
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA – FIERO. 

 

 

 

Ref. ao Pregão Eletrônico nº 003/2022 

 

 

BAMEX CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ N° 28.008.410/0001-06, com sede na Rua Governador Tibério 

Nunes, n 331, Bairro Frei Serafim Teresina, Estado do Piauí, neste ato representada por seu 

sócio administrador, RICARDO MARCELO RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, 

empresário, portador do RG sob o n.º 1372455 SSP/PI e do CPF sob o n.º 700.827.823-34, 

residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, n.º 1033, Bairro Jockey, Teresina, Estado do 

Piauí, vem, com o respeito de praxe, perante Vossa Senhoria, apresentar CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela pessoa jurídica PRIME 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, com base nas seguintes razões 

fáticas e jurídicas: 

- I. DO RECURSO – 

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA interpôs recurso administrativo perante Vossa Senhoria que declarou vencedora a ora 

peticionária no certame em epígrafe. 

 A irresignação apontada pela empresa recorrente, gira em razão de suposta 

irregularidade na documentação, os quais não atendem as exigências do edital para declaração 

de vencedora.  



 

Alega que a empresa peticionária apresentou certidões vencidas, que as 

Certidões expedidas pelo CRC/PI já passaram do prazo de validade, as quais venceram em 

16/11/2022. 

Alega, ainda, que a proposta é inexequível, de não comprovação da 

exequibilidade, que a comprovação da proposta por meio de planilha de custos não foi em 

momento alguma apresentada pela empresa vencedora. Por fim, alega risco financeiro da 

contratação em decorrência de informações constantes no balanço patrimonial. 

 
 Com base nas razões supramencionadas, a Recorrente então pretende que 

Vossa Senhoria revise o ato que declarou a peticionária vencedora no aludido certame, 

desclassificando-a.  

 

No entanto, V. Sa., as razões apresentadas pela Recorrente estão totalmente 

dissociadas do que, de fato, aconteceu no certame, bem como não retrata, nem de longe, o que 

permite a legislação e o Edital, de tal sorte que não merece qualquer espécie de procedência, 

conforme será exposto adiante. 

Na realidade, o certame em epígrafe ocorreu dentro da mais absoluta 

legalidade, e tudo o que foi praticado pela peticionária encontra-se previsto não somente na 

legislação correlata, mas sobretudo no próprio Edital que norteou o Pregão, de tal sorte que o 

que se verifica, na situação, é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, considerando-se, pois, o aludido ato, como sendo perfeito e acabado, não merecendo 

qualquer espécie de reforma. 

Dessa forma, tendo em vista que a irresignação trazida pela Recorrente não 

merece prosperar, e que, de fato, a decisão que habilitou a peticionária está dotada de licitude 

e retidão, a BAMEX vem à presença de Vossa Senhoria apresentar algumas razões, por 

intermédio das quais pretende reforçar a legalidade da sua atuação, bem como demonstrar que 

o procedimento não merece qualquer reforma, de modo que a única saída é NEGAR 

PROCEDÊNCIA AO RECURSO INTERPOSTO. 

O que se observa, na verdade, com a apresentação do referido recurso 

administrativo, é somente o anseio de uma grande empresa em inibir, de forma predatória e 



 

desleal, o crescimento de uma empresa de pequeno porte que vem desempenhando o seu ofício 

de forma ética. 

O anseio da empresa recorrente em inibir, de forma predatória e desleal, o 

crescimento de uma empresa de pequeno porte fica devidamente comprovado em virtude de a 

empresa recorrente (Prime Consultoria) utilizar os mesmos argumentos de recursos 

interpostos em outras licitações, que foram improvidos. 

Passa-se, pois, à exposição. 

- II. DAS CONTRARRAZÕES – 

- A) DA ALEGAÇÃO DAS CERTIDÕES FORA DA VALIDADE  

Alega a empresa recorrente que, a empresa Bamex, que foi a licitante 

declarada vencedora do Pregão, apresentou certidões vencidas nos documentos de habilitação. 

Ocorre, Senhor Pregoeiro, que é inverídica essa informação. A DHP 

(Declaração de Habilitação Profissional) só é possível ser emitida após 00 h do dia do seu 

vencimento. Assim, no dia 16/11/2022, data da abertura do Pregão Eletrônico 003/2022, a 

certidão DHP da empresa Bamex estava vigente. Dessa forma, só poderia ser emitida outra a 

00 h do dia 17/11/2022. Veja: 

 



 

 

Dessa forma, Senhor Pregoeiro, não resta dúvida que não há ilegalidade por 

parte da Empresa Bamex. Na verdade, a empresa recorrente, em atitude desesperada, tenta 

desqualificar o conhecimento de Vossa Senhoria em realizar as análises referentes a 

documentação da empresa participante do presente pregão eletrônico. 

 

- B) DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE 

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

Alega a empresa recorrente que a empresa peticionária apresentou proposta 

inexequível, bem como deixou de apresentar documentos que comprovem a exequibilidade da 

proposta apresentada. 

De início cumpre mencionar que o presente recurso administrativo 

apresentado pela empresa Prime Consultoria se encontra baseado em razões infundadas com 

o único objetivo de manchar a imagem da empresa peticionária. 

A conduta da empresa recorrente é denominada Sham Litigation, que é o 

abuso anticompetitivo do direito de petição, litigância predatória, com a única finalidade de 

impor prejuízos ao ambiente concorrencial. 

 

Na verdade, Senhor Pregoeiro, em análise ao Pregão Eletrônico é possível 

observar que a empresa peticionária apresentou proposta comercial com desconto de -5,11%. 

Tal proposta, ao contrário do que alega a empresa recorrente, é utilizada 

usualmente em licitações públicas para contratação de empresa especializada em 

gerenciamento de frota para prestação de serviço de abastecimento e manutenção preventiva 

e corretiva de veículos de frota oficial. 

Tal proposta é exequível e a empresa recorrente tem conhecimento disso, 

pois em vários Pregões Eletrônicos, a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 

LTDA, foi arrematante com a proposta comercial no patamar igual ou superior ao apresentado 

pela empresa peticionária no presente Pregão Eletrônico. 



 

A título de exemplo, senhor pregoeiro, a empresa peticionária, apresenta uma 

lista recente de Pregões que a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA arrematou 

com descontos de acima. Observe:  

 Veja, portanto, senhor pregoeiro, como a empresa recorrente apresenta o 

presente recurso administrativo com o único objetivo de causar prejuízo ao andamento deste 

Pregão Eletrônico. 

Na verdade, a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

tem conhecimento que a proposta apresentada pela peticionária é totalmente exequível, uma 

vez, conforme demonstrado acima, já apresentou taxa de administração no mesmo patamar ou 

superior em diversos procedimentos licitatórios. (Documentos em anexo). 

Portanto, está claro que o presente recurso possui apenas objetivo 

protelatório, onde a empresa Prime busca tumultuar o procedimento licitatório e atrasar a 

assinatura do contrato de prestação de serviço. 

Ademais, o processo licitatório em questão traz como estimativa de consumo 

o valor total de R$ 979.600,71 (Novecentos e setenta e nove mil e seiscentos reais e setenta e 

um centavos), no entanto não define as estimativas específicas de consumo por tipo de serviço, 

ou seja, do valor total qual seria o valor consumido em manutenção e abastecimento 

respectivamente. 

Analisando o mercado de gestão de frotas é sabido por todos que em se 

tratando da rede credenciada, existem diferenças de tratamento no que tange a taxa de 

administração em relação rede de manutenção e a rede de abastecimento, onde normalmente 

a taxa de administração na rede credenciada de manutenção gira em torno de 12%, podendo 

ser mais, bastando observar que a empresa recorrente arrematou conforme planilha acima 

certames de manutenção com taxas negativas superior a 25%, ficando claro que sua Rede 

DATA PREGÃO ÓRGÃO TIPO DE SERVIÇO
ARREMATANTE - PRIME 

CONSULTORIA 

24/11/2022 Pregão Presencial Nº 14/2022 SEBRAE- Teresina/Pi Abastecimento -6,00%

21/11/2022 Pregão Eletronico Nº 047/2022 Municipio de Ipiau - BA Manuteção -28,07%

21/10/2022 Pregão Eletronico Nº 09/2022
UFRGS - Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - RS
Manuteção -25,11%

05/10/2022 Pregão Eletronico Nº 041/2022 Municipio de Buriticupu - MA Abastecimento -5,15%



 

Credenciada para atender este contrato provavelmente está credenciada a 35%. E na rede de 

abastecimento a taxa de administração gira em média a 6%. 

Ao construirmos a planilha de exequibilidade, pelo fato de não existir um 

valor definido de estimativa de consumo específica para abastecimento e manutenção, 

passamos a considerar um único valor e uma única taxa de administração para o credenciado, 

onde optamos por apresentar a maior, que se refere a taxa da manutenção no valor de 12%, 

apenas como exemplificação de rentabilidade. 

Ainda, assim, se aplicarmos a menor taxa sobre todo o contrato que seria a 

taxa do abastecimento no valor de 6% o contrato ainda continuaria totalmente exequível. Veja: 

 

Exaurindo ainda sobre o assunto, podemos construir simulações de como 

poderia ser o consumo do referido órgão entre abastecimento e manutenção, exemplo: 

 Valor 

Valor Total  Estimado R$ (A)  R$           979.600,71 

Taxa Administrativa -5,11% : (B)  R$              50.057,60 

Receita RC 70%  - 6% (C)  R$              58.776,04 

Total da Receita Bruta ( C ) - (B)  R$         8.718,45 

Despesas Administrativas 15,00%  R$                1.307,77 

Despesas Operacionais 30,00%  R$                2.615,53 

Despesas Financeiras 1,00%  R$                      87,18 

Total Despesas  R$         4.010,49 

Incidencia dos Tributos 

sobre o Faturamento % Impostos  Valor R$ 
ICMS 0,00%  R$                             -   

IPI 0,00%  R$                             -   

ISTR 0,00%  R$                             -   

IRPJ 0,44%  R$                      38,36 

CSLL 0,38%  R$                      33,13 

COFINS 1,49%  R$                    129,90 

PIS 0,32%  R$                      27,90 

INSS/CP 4,76%  R$                    415,00 

ISS 3,56%  R$                    310,38 

Total Impostos 10,95%  R$            954,67 

Total Receita Líquida  R$         3.753,29 

Composição do L.D.I (Lucros e Despesas Indiretas)

Descrição



 

➢   Caso 1: 50% abastecimento e 50% manutenção 

  

 

 

 

 

 

 

➢ Caso 2 :  70% abastecimento / 30% manutenção 

 

 

 

 

 

 

 Valor 

Valor Total  Estimado R$ (A)  R$           979.600,71 

Taxa Administrativa -5,11% : (B)  R$              50.057,60 

Receita RC 50%  - 6% (C)  R$              29.388,02 

Receita RC 50% - 12% (D)  R$              58.776,04 

Total da Receita Bruta ( C )+(D) - (B)  R$       38.106,47 

Despesas Administrativas 15,00%  R$                5.715,97 

Despesas Operacionais 30,00%  R$              11.431,94 

Despesas Financeiras 1,00%  R$                    381,06 

Total Despesas  R$       17.528,98 

Incidencia dos Tributos 

sobre o Faturamento % Impostos  Valor R$ 
ICMS 0,00%  R$                             -   

IPI 0,00%  R$                             -   

ISTR 0,00%  R$                             -   

IRPJ 0,44%  R$                    167,67 

CSLL 0,38%  R$                    144,80 

COFINS 1,49%  R$                    567,79 

PIS 0,32%  R$                    121,94 

INSS/CP 4,76%  R$                1.813,87 

ISS 3,56%  R$                1.356,59 

Total Impostos 10,95%  R$         4.172,66 

Total Receita Líquida  R$                                16.404,83 

Composição do L.D.I (Lucros e Despesas Indiretas)

Descrição

 Valor 

Valor Total  Estimado R$ (A)  R$           979.600,71 

Taxa Administrativa -5,11% : (B)  R$              50.057,60 

Receita RC 70%  - 6% (C)  R$              41.143,23 

Receita RC 30% - 12% (D)  R$              35.265,63 

Total da Receita Bruta ( C )+(D) - (B)  R$       26.351,26 

Despesas Administrativas 15,00%  R$                3.952,69 

Despesas Operacionais 30,00%  R$                7.905,38 

Despesas Financeiras 1,00%  R$                    263,51 

Total Despesas  R$       12.121,58 

Incidencia dos Tributos 

sobre o Faturamento % Impostos  Valor R$ 

ICMS 0,00%  R$                             -   

IPI 0,00%  R$                             -   

ISTR 0,00%  R$                             -   

IRPJ 0,44%  R$                    115,95 

CSLL 0,38%  R$                    100,13 

COFINS 1,49%  R$                    392,63 

PIS 0,32%  R$                      84,32 

INSS/CP 4,76%  R$                1.254,32 

ISS 3,56%  R$                    938,10 

Total Impostos 10,95%  R$         2.885,46 

Total Receita Líquida  R$                                11.344,22 

Composição do L.D.I (Lucros e Despesas Indiretas)

Descrição



 

➢ Caso 3: 70% manutenção / 30% abastecimento 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto, fica evidente que em todos os cenários a proposta é 

exequível, a empresa Prime é sabedora disso, tanto que novamente venho citar seus certames 

arrematados com taxas superiores, o que há na realidade é a tentativa desta empresa em 

tumultuar o certame pela sua irresignação em ter perdido.  

E ao contrário das narrativas criadas pela empresa Prime, a empresa Bamex 

já possui sua rede credenciada de postos de combustível no Estado de Rondônia com a taxa de 

6% e também já possui sua rede de oficinas prestadoras do serviço de manutenção com a taxa 

de 12% em média. Estando pronta e apta a atender a este contrato. 

 

- C) DA ALEGAÇÃO DE RISCO FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO POR 

INFORMAÇÕES CONSTANTES NO BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Alega a empresa recorrente que a peticionária não teria condições financeiras 

de executar o contrato em razão do seu balanço patrimonial apresentado conter informações 

que colocam em risco a futura contratação. 

 

 Valor 

Valor Total  Estimado R$ (A)  R$           979.600,71 

Taxa Administrativa -5,11% : (B)  R$              50.057,60 

Receita RC 30%  - 6% (C)  R$              17.632,81 

Receita RC 70% - 12% (D)  R$              82.286,46 

Total da Receita Bruta ( C )+(D) - (B)  R$       49.861,68 

Despesas Administrativas 15,00%  R$                7.479,25 

Despesas Operacionais 30,00%  R$              14.958,50 

Despesas Financeiras 1,00%  R$                    498,62 

Total Despesas  R$       22.936,37 

Incidencia dos Tributos 

sobre o Faturamento % Impostos  Valor R$ 
ICMS 0,00%  R$                             -   

IPI 0,00%  R$                             -   

ISTR 0,00%  R$                             -   

IRPJ 0,44%  R$                    219,39 

CSLL 0,38%  R$                    189,47 

COFINS 1,49%  R$                    742,94 

PIS 0,32%  R$                    159,56 

INSS/CP 4,76%  R$                2.373,42 

ISS 3,56%  R$                1.775,08 

Total Impostos 10,95%  R$         5.459,85 

Total Receita Líquida  R$                                21.465,45 

Composição do L.D.I (Lucros e Despesas Indiretas)

Descrição



 

É importante frisar que um dos documentos mais importantes em licitações 

desta modalidade são os atestados de capacidade técnica, pois estes existem para inviabilizar 

qualquer duvida sobre a capacidade de atendimento da empresa e neste caso dentre todos os 

atestados apresentados cabe destacar o dos Correios que possui um valor atestado acima de 5 

milhões de reais onde é gerenciada uma frota acima de 1000 (mil) veículos. 

 

No quesito ativo intangível no balanço patrimonial a empresa Bamex, com 

base no CPC – (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), Através da CPC PME nos seus itens 

2.27 e 18.4 alíneas (b) respectivamente, que define a classificação de um ativo como intangível, 

estabeleceu que pelo fato de a mensuração de todos os custos relacionados a construção do 

bem intangível, neste caso o sistema, custos estes ao estarem inseridos aos outros custos 

naturais da empresa, pois fazem parte da mesma estrutura física e de gestão, se tornem de 

difícil mensuração em bases confiáveis como reza a alínea (b), não classificou o seu sistema 

como bem intangível. 

 

Reconhecimento de ativo, passivo, receita e despesa 

 

Item 2.27 Reconhecimento é o processo que consiste em 
incorporar na demonstração contábil um item que atenda 
a definição de ativo, passivo, receita ou despesa e satisfaz 
os seguintes critérios: 
(a) for provável que algum benefício econômico futuro 
referente ao item flua para ou da entidade; e 
(b) tiver um custo ou valor que possa ser medido em bases 
confiáveis. 
 
(...) 
 
Item 18.4 A entidade deve aplicar os critérios de 
reconhecimento do item 2.27 ao decidir se reconhece um 
ativo intangível ou não. Portanto, a entidade deve 
reconhecer um ativo intangível como ativo apenas se: 
(a) for provável que benefícios econômicos futuros 
esperados atribuíveis ao ativo fluirão para a entidade; 
(b) o custo ou o valor do ativo puder ser mensurado 
de maneira confiável; e 
(c) o ativo não resultar de gastos incorridos internamente 
em item intangível. 

 

É importante ressaltar que CPC 04 que trata das empresas de grande porte 

no seu item 57, trata o assunto de forma semelhante, veja: 



 

 

Item 57 - Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou 
da fase de desenvolvimento de projeto interno) deve ser 
reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos 
os aspectos a seguir enumerados: 
(a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma 
que ele seja disponibilizado para uso ou venda; 
(b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-
lo; 
(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; 
(d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios 
econômicos futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve 
demonstrar a existência de mercado para os produtos do 
ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso 
este se destine ao uso interno, a sua utilidade; 
(e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros 
recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou 
vender o ativo intangível; e 
(f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos 
atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. 

 

 

Veja que a própria empresa Prime, que de forma desleal tenta criar narrativas 

sem a menor atenção aos normas que regram a contabilidade, de forma descarada apresenta 

na sua contabilidade que entre os anos de 2020 e 2021 não houve qualquer alteração nos seus 

investimentos em sistema, fato este que causa enorme estranheza, visto que sistemas pela sua 

natureza são organismos vivos em constante evolução, e se   estamos tratando de uma empresa 

de grande porte que possui seu sistema sendo utilizado por vários clientes pelo Brasil é 

impossível que este sistema não venha sofrendo intervenções, alterando assim os seus custos 

e investimentos. 

Neste caso, a única conclusão a ser tirada é que a empresa Prime, como reza 

a CPC 04 na sua alínea (b), não possui os custos ou valor do seu ativo mensurado de maneira 

confiável e ao apresentar números duvidosos na sua classificação do intangível, vê-se 

claramente que essa apenas se utiliza de manobras contábeis duvidosas para tentar se 

apresentar como uma empresa confiável. No entanto, o seu balanço deve ser é desconsiderado 

por não representar adequadamente a situação patrimonial da entidade, afetando inclusive seus 

índices e quocientes de análise. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diante de todo o exposto, o que se pode afirmar é que a alegação da 

Recorrente, nesse particular, não possui qualquer fundamento, de tal modo que merece 

afastamento de plano, não podendo, assim, ser utilizada em prejuízo da Recorrida. 

         

 

 

                       - III. DOS PEDIDOS – 

 

Em virtude das exposições realizadas acima, a peticionária vem à honrosa 

presença de Vossa Senhoria pugnar para que o RECURSO INTERPOSTO PELA 

EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA seja 

JULGADO IMPROCEDENTE, tendo em vista a ausência de fundamento de suas 

pretensões, e que, dessa forma, SEJA MANTIDA A CLASSIFICAÇÃO DA BAMEX 

CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, porquanto esta ocorreu dentro 

da mais absoluta legalidade, com a obediência a todos os requisitos e exigências previstos no 

Edital, bem como na legislação correlata. 

 

 

                                            Termos em que, pede deferimento. 

 

 

              Teresina (PI), 01 de novembro 2022. 

 

 

 

_______________________________ 
Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa 

Sócio-Administrador 
RG: 1.372.455 SSPPI   C.P.F: 700.827.823-34 

BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 
 

RICARDO MARCELO 
RIBEIRO 
BARBOSA:70082782334

Assinado de forma digital 
por RICARDO MARCELO 
RIBEIRO 
BARBOSA:70082782334



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                   ANEXO  

 







  
 

PROPOSTA READEQUADA  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ/BA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022 

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal de SERVIÇO CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO COM USO DE 
CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, para serviços e fornecimento de peças para 
a manutenção de veículos e equipamentos, a fim de atender aos veículos oficiais das Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de Ipiaú, de 
acordo com as quantidades e especificações do edital e seus anexos. 

1.DADOS DO LICITANTE 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville 

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06502-160 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6  -  Conta Corrente: 86151-0 

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Renata Nunes Ferreira. Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – 

Campinas/SP – CEP: 13098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7000. Portadora do CPF nº: 371.237.288-40 e RG nº: 48.537.010-4.  

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio 

II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.639/0001-30, representada neste ato por sua representante 

legal, o Sr. RENAN DUARTE SAMPAIO, portador da Cédula de Identidade n.º 22.861.301-4, inscrito no CPF sob o nº 124.093.487-42, interessada 

na prestação do objeto do presente ato, vem apresentar sua proposta de preço, para o fornecimento/prestação do(s) serviço(s) do item abaixo 

relacionado, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2022, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 

conforme Especificações Técnicas – Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da 

legislação competente, conforme abaixo: 

2.VALOR OFERTADO 

LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 

ESTIMADO 
TAXA 

VALOR GLOBAL 
COM TAXA 

1 

Fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios 
originais e /ou genuínos, novos, de primeiro uso necessários 

á manutenção da frota de veículos leves e utilitários, 
máquinas pesadas, caçambas, ônibus e microônibus. 

SERV 1 própria R$ 304.391,42 -28,07% R$ 218.948,75 

2 

Fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios 
originais e /ou genuínos, novos, de primeiro uso necessários 
á manutenção de máquinas e equipamentos como (bicicletas, 

moto, serra, roçadeiras, bombas, etc). 

SERV 1 própria R$ 12.837,47 -28,07% R$ 9.233,99 

3 
Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva 
da frota de veículos leves e utilitários, máquinas pesadas, 

caçambas, ônibus e microônibus. 
SERV 1 própria R$ 87.694,38 -28,07% R$ 63.078,57 

4 
Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva 

da frota de máquinas e equipamentos, como (bicicletas, 
moto, serra, roçadeiras, bombas, etc). 

SERV 1 própria R$ 8.558,31 -28,07% R$ 6.155,99 

5 
Prestação de Serviço de chaveiro, com conserto de fechadura 

de veículos e confecção de chave reserva. 
SERV 1 própria R$ 5.000,00 -28,07% R$ 3.596,50 

6 Prestação de Serviço de confecção de Placas de veículos. SERV 1 própria R$ 5.000,00 -28,07% R$ 3.596,50 

7 Prestação de Serviço de vistoria em veículos leves e pesados. SERV 1 própria R$ 15.000,00 -28,07% R$ 10.789,50 

8 
Prestação de serviço de higienização e restauração de 

assentos dos veículos leves e pesados, que compõem a frota 
municipal. 

SERV 1 própria R$ 30.000,00 -28,07% R$ 21.579,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 468.481,58 VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 336.978,80 
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VALOR ESTIMADO: R$ 468.481,58 (quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos); 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (DESCONTO): 28,07% (vinte e oito vírgula zero sete por cento); 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 336.978,80 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos); 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

MARCA/FABRICANTE: Próprio;  

PAGAMENTO: Em até 15 (quinze) dias úteis, após entrega da Nota Fiscal;  

 

DECLARAMOS QUE: 

 para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a nossa proposta de preços esta em conformidade com 

as exigências do instrumento convocatório. 

 tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas 

as condições do Edital e no Termo de Referência, bem como, as especificações técnicas e os serviços a serem executados, conforme cláusulas do 

referido edital e seus anexos. 

 a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta 

licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações. 

 as condições de pagamento são aquelas estabelecidas no ato convocatório do certame em epígrafe. 

 conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

 no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva 

responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições 

sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações 

do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 

10.024/19, do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Muncipal nº 5.330/2019 e às cláusulas e condições constantes do 

Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022/SRP. 

 toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sêlo feito ao endereço licitacao@primebeneficios.com.br. 

 Central de atendimento 24 horas / 07 (sete) dias por semana: 

  0800 745 8877 

 

 

 Santana de Parnaíba-SP, 21 de novembro de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

CNPJ Nº 05.340.639/0001-30 

RENAN DUARTE SAMPAIO - PROCURADOR 

RG: 22.861.301-4 DETRAN/RJ / CPF: 124.093.487-42 

Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br 
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DETALHAMENTO TÉCNICO DA PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ/BA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022 

Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal de SERVIÇO CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO COM USO DE 
CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, para serviços e fornecimento de peças para 
a manutenção de veículos e equipamentos, a fim de atender aos veículos oficiais das Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de Ipiaú, de 
acordo com as quantidades e especificações do edital e seus anexos. 

AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DEVEM CONTER: 

6.1 Sistema tecnológico para processamento de informações, através da Internet, com acesso ao Setor de Transportes do Contratante;6.2 Processo 

de consolidação de dados e emissão de relatórios pela Internet Contratado;6.3 Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços 

executados na rede credenciada;6.4 Envio das notas fiscais/faturas liquidadas junto à rede credenciada da CONTRATADA, e em formato digital, 

contemplando, no mínimo, as seguintes informações: razão social, endereço completo, nome fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, Data de emissão, 

modelo da NF, natureza da operação, série da NF, descrição dos serviços realizados, valor da NF;6.5 Rede credenciada, equipadas para aceitar todas 

as transações do sistema tecnológico da CONTRATADA, nas Regiões elencadas;6.6 Sistema de gerenciamento integrado, ao qual terá acesso o Setor 

de Transportes e que possibilitará a emissão dos seguintes relatórios:a) Consolidação mensal da quantidade de veículos que efetuaram os serviços;b) 

Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o gerenciamento de informações da frota, sendo um para cada veículo, mais 02 

(dois) cartões extras (genérico/coringa) para ser utilizado em qualquer veículo que esteja à disposição do Setor de Transportes;c) Extrato 

analítico/sintético contendo todos os serviços, individualmente discriminados por veículo, apresentando gráfico e tabelas comparativos entre veículos, 

bem como data, hora, local e quilometragem no momento em que foram efetuadas as operações;d) Ranking de despesas (maiores consumos) por 

veículo ou qualquer outro filtro disponível no sistema;e) Relatório de Composição da Frota que permitirá ao Gestor identificar a quantidade total de 

veículos cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação de diferentes formas, seja por fabricante, modelo, versão ou ano de fabricação;f) 

Relatório de Evolução de Despesas da Frota, que possibilitará a verificação da evolução de despesas da frota dentro de um determinado período.g) 

Relatório de Extrato de Conta portador/Conta Base, que verificará o extrato da conta de cada veículo da Frota e o saldo existente, a fim de acompanhar 

as despesas realizadas em um período definido;h) Relatório de Histórico de Frota que listará todas as operações realizadas por um veículo ou por 

todos os veículos do Município de Ipiaú/Bahia;i) Relatório de Relacionamento Cartão X Conta Portador que possibilitará a identificação de cartão 

eletrônico correspondente ao veículo que o utiliza.j) Relatórios comparativos entre veículos ou qualquer outro, desde que haja informação disponível 

no sistema da CONTRATADA;6.7. A Contratada desenvolverá, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com 

o ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município de Ipiaú/Bahia. A Contratada deverá ainda facultar ao 

Contratante pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, 

discriminados, com os respectivos custos;6.8. O sistema de gerenciamento de manutenção da frota, deverá contemplar, dentre outras, as seguintes 

funções:a) Criação e emissão de ordens de serviço;b) Oferecer níveis de permissão de acesso (consulta/administração), conforme definido pela 

Contratante.c) Registro das manutenções preventivas e/ou corretivas;d) Registro de troca de peças com campo para constar o prazo garantia das 

peças substituídas;e) Registro de troca pneus;f) Registro dos serviços realizados e peças substituídas, com entrada de dados única através da 

numeração das notas fiscais;g) Registro e emissão das autorizações de serviços pelos centros de custo;h) Registro e emissão dos orçamentos pela 

rede credenciada;6.9. O sistema de gerenciamento da frota deverá possibilitar a emissão dos seguintes relatórios:a) A Contratada deverá disponibilizar 

através de visitas, sempre que solicitadas pela gestão/fiscalização, a cada centro de custo do Município de Ipiaú/Bahia, consultoria a fim de subsidiar 

o uso do sistema e a performance quanto aos indicadores de desempenho na gestão da frota;b) A emissão dos relatórios deverá possibilitar a seleção 

do período em que estão compreendidas as informações desejadas;c) As atividades previstas acima deverão ser realizadas de forma contínua, 

eficiente e eficaz.d) Caberá ainda à Contratada disponibilizar suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a 

Contratante, em tempo integral, 24 horas por dia, sete dias na semana, inclusive feriados;e) Deverá ser possível a extração de relatórios integrais 

(toda a frota) e parciais (por veículo);f) Informações da manutenção preventiva por veículo com disponibilização de arquivos (xls, ods, xml e/ou pdf), 

para troca de óleo, correias, pastilhas, pneus etc;g) Manutenção e suporte técnico ao sistema de gerenciamento da frota;h) O prazo para atendimento 

e solução de problemas, no sistema de gerenciamento, será de 06 (seis) horas;i) Relatório da quantidade de veículos que efetuaram manutenção, 

por centro de custo e por mais qualquer outro filtro disponível no sistema (exemplo: ano, marca, ou modelo dos veículos);j) Relatório de composição 

da frota contendo a quantidade total de veículos cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação de diferentes formas, seja por fabricante, 

modelo, versão ou ano de fabricação etc;k) Relatório de Controle de Garantia de Peças;l) Relatório de Controle de Sinistro dos Veículos;m) Relatório 

de evolução de despesas da frota que possibilitará a verificação da evolução de despesas da frota dentro de um determinado período;n) Relatório de 

Histórico de Frota contendo a relação de todas as operações realizadas por um veículo ou por todos os veículos do município de Ipiaú/Bahia;o) 

Relatório de histórico de troca de peças e serviços efetuados por tipo de peça, por veículo, por marca/modelo, por unidade de custo ou outros filtros 

existentes;p) Relatório de Oficinas credenciadas e descredenciadas, com informação da data de credenciamento e descredenciamento; eq) Relatório 

de ranking de despesas (maiores consumos) por centro de custo e por mais qualquer outro filtro disponível no sistema (exemplo: ano, marca, ou 

modelo dos veículos).6.10. O Contratante informará os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com os serviços objeto deste 

contrato.6.11. Deverão ser repassadas ao Contratado todas as atualizações e alterações no sistema operacional de gerenciamento de frota de veículos 

utilizado pela licitante vencedora;6.12. DO CONTROLE DA SEGURANÇA DO GERENCIAMENTOa) A Contratada deverá atualizar a listagem de 

estabelecimentos credenciados ou excluídos, disponibilizando, através de correspondência encaminhada ao Setor de Transportes do Contratante.b)  



  
 

A Contratada deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso correto, conforme solicitação do Setor 

de Transportes do Contratante.c) Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificação validada através de 

senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada;d) Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha 

pessoal;e) O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante rotina/senha específica;f) O 

cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base operacional;g) O uso do cartão para qualquer operação somente 

será possível após digitação de uma senha válida do usuário;h) O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela 

base operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 

 

 

 

 

 Santana de Parnaíba-SP, 21 de novembro de 2022. 

 

________________________________________________ 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

CNPJ Nº 05.340.639/0001-30 

RENAN DUARTE SAMPAIO - PROCURADOR 

RG: 22.861.301-4 DETRAN/RJ / CPF: 124.093.487-42 

Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL / UFRGS – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23078.534480/2022-23 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022 

 
1. OBJETO: Contratação de serviços de gerenciamento de manutenção de frota de veículos para a UFRGS, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03, Centro 

de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.639/0001-30, representada neste 

ato por seu representante legal, o Sr. WILLIAM CÉSAR CAVALARI, portador da Cédula de Identidade n.º 32.904.257-9, inscrito no 

CPF sob o nº 219.779.818-95, interessada na prestação do objeto do presente ato, vem apresentar sua proposta de preço, para o 

fornecimento/prestação do(s) serviço(s) do item abaixo relacionado, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

091/2022, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, conforme abaixo: 

 
2. PROPOSTA DE PREÇO 

 

TOTAL (SOMA DOS ITENS 1 E 2): R$ 8.989.212,94 (oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e doze reais e 
noventa e quatro centavos); 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (TXAD): 0,00% (zero por cento); 

TAXA DE DESCONTO (TXDS): 25,11% (vinte e cinco virgula onze por cento); 

VALOR DA TAXA DE DESCONTO: R$ 2.257.191,37 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e um reais e 
trinta e sete centavos); 

VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 6.732.021,57 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil e vinte e um reais e 
cinquenta e sete centavos); 

MARCA/FABRICANTE: Prime. 

 
3. LOCAL DE EXECUÇÃO: Unidades da UFRGS localizadas nos municípios de Porto Alegre, Gravataí, Eldorado do Sul, Farroupilha, 
Imbé, Tramandaí e Capão da Canoa, todos no Estado do Rio Grande do Sul. 
Locais em Porto Alegre: 
a) Campus Centro: Av. Paulo Gama, 110; 
b) Campus do Vale: Av. Bento Gonçalves, 9500; 
c) Campus Olímpico: R. Felizardo, 750; 
d) Campus Saúde: Av. Ramiro Barcelos, 2492; 
e) Demais Unidades localizadas no município, como, por exemplo: Instituto de Artes, Escola de Administração, Divisão de Atenção à 

Saúde e Casa de Estudante. 
Local em Gravataí: 
f) Unidade LAMEF: Centro Experimental Avançado de Engenharia Barro Vermelho, - Estrada Barro Vermelho, Acesso BR 290. 
Locais em Eldorado do Sul: 
g) Rádio da UFRGS: BR116, Km 291. 
h) Estação Experimental Agronômica: Rodovia BR-290, Km 146. 
Local em Farroupilha: 
i) Av. São Vicente, Gleba, Lote Administrativo 05, Quadra 717, Bairro Cinquentenário. 
Locais no Litoral Norte: 
j) Campus Litoral Norte: RS03, Distrito de Emboaba, Tramandaí; 

GRUPO ITEM
VALOR PARA 60 

MESES - R$

1 5.945.449,72R$         

2 3.043.763,22R$         

8.989.212,94R$      

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (TXad): 0,00%

TAXA DE DESCONTO (TXds): 25,11%

 R$      6.732.021,57 

2.257.191,37R$      

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Manutenção de veículos

Fornecimento de peças e acessórios para veículos

1
Serviço de Gestão de Frota - Administração, gerenciamento-manutenção veículos automotivo:

TOTAL (soma dos itens 1 e 2):



 

 

k) CECLIMAR: Av. Tramandaí, 976, Imbé; 
l) Colônia de Férias Tramandaí: Av. da Igreja, 760, Tramandaí; 
m) Centro de Lazer Capão Novo: Rua dos Gerânios, 4236, Capão Novo - Capão da Canoa 
 
4. GARANTIA 
A garantia dos serviços será de 90 dias, a partir do recebimento definitivo do serviço. 
 
5. DADOS DO LICITANTE 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville 

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6 - Conta Corrente: 86151-0 

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Renata Nunes Ferreira, brasileira, casada, portador do RG: 48.537.010-4 e 
CPF: 371.237.288-40, Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ 
fax: (19) 3518-7021. 

E-Mail SEI: renata.nunes@primebeneficios.com.br 

Nome do Preposto da Empresa: Rodrigo Cardoso 

Telefone do Preposto da Empresa: (19) 3518-7000 Ramal 3361 / (19) 98308-0322 

E-Mail do Preposto da Empresa: rodrigo.cardoso@primebeneficios.com.br 

 
6. DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO 
Declaro, para o fim de cadastramento de conta bancária no sistema SIAFI, que os dados Bancários são os abaixo especificados: 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6 -  Conta Corrente: 86151-0 

 
7. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
8. DECLARAMOS que: 

• Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e 
que atendemos todas as condições do Edital e no Termo de Referência, bem como, as especificações técnicas e os serviços a 
serem executados, conforme cláusulas do referido edital e seus anexos. 

• Nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, sociais, 
tributários, comerciais, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto do Pregão, nada mais 
sendo lícito pleitear a esse título. 

• Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

• Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial 
participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações. 

• A prestação do serviço atende às especificações do órgão e que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço. 

• Declaro ainda, responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da prestação do objeto. 

• Central de atendimento 24 horas / 07 (sete) dias por semana 

➢ 0800 745 8877 
 

Santana de Parnaíba-SP, 21 de outubro de 2022. 
 
 

______________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ Nº 05.340.639/0001-30 
WILLIAM CÉSAR CAVALARI - PROCURADOR 

RG: 32.904.257-9 SSP-SP / CPF: 219.779.818-95  
Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA 

 
À Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA 
 
Pregão Eletrônico 041/2022 
Processo Administrativo 2208001/2022 
 
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gerenciamento e Administração de despesas 
de abastecimento de todos os tipos de combustíveis, lubrificantes, aditivos e derivados, através de Sistema de Cartão Magnético, por meio de Postos 
credenciados e disponibilizados, para a frota do Município de Buriticupu/MA. 
 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville 

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6  -  Conta Corrente: 86151-0 

Responsável pela assinatura do contrato: Renata Nunes Ferreira, brasileira, casada, portadora do RG: 48.537.010-4 e CPF: 371.237.288-40 
Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. 

 
Prezados Senhores, 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta de preço relativa a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022-SRP, assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, bem como concordamos com a 
totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital, e declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que 
se desenvolverão os serviços, e que atendemos plenamente às exigências de habilitação, comprometendo-se a observar a legislação trabalhista, 
previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio 
ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. ANUAL ESTIMADA S/TAXA 

INCLUSA (R$) 
TAXA (%) 

1 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO 
COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES 
MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL E DERIVADOS. 

SERVIÇO R$ 12.038.207,33 -5,15% 

VALOR TOTAL = R$ 11.418.239,65 

 
Valor Total Estimado com taxa inclusa 2,71% (Item 1.2. do edital): R$ 12.373.530,00 (doze milhões e trezentos e setenta e três mil e 
quinhentos e trinta reais) 
 
Valor Total Estimado sem taxa inclusa: R$ 12.038.207,33 (doze milhões e trinta e oito mil e duzentos e sete reais e trinta e três centavos) 
Taxa de Administração (Desconto): -5,15% (cinco vírgula quinze por cento por cento de desconto) 
Valor Total da Proposta: R$ 11.418.239,65 (onze milhões e quatrocentos e dezoito mil e duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo de início da Prestação dos Serviços: A Contratada deverá iniciar à prestação dos serviços, com todas as características estabelecidas no 
Termo de Referência e seus Anexos, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato 
 
Local para execução dos serviços: conforme Anexo I do Edital. 
 
Declaro que possuímos pleno conhecimento das condições de execução do contrato, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na 
hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais; 
 
Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
 
Número da central de atendimento ao cliente: 0800 745 8877 (atendimento 24 horas / 7 dias na semana) 
 
Marca: Prime. 
 
 
 

Santana de Parnaíba-SP, 05 de Outubro de 2022 
 
 
_____________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
José Guilherme N. Chamorro – Procurador 
RG: 46.848.939-3 - SSP/SP   CPF: 421.946.298-82 
Tel/Fax: (19) 3518-7065 / E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br  
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ANEXO 

 

ITEM 8.3 – ALÍNEA A) - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
À Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA 
 
Pregão Eletrônico 041/2022 
Processo Administrativo 2208001/2022 
 
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gerenciamento e Administração de despesas 
de abastecimento de todos os tipos de combustíveis, lubrificantes, aditivos e derivados, através de Sistema de Cartão Magnético, por meio de Postos 
credenciados e disponibilizados, para a frota do Município de Buriticupu/MA. 
 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville 

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6  -  Conta Corrente: 86151-0 

Responsável pela assinatura do contrato: Renata Nunes Ferreira, brasileira, casada, portadora do RG: 48.537.010-4 e CPF: 371.237.288-40 
Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. 

 
 

PLANILHA DE CUSTOS 

Composição de custos, com base no valor estimado da Contratação 

DESCRIÇÃO VALOR 

Valor total estimado: (R$)  ( A )   R$            12.038.207,33  

Taxa de administração ofertada: (%)  ( B )  -5,15% 

Taxa de administração ofertada: (R$)  (A)*(B) = ( C ) -R$                 619.967,68  

Rede Credenciada: (R$)  ( D )   R$                 722.292,44  

TOTAL DA RECEITA  = ( C ) + ( D )  R$               102.324,76  

  

DESCRIÇÃO VALOR (R$) % S/ TOTAL 

I. Custos Diretos R$ 60.371,24 58,9996% 

II. Custos Indiretos R$ 559,49 0,5468% 

III. Despesa Administrativa R$ 19.999,68 19,5453% 

IV. Despesa Comercial R$ 97,82 0,0956% 

V. Despesas Financeiras  R$ 2.335,71 2,2826% 

VI. Tributos R$ 16.914,28 16,5300% 

VII. Lucro Orçado R$ 2.046,50 2,0000% 

TOTAL R$ 102.324,72 100,00% 

 
 
 
 
 

Santana de Parnaíba-SP, 05 de Outubro de 2022 
 
 
_____________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
José Guilherme N. Chamorro – Procurador 
RG: 46.848.939-3 - SSP/SP   CPF: 421.946.298-82 
Tel/Fax: (19) 3518-7065 / E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br  
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ANEXO 

 

ITEM 8.3 – ALÍNEA B) – CONTRATO TAXA SEMELHANTE 

 
À Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA 
 
Pregão Eletrônico 041/2022 
Processo Administrativo 2208001/2022 
 
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gerenciamento e Administração de despesas 
de abastecimento de todos os tipos de combustíveis, lubrificantes, aditivos e derivados, através de Sistema de Cartão Magnético, por meio de Postos 
credenciados e disponibilizados, para a frota do Município de Buriticupu/MA. 
 
 
Observação: Contratos completos anexos. 
 
 
PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE – RO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
PREFEITURA DE DIAS D’AVILA – BA: 
 

 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF: 
 

 
 

 
 
 

Santana de Parnaíba-SP, 05 de Outubro de 2022 
 
 
_____________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
José Guilherme N. Chamorro – Procurador 
RG: 46.848.939-3 - SSP/SP   CPF: 421.946.298-82 
Tel/Fax: (19) 3518-7065 / E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br  
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE BAMEX CONSULTORIA 
EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, SITUADA NA AV. RAUL LOPES, Nº 
880 – SALA 1305, JOQUEI, CEP 64.048-065 TERESINA – PIAUI, CNPJ: 
28.008.410/0001-06 NIRE22600048592, EM 21/06/2017. 
 
 
 
                   Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. 
RICARDO MARCELO RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, natural de Teresina-PI, 
maior, nascido em 05/11/1977, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Demerval Lobão, nº 1530, Jóquei, CEP: 
64.048-100 Teresina-PI, portador da Cédula de identidade RG nº 1.372.455 SSP-PI, 
CPF 700.827.823-34; titular da Empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL EIRELI, com sede na cidade de Teresina – PI na AV. RAUL 
LOPES, Nº 880, SALA 1305, JOQUEI, CEP 64.048-065 TERESINA – PIAUI inscrita 
no CNPJ sob nº 28.008.410/0001-06, com contrato de constituição arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22600048592, em 21/06/2017, na melhor forma 
de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa resolve elevar o seu capital social, passando de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), neste ato 
representado por uma única quota de valor nominal R$ 400.000 (Quatrocentos mil 
reais), subscrito e integralizado neste ato, mediante incorporação da reserva de lucros no 
valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), constantes do Balanço encerrado em 
31.12.2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- O objeto social será: Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Consultoria em 
tecnologia da informação; Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda; Administração de cartões de credito; Atividade de consultoria em gestão 
empresarial exceto consultoria técnica especifica; Desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador não-customizáveis: Emissão de vales-alimentação, vales-
transporte e similares; Operadoras de cartões de debito; Correspondentes de instituições 
financeiras; Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 
anteriormente (os serviços de consultoria em investimento financeiros, os serviços de 
intermediação na obtenção de empréstimos); Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet; Atividades de monitoramento de sistemas de 
segurançaeletrônico. 
 
Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de 
consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, 
revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado. 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO 

EMPRESARIAL EIRELI 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI gira sob a firma social BAMEX 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, e usa como nome 
fantasia BAMEX BENEFÍCIOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Raul Lopes, nº 880, Sala 

1305, Jóquei, CEP: 64.048-065, em Teresina/PI.  

CLÁUSULA TERCEIRA –Observadas as disposições da legislação aplicável, a 

empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do 

território nacional, a critério do titular.  

CLÁUSULA QUARTA – Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas 

atividades em21/06/2017.  

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do Titular é limitada a importância total 

do capital social integralizado (ART. 1.052, CC/2002). 

CLÁUSULA SEXTA - O Capital Social é de R$ 400.000,00 (mil reais), representado 
por uma única quota de valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente do 
País, detido em sua totalidade, pelo titular RICARDO MARCELO RIBEIRO 
BARBOSA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O objeto social é: Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Consultoria em 
tecnologia da informação; Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda; Administração de cartões de credito; Atividade de consultoria em gestão 
empresarial exceto consultoria técnica especifica; Desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador não-customizáveis: Emissão de vales-alimentação, vales-
transporte e similares; Operadoras de cartões de debito; Correspondentes de instituições 
financeiras; Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 
anteriormente (os serviços de consultoria em investimento financeiros, os serviços de 
intermediação na obtenção de empréstimos); Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 
eletrônico. 
 
CLÁUSULA OITAVA- A administração da empresa será exercida pelo Sr. 

RICARDO MARCELO RIBEIRO BARBOSA que ficará incumbido de exercer 

todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem 

como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa a passivamente perante todas 

as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial 

em atividades estranhas ao interesse social. 
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CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, 

procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

econômico, cabendo à empresária, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de 

direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Fica eleito o foro desta Comarca, Teresina – PI, 

para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o 

administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra 

sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.  

Pela exatidão acima estipulado, assinam o presente instrumento, em 1 (uma) via 

que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira 

personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

Teresina (PI), 12 de agosto de 2020. 

 

 

__________________________________   

Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa 

    CPF: 700.827.823-34 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI consta 

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

70082782334
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

RICARDO MARCELO RIBEIRO BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2020 16:07 SOB Nº 20200348221. 
PROTOCOLO: 200348221 DE 19/08/2020 15:20. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003780031. NIRE: 22600048592. 
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA 
SECRETÁRIA-GERAL 

TERESINA, 20/08/2020 
www.piauidigital.pi.gov.br




