsntihdo plrafite est6 Cadório e tcrcêatos, a sua autofiô e lntêgridede.

De acoÍdo-com o disposto no ârtigo 2qA, §?', da Lej Fêderal n" 12.6E2t2o12, ô documento em anexo, identificado indiüdualmentê em câda código deAutenlicáçáo DigitâI ou na referida sequência, poderá ser rê+roduzido em papei ou em qualquer outro mêio Íisco.

Esa DÊCLARÂÇÃo Íoi emltidâ em í0ro11121-1ojtt:€ (hota local) atraves do sislema de autenticâção digital do cartóÍio Azevêdo Basto.§, de âcordo
c)o|n 

-o 
A,1. 1", -ttr ê-seus s§ 1ô e Z da Mp 22OO|2OO1, êonro tamUàm, o documênto etetrionico auteriticaOã coÍ,têndo ; Cêrtifcadô Digttat do t dar ;;caltório âaevêdo Bastos, poderá 36r solicitsdo dirolam€nte a eírrrresa p c AGUIAR vtEtRA ou 

-à'-a;úo 
pero onafiÉ'ae--emãitaulntíc.@azêEdobE6tc.not k P8ê into.rirÉêa mâis dst*!.d$ dêsta'atq ãc66sc o 6itê iúps:llarroigtalzeveodfu.nAbr ê inro.rnl o cóügo JêAutÊntic€çáo Digitâl

Esta Bêclarãção é vâlida por lêmpo indêtoÍminado e êslá disponível para consuha em nosso site.
icódgo ác Aut"íÉi..çfo Uglt t ír2$Om7ã)gj244OO86Í,.1
1l:glr!qõc. \âgên!8: Lêi Fedêrál no E.935104, Lei Federâl n' 10.4(6,20í)2, Medtda ProüsórÍa n! 2200/2001, Let Fedêrat no 13.1092015, Lei E§taduat no8.721l200E, Lei Estadual no 10.í 32/2013, provímonto CGJ N" OO32O14 e pÍovimento CNJ N" 1OOI2O2O.

O rrf!íido é wírr€do, doJ fé.

CHAVE OIGÍÍAL

00O05bi d734fd9Íe57Í2d69fe6bc05b83a1 1da086dEa3e338b5o8d2991 cae0c2 íi 06242esir 10gg6gO5f6(bêcgBSOO I bb8597ga2 is2gedgar8 1 1 7e58o8Bí9t2
í b0eã70ab7Íd68'1 ae63aEí1 26951 99
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Illin irlério da Fazcnda
Fcccita Fcdcml

coi,lPRovANTE DE INSCRtÇÀo

Número
043.í78.463-90

!

flom.
PAULO GUTETIfBERG AGUIAR VIEIRA

Nascimentô
14/08/í988

cóDtco DE coNÍRoLE
íí75.A099.DF.iC.lLAs

Emfido pêla Sccrêtarla da Rêcena FedêraÍ dq Brasil
às í?:3Ei5§ do dla 06,l0ar:l02i (hoÍa s data ds Brâsília)

dtglto vormcador O0
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A empresa P G AGUIAR VlEtRj,i-nscrita no CNPJ sob no 27.967.465/Oooi -72, sediada na BR 3157
Ne 1996, V _A OLtMptcÂ - sanrâ tnês/MA _ CEp 65309_899, e_mail: ticita .paÍa@outlook.com,
telefone: (91) 993729319 - Santa tnês - MA, por intermédio de sua representante legal o Sr. {a) '
VTLZA MARIA CnUZ DA SUtLVA, pROCURADORA, CpF: 636.345.112-49 , RG: 3711646,
DECLARA que possuímos cstrutura e condições para fornecer os produtos, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, conforme comprovação via imagensfotos
abâixo.

Link:

https://www.google.com/maps/dir/santa+rn%c3%AAs,+MÁy'emp%c3%B3rio+empreendiment

os+santa+in%C3% AAs / @ -3.1!35924,-
46.1381808,92ldatâ=r4m13 r4m12!1m5 r1m1r1s0x92ca9c1f6boc5Ee9:or561a8d51fd028d1cr2
m2 !1d-45.3828356 !2d-
3.664897611m511m111s0x92b391bb87192943:ox4647l9576da9040bt2m zÍd-4s.77247ollzd-
2.S551261
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Santa lnês, Maranhão, Brasil.
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MUN|CÍPIO DE SUCUPIRA DO
RIACHÃO/tVA

Ata de Realizagão do Pregão Eletrônico

lD Fornecedor CNPJ Marca Modelo

T
,',i'o

LICÍÍÂNÊT'

!-)

PROCESSO L|CITATORIO
405.355t2022

Às 14:02:15 horas do dia í5 de Junho de 2022 reuniranpse no site wwwlicitanet.corn.br, o(a)
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, âbai)o relacionados, com a Íinalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao reÍerido pregão que têm como objeto: CONTRATAçÃO DE
EMPRESA PARA AAU]SIçÃO DE VEICULO O KM, OBJETUAiIDo ATENDER As NEcEssIDADEs DA
SECRETARIA M UNIGIPAL DE ASS§TÊNCIA SOCIAL..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal no

1O.52O|O2; na Lei Complementar no 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal no 8.666 de 2't de junho
de 1993 e pelas disposições fi)€das no edital e anexos, realiu r os procedimentos relativos ao aludido
pregão.

viciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a Íase de lances para classiÍicação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

.i')./

Fornecedor(es) participante(s)

Pafticipou(aram) deste pregáo o(s) fornacedor(es) abailo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ

TRANSFORÍ\,IIATCOMERCIOESERVIÇOSLTDA 32.426.859/0001.53

P G AGUTAR VtEtRA 27.967-46510001-72

INiIOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 36.552.75110001-68

RUBEVEL EIRELI 08.174.537/0001-80

Propostas

Enquadramento

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente exanÍnado todos
os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita
quando do envio de sua proposta inicial pela platãforma eletrônica. Termo acêito: "DECI-ARO QUE TENHO
PLENo coNHEclMENTo E ATENDo A ToDAs As ExlcÊNclÂs DE HABtLtTAçÂo E ESpEctFtcAçÕEs
ÉcNlcas PREvtsrAs No EDrTAL'.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas lnicias do ltem í

l, icroêm presa

M icroêm presa

M lcÍoem presa

Proposta
R$ Situação

htF6J/dv7rs78srÍtprô.cloudfrú{-neurepo.ts/pregad436íZr€surÍido_rdatcÍio_ata_final_resurido_Bso7g8?n }únl

M otivo

UCITAN ET - Atâ de Redização do Preg áo Ele$ôÍico

M lctoêm prêsa

'1i3



ú[ú1N215:$

Propostas lnicias do ltem í

lD Fornecedor

UCITANET - Alâ de RedizaÉo do Pregáo Elelranico

)

3s3 TFáNSFORMAT

COMERCIO E

SERVIÇOS LTDA

31647 P G AGUIAR VtEtRA 27967465000172

CNPJ M arca

32426859000í53 FIAT

Modelo

MOBI LIKE

1.0

FIAT 2022t2022
MOBI

1.0

FIAT MOBI

LIKE 1,0

Proposta
R$S

R$

90.000,00

R$

85.000,00

R$

80.000,00

o

Classiíicada

Classiíicedá56398 INNOVAR

EMPREENDIMENTOS

EIRELI

36552751000168 F|AT

94226 RUBEVEL EtRELt 08í74537000í80 FIAT

Glasslflcação Flnal do ltem 1

Posição Licitante

10 PGAGUIARVIEIRA

)O IN}{OVAR EMPREEhDIMENTOS EIRELI

30 TRATISFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Mobi Like

Motor: 1 .0

Flex 05
Portas Ano
2O22l2O22Ar

condicionado,
Direção

l'{draulica,
Vidros e
Travas
Eletricâs

R$

83.000,00
Clas sltlcada

CNPJ

27 .967 .465tOO01-72

36.552.751/0001-68

32.426.859/0001 -53

Melhor Ofe rta R$

R$ 75"800,00

R$ 79.500,00

R$ 90.000,00

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:52:16 horas do dia 20 de Junho de 2022
cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

osé Vlhrlen Barbosa Da Silva
Pregoeiro(a) OÍicial

Arão Nolêto De Carvalho Neto
Equipe de Apoio

Clas

httssr/dvTrsT8sntp6,clqrdfrúúne reports/píeg ê.y'4361Zresuni do_rdatorio_aÍa_f nal_resuri do_85079772hffi 2B

)
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UCITANEI - Àa de Redização do ftegão Elefâico

Artenticaçáo: 7 997 A9EFT 2D4481 BB1 CEE9078É1 41 O82

;;-wa »
t)

.r^

^)

o
t.



\PAT À;
MuNrcípro DE sucuprnA Do RrAcHÃonaa

pnecÃo elerRoHtco Ne 11t2oz2

pRoc ESSo ltctrarónto 4os.ss5t2o22

à
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.-!\Ú

't:

TERMo oe aouuorcaçÃo

o(a) pregoeiro(a) do(a) UUtttCíplO DE SUCUPIRA DO BIACHÃOfiUA comunica aos inreressados e parricipanres ao PREGÃO

CTCTRÔruICO 1112022 TEfETCNIE à ÇONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AAU,SçÀO DE VEICULO O KM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECBETARIA

MUN\)IPAL ot esstsrÊNan SoctAL., que ADJUDICA nos termos do Inciso lX do Art. 17 do Decreto ne 1O.O24/2O19, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : P G AGUIAR VIEIRA - 27.967.46510001 -72

llem Ouant.

í,00 und

Un Descrição

AoutstÇÃo DE vEícuLo 0 KM veiculo zero
quilomelro 4 portas, AÍ condicionado, Direção

Hidráulica, Vidros e Travas Elelricas, Motor 1.0 Ílex
05 Portas, Apoios de cabeça traseiros (2)

rebâixados e com regulagem de altura, Banco
traseiro bi partido ê Íebativel (Fix and Fold) com 2

posiçóes para o encosto, Barra de proteçâo nas
portas, Bolsa porta obletos e porta garraía nas
poÍtas dianleiras, Brâke light, Check quadro de

instrumentos (Welcome Moving),Cintos de
segurânça dianteiros retráteis de 3 pontos com

regulagem de altura, Cinlos de sêgurança laterais
traseiros rêtráteis de 3 ponlos e centrãl Íixo de 2

pontos, Comando interno de abertuÍa do porta-

malâs e da tampa do tanque dê combustÍvel,
Computador de Bordo (distância, consumo médio,

consumo instantâneo, âutonomia),Console cenlral

com poíta-objetos e poÍta-copos (2 dianteiros e 1

traseiÍo),Direçáo hidÍáulica, Drúe by Wire (Controle

eletrônico da acêlêraÉo),ESS (Sinalizaçáo de
Írenagem de emergência),Espelho no para-sol

lados motorista e passageiro, Faróis com máscara

negra, Fiat Codê 2r geraçáo, Follow me home,HSD

(High Saíety Drive) - Airbag duplo (motoristâ ê
passageiro) e ABS com EBD, Lane Chângê

(Função auxiliaÍ paÍa acionamento dãs sêtas
indicando tÍ@as de faixa),Luz de leitura diant€ira
com interruptor na pona lado motorista e

passâgeiro, Maçanêtas ê retrovisores externos na
cor do veiculo. Molor Fire 1.0 EVO 8V Flex. Painel

(moldura) ê maçânetâs na cor preta, PâÍa choques
na cor do veículo, Porta-malas com tapête e

acabamenio em caÍpete nas laterais, Ouadro de
instÍumentos com conta giros, lluminaÇáo a LED I
displây digital de 3,5 polegadas (indicador de

lrocas de marchas, hodômeÍo parcial e total,
relógio digital, indicação do nivel de combustível e

lemperatura do moto0,Retrovisores externos com
comando interno mecânico, Revestimento externo
nas colunas B e C das portas, Revestimento

interno das soleiras nas portas dianteiras
Bevestimento interno em todas as colunas, Rodas

de aço estampado 5.5 x '14' com calotas integrais a
Pneus verde com baixa resistência a rolagem

175165 R14, Tampa traseira do pona malas em
vidro estrutural de alta resrslência na cor preta,

Tomada 12V, Vidros elétricos dianteiros (one touch

e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4
portas, Volante com regulagem de altuÍa, Válvula

ântirref luxo de combustível.

Marca Modêlo

202212022

Unitário
Adludicado

R$ 75.800,00

Total
Adiudicado

R$ 75.800,00

Unilário
Orçado

RS 83.254.00

Econ.
Total Orçado "/"

RS 83.254,00 8,95%

Econ. R$

R$ 7.454,00

Bí
7.454,00

Economia R$

7.454.OO

FIAT MOBI
1.0

Subtotal
Adiudicado:

RS

75.800,00

Subtotal 8,95%

Orçado:
R$

83.254,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adiudicado

RS 75.800,00

Total OÍçado

R$ 83.254.00

Economia 7o

8.95e;

Sucupira do Riachâo - Maranhão, 21 de Junho de 2022
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MUNICíPIO DE SUCUPIBA DO RIACHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 11 12022

PROCESSO L|CTTATÓRIO 405.395t2022

ú;) .\
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do ínciso Vl do Art. 13 do

Decreto ne 1O.O2412O19, o resultado do procedimento licitatóÍio em epígraÍe, cujo objeto é: CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PARA AAUSçÃ) DE YE.CULO o KM.

OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Fornecedor : P G AGUIAR VIEIRA - 27.967.46510001 -72

Item Ouant.

1 1.00

Un Oescrição

AoutstÇÃo DE vEículo o KM veícuto zeÍo
quilomelro 4 portõ, Ar condicionado, Direção

HidÍáulica, Vidros e Travas Elétricas, Motoí '1 .0 Ílex
05 Portas, Apoios de cabeça traseiros (2)

rebaixados e com regulagem de altura, Banco
traseiro bi parlido e rebatível (Fix and Fold) com 2
posições para o encosto, Barra de proteção nas
portas, Bolsa porta obietos e porta garrala nas
portas dianteiras, Brake light, Check quadro de

instrumentos (Welcome Moving),Cintos de
segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com

regulagem de altura, Cintos de segurança lalerais

traserÍos retráteis de 3 ponlos e central fixo dê 2

pontos, Comando interno de âbertura do porta-

malas e da tampa do tanque de combustível,

Computador de Bordo (distânciâ, consumo médro.

consumo instantáneo. autonomra),Console cêntral
com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1

traseiro),Direçâo hidráulica, Drive by Wire (Controle

eletrônico da aceleração),ESS (Sinalização de
írenagem de emergência),Espelho no para-sol

lados motonsta e passageiro, FaróE com máscara
negra, Fiat Code 2! geraçáo, Follow me home,HSD

(High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e
passageiro) e ABS com EBD, Lane Changê

(Função auxiliar para acionamento das setas
indicando tr@as de íaixa),Luz de leitura dianterra
com tnterruptoÍ na porta lado motorista e

passageiro, lüaçanetas e retrovisores exleÍnos na

cor do veiculo, irotor FiÍe 1.0 EVO 8V Flex, Painel

(moldura) e maçanetas na cor preta, Para choques
na cor do veículo, Porta-malas com tapete e
acabamento em carpete nas latêrais, Quadro de
instrumentos com conla giros, Iluminaçáo a LED e
display digital de 3,5 polegadas (indicador de

trocas de marchas, hodômetÍo parcial ê total,
relógio digital, indicaçâo do nível de combustivel e

temperatura do motor),Fletrovisores exlernos com
comando interno mecânico, Revestimento externo
nas colunas B e C das portas, Rêvestimento

interno das soleiras nas portas dianteiras
Flevestimento interno em todas as colunas, Flodas

de aço eslampado 5.5 x 14" com calotas integrais +

Pneus verde com baixa resislêncra a rolagem

175/65 R14, Tampa traseira do porta malas em
vidro estrutural de alta resistência na cor preta,

Tomada 12V, Vidros elétricos dianteiros (one touch

e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4
portas, Volante com regulagefir de altura, Válvula

antirref luxo de combustível.

Marca Modelo

202212022

Unitário
Adiudicado

B$ 75.800,00

Total
Adludicado

BS 7s.800,00

UnitáÍio
Orçado

BS 83.254.00

Total Orçado

RS 83.254.00

Econ. Economia

8.95 BS 7.454.00

RS

7.454,00

Economia R§

7.454.OO

RS

und FIAT MOBI
1.0

subtotal Adjudicado R$ 75.800,00 Subtotal Orçado: R$ 8,95%

83.254,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adiudicado

R$ 75.800.00

Total OÍçado

H$ 83.254,00

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurÍdicos e legais eÍeitos.

Sucupira do Riachão-MA , 21 de Ju

Economia 7o

8.95e6
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de 2022
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WALTERLINS RODBIGUES DE AZEVEDO

PREFEITO MUNICIPAL
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