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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO N*». 032/2022
DATA AUTUAÇÃO: 17/03/2022
PREGÃO ELETRÔNICO NO. 012/2022

ORGAO INTERESSADO:
^ABIN ETETKTPREFEITO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

BOTIJÃO DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG PARA
ATENDER

AS

NECESSIDADES

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

CHORROCHÓ E DIVERSAS SECRETARIAS.
EMPRESA: MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA ME - CNPJ:

08.646.545/0001-81

VALOR: R$ 43.125,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E
CINCO REAIS)

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó - Bahia, 15 de março de 2022.
limo. Sr.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Setor de Licitações
Nesta

Prezado Senhor,

Serve o presente expediente para análise de Vossa Senhoria para a
Instauração de procedimento com vista para abertura de processo llcitatório
visando à Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás
liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, com valor global estimado em
R$ 46.747,50 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e
cinqüenta centavos).

Segue anexo: (01)Termo de Referência;(02) Cotação de Preços;
Sendo só para o momento, renovo votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

feltopttnlOT^
TO GOMES RAi
PREFEITO MUNICIJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ; 13.915.665/0001-77
Praça Cei. João Sá, n^. 665, Centro — CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174 emall; pmchorrocho@globo.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE REFERENCIA

1.0. - Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13
kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias,
conforme descrito abaixo:
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
BOTIJÃO DE GÁS
LIQÜEFEITO 13 KG.

QT.

UNID

V. UNIT.

V.TOTAL

375

UNID

R$ 124,66

R$ 46.747,50

VALOR TOTAL

R$ 46.747,50

2.0. - Justificativa da Aquisição:
A despesa ora solicitada se justifica em virtude da necessidade de buscarmos dar melhores
condições de trabalho aos nossos funcionários bem como, propiciar aos nossos alunos,
pacientes e à população um melhor atendimento do serviço público, por isso, faz-se necessário
a contratação pretendida.

A empresa Contratada deverá atender a demanda de botijão de gás liqüefeito de forma
satisfatória em quantidade, qualidade e pontualidade.
Diante disso, faz-se necessária a contratação pretendida.
3.0. - Estimativas de custos:

O valor global estimado para a contratação é de R$ 46.747,50 (quarenta e seis mii
setecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos).
4.0. - Prazo de contratação:
O futuro contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,

podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes,
na conformidade do estabelecido na Lei Federal no. 8.666/93 e alterações posteriores.

5.0.- Dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2401 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2402 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 01/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, ne. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fâxí(75)3477-2174 êmail; pmchofr0eh0@globe.c0m
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ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2605 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA
E CADÚNICO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2607 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
^

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 28/29

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2810 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO:07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2501 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 02

ÓRGÃO:07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2502 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM
SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

^

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2503 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2807 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO
ESPECILIAZADA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE; 02/14

6.0.- Do pagamento:

O pagamento será efetuado até o 10** (décimo) dia do mês subseqüente ao fornecimento,
devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura. O recibo
comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de Finanças, para emissão de
empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.
O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em
nome da Licitante Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ; 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, ne. 665, Centro-CEP: 48.660-000- Chorroch6-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email; pmchorrôcho@globo.côm
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A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para
fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atuaiizados:

I - Prova de reguiaridade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da
Lei Federai no. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Gerai da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93,
emitida no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federai no. 8.666/93, emitida na Internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da
sede do licitante;
III - Prova de reguiaridade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federai no. 8.666/93, emitido na Internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;

IV - Prova de reguiaridade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficiai da Caixa Econômica Federai - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de
Io de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federai n®. 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).
7.0.- Do local 6 prazo da entrega:

Os produtos, objeto deste pregão, deverão ser entregues, de forma parcelada, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação oficial da Prefeitura, a partir da
autorização de fornecimento.

Os produtos, objeto da aquisição deste pregão, deveram ser entregues na Sede da Prefeitura
Municipal de Chorrochó, na Praça Cel. ]oão Sá, no. 665, centro, Chorrochó-BA, ou em outro
local indicado pela Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, sem pedido de quantidade mínima
será de acordo com a necessidade.

A Licitante vencedora obriga-se a fornecer os produtos, em conformidade com as

especificações descritas neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituição dos mesmos, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
Serão recusados os produtos que não atendam às especificações constantes neste Termo e/ou
que não esteja adequado para o uso.

Os produtos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se
reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os materiais e as soluções que não
atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados
para o uso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro -CEP:48.660-000- Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall; pmchorrocho@globo.com
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Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA
entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante no
item.

A justificativa será analisada peio CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para
adequação do fornecimento.

Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que

procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de
acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada.

Todas as despesas relativas à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou transportes,
correrão às custas exclusivamente da iicitante vencedora.

8.0.- Das Obrigações da Contratada:
Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora pactuados,
dentre eias, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas,
contribuições, encargos sociais.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer
a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento dos produtos, objeto deste
contrato.

Responsabiiizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência do fornecimento dos produtos, objeto deste certame.

Responsabiiizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos
produtos, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsávei por danos indiretos
ou iucros cessantes.

Permitir que a CONTRATANTE,sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos.
Prestar esciarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva independente de solicitação.
Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência, para
fins de atestação e iiquidação pela CONTRATANTE.

Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
Comunicar verbaimente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de
quaiquer impedimento do fornecimento dos produtos.

Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de
exclusiva responsabiiidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de
reciamações trabalhistas.

Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo, no local, dia e horário indicados pela
Secretaria Municipal de Educação.

À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites
estabelecidos na Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações.

9.0.- Das Obrigações da Contratante

Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no futuro Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro- CEP:48.660-000- Chorrochó-BA
Fone/Faxí(75)3477-2174 emallt pmchorrocho@globo.com
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Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização
do fornecimento ora pactuado.

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.
10. - Das penalidades:

O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre
o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste editai, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

A muita a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela
PREFEITURA, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
^

11.- Das Disposições Gerais:

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade.
O Município reserva-se o direito de notificar a empresa contratada a respeito do fornecimento,
mesmo que por algum motivo tenha sido adjudicado equivocadamente, se esse não estiver de
acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

A licitante fica obrigada a fornecer os produtos objeto deste Termo de Referência de acordo
com as especificações solicitadas, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia
autorização da Prefeitura Municipal de Chorrochó.
Chorrochó/BA, 15 de março de 2022.

Humberto Gonie$..H^iiio$

|Prefyto Munidpsl

IMBERTO GOMES RAM(
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n^, 665, Centro — CEP:48.660-000- Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174 emall: pmchorrocho@globo.com
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PREFEITURA DE CHORROCHÓ

SOLICITO COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQÜEFEITO 13 KG, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ E

DIVERSAS SECRETARIAS.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QT.

UNID

375

UNID

MARCA

V. UNIT.

V.TOTAL

BOTIJAO DE GAS
01

LIQÜEFEITO

13

KG

S50,00

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Sessenta dias

de 2022.

de

kíoJs
NOME:

CNPJ"

1

^

Í$99é59ú/õOúí-Q4
MÔx^DÍNO neves do NaSGIo
MENTO

Rüâ d© Açougue s/n Barra do Tarrachã
CEP 48.660

Ohttrrocbó - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, nS.665, Centro-CEP:48.660-0(M)- Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email: pmchoiTocho@globo.corr.
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PREFEITURA DE CHORROCHÓ

SOLICITO COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÃS LIQÜEFEITO 13 KG, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ E
DIVERSAS SECRETARIAS.
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
BOTIJÃO DE GÃS
LIQÜEFEITO
13

QT.

UNID

375

UNID

MARCA

V. UNIT.

I^Ê.iASfiO

KG

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Sessenta dias

(J.Muchv - dfí

V.TOTAL

JO de

de 2022.

'NOME:
CNPJ:

r@8.646.545/Qi}01-81
i^lÂDELOURDESBARBOSüPhRHRf
feiaP(M)âÉ)6aTO<A l-rTütínt n°999&
- C£F:48.660-000

WToehò BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, ns.665,Centro-CEP:48.660-000- Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email: pmchorrQcho(5)elobc.CLjm
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PREFEITURA DE CHORROCHÓ

SOLICITO COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQÜEFEITO 13 KG, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ E
DIVERSAS SECRETARIAS.
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO
BOTIJÃO DE GÃS

QT.

UNID

LIQÜEFEITO

375

UNID

13

MARCA

V. UNIT.

dólSjPO

KG

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Sessenta dias

, /4 de

NÒMK

CNPJ: 00. 3>iJ. 0€"9-/í>00à~ 2-0

de 2022.

O X)e

7/000Í'20\
rÕn 941.0^^' ic
;„a Soares

CEM8.680-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, ns.665,Centro-CEP:48.660-000- Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaii: pmchorrocho^elQbo.com
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Chorrochó - Bahia, 15 de março de 2022.
Do: Prefeito Municipal
Para: Comissão Permanente de Licitação / Contabilidade /Procuradoria Jurídica

Preliminarmente à autorização para Contratação de empresa para

fornecimento de botijão de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, o presente

processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

a), à Comissão de Licitação, para autuação do processo administrativo e

elaboração de parecer sobre o procedimento licitatório, indicando a
modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

b). à Contabilidade, para confirmação da disponibilidade de recursos e
orçamento para fazer face às despesas, de acordo com a(s)
dotação(ões) indicada(s) pelo solicitante; e

c). à Procuradoria Jurídica, para elaboração de parecer sobre parecer

sobre a possibilidade e legalidade da licitação na modalidade
indicada.

Atenciosamente,

Humbarto tomes RàiBôSc

PrefeitffMunidpal

^

UMBERTO GOMES^MOS
Prefeito Mumíapal

PREFEITURA MUNIClPÀL DE CHÓRRÒCHÓ -CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Gel. João Sá, nS. 665, Centro - CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fonô/Fax:(75)3477-2174 emall: pmehofroehô^glebo.cdm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORRQCHÓ
SETOR DE CONTABILIDADE

Chorrochó - Bahia, 16 de março de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal de Chorrochó

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao exposto por Vossa Excelência e as informações constantes no
ofício oriundo do Gabinete do Prefeito, informamos a existência de dotação
orçamentária e financeira para assegurar abertura de processo administrativo
destinado a para Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás
liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Chorrochó e diversas secretarias.

O custo global estimado do fornecimento importa em R$ 46.747,50 (quarenta e
seis mil setecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), sendo que os

pagamentos poderão ser efetuados através das seguintes Dotações Orçamentárias:
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNGONAL: 2201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIQPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNQONAL: 2401 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2402 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIQPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNQONAL: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 01/04/19

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNQONAL: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNIQPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2605 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

Praça Cei. João Sá, n®. 665, Centro, Chorrochó-BÃ-Ó

.660-000

Fone/Fax:(75)3477-2174 email: pmchorrocho

.com
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ORGAO: 08 SECRETARIA MUNiaPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2607 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 28/29

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNIQPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNQONAL: 2810 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2501 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 02

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNIQPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2502 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNIQPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2503 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNIQPAL DE SAÚDE

CLASSinCAÇÃO FUNCIONAL: 2807 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPEQLIAZADA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

Cordialmente,

CLÁUDIO ROBERTO SILVA LIMA
Setor Contábil

Praça Cel. Joio Sirrlâ. 665, Centro, Chorrochó-BÃ-CEP: 48.66Ó-000
Fone/Fax:(75)3477-2174 email: pmchorrocho@globo.com
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PREFEITURA MUNiaPAL DE CHORROCHÓ

PORTARIA NO. 001/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE

DE

LICITAÇÃO

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 51 da Lei
Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1.993.
RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a "Comissão Permanente de Licitação", composta pelos

membros abaixo mencionados, para, sob a Presidência do primeiro, receber,

examinar e julgar os documentos relativos aos Processos Licitatórios
instaurados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó:
1 - Membros:

a) ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA (CPF N®. 027.408.015-05);
b)JOSENICE BARBOSA MACIEL(CPF N®. 982.219.154-68);
c) ANDERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF N®. 303.395.798-62);
Art. 2®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

AiJ
!A'/L\

I

HUMBERTO GOMES RAfAOS

Prefeito Munic^i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ -CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, ns. 665,Centro-CEP: 48.660-000 - Chorrochô-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaíl: pmchorrocho@globo.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IWILKC6J2YMQAXL062IM5G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Chorrochó/BA, 17 de março de 2022.
Do: Presidente da CPL

Para: Procuradoria Jurídica do Município
A solicitação de abertura deste Processo Administrativo, ao qual este
documento se integra, é para Contratação de empresa para fornecimento de botijão de
gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, em conformidade com o ofício do Gabinete
do Prefeito, damos-lhe encaminhamento abrindo-o sob Processo Administrativo/Licitatório
^ no. 032/2022, para vossa apreciação.
De acordo com as informações, a contratação importa o valor global
estimado de R$ 46.747,50 (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e
cinqüenta centavos), conforme cotações de preços e termo de referência acostados ao
expediente, sendo que a vigência do contrato será por 12(doze) meses, conforme art. 57,
caput, da Lei de Licitações.
Pois bem: com fundamento no art. 38, VI, da Lei Federal n®. 8.666/93, esta

CPL emite parecer no sentido de a licitação se dar sob a modalidade "Pregão Eletrônico",
determinada em função da Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto
Federal no. 10.024, de 2019, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666, de 21
de junho de 1993, e alterações posteriores. Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas

Leis Complementares n°. 128/2008 e 147/2014 e Decreto Municipal n®. 037/2020, por ser
a modalidade mais vantajosa para a Administração, tanto pela celeridade processual

quanto pela economia na obtenção do melhor preço. O tipo de licitação a ser adotada é
previsto no art. 45, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal n®. 8.666/93, qual seja
"Menor Preço", por Item.

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da
legalidade e economicidade, além dos demais motivos relatados com base na

documentação apresentada, é que encaminhamos os autos para a Divisão Contábil, para
indicação de disponibilidade financeira e orçamentária, e na seqüência a Procuradoria
Jurídica, para emissão de parecer técnico.
dialmente.

ANTONIO JyiLi^N BARBOSA LIMA
Presldenre da Comissão de Licitação

ANTÔNIO WUEN BARBOSA LIHA
ÇPF 027A08.01S-0S
presidente da CPL

COMISSÃO PERMAWPffW^^íW^TTAÇÃO
Praça Gel. João Sá, nS. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 eniall:iicitacaochorrocho@oui)ook.com
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

PARECER íURíniro

Processo Administrativo n^.032/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de petróleo [GLP)
13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias.

À apreciação deste Advogado Municipal, sob a égide do inciso VI do art 38 da Lei
Federal ns. 8.666/93 e do inciso IX do artigo 8- do Decreto n^. 10.024/2019, consulta do Prefeito
Municipal referente à Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de
petróleo(GLP)13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas
secretarias, em conformidade com o ofício do Gabinete do Prefeito que deflagrou o presente
processo, no qual foram devidamente observados os arts. 14 e 15 da Lei Federal n^. 8.666/93.
A contratação pública de bens,obras e serviços públicos deve ser realizada mediante
processo licitatório que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Não poderia ser
diferente, sendo está a disciplina do art 37, inciso XXI da Constituição Federal e do art 2° da Lei
Federal n^. 8.666/1993 - Ressalvados apenas os casos específicos na legislação.

A licitação na modalidade pregão eletrônico proporciona o avanço da
competitividade e beneficia a Administração Pública por se realizar a partir de lances sucessivos e
decorrentes que possibilitam resultados muito significativos em economia de recursos,
dependendo do vulto de produtos que se está adquirindo.

1*^

O pregão é a modalidade de licitação, instituída pela Lei Federal n-. 10.520/2002,
através da qual a Administração Pública seleciona a melhor oferta, visando à contratação de bens e
serviços comuns,sem limite máximo de valor.
Nos termos do parágrafo único do art 1® do referido diploma legal, são
considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, se não
vejamos:

"Art. 1^. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para osfins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado."

Da análise dos documentos acostados ao presente processo, entendemos que o

objeto a ser licitado se enquadra nos requisitos do parágrafo único do art 1- do referido
dispositivo.

Praça Cel. João Sá, no. 665, Centro - CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75) 3477-2174 email:pmchorrocho@alobo.com
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O Setor Contábil informa a existência de previsão de recursos de ordem
orçamentária para fazer às obrigações decorrentes da contratação,de acordo com o estabelecido no
art 167, incisos I e II da Constituição Federal e art 14 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

O artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n®. 8.666/1993 determina que as compras,
sempre que possível, deverão "ser subdivididas em parcelas quantas necessárias para aproveitar as
peculiaridades do mercado, visando à economicidade". No caso em tela, devido à diferença de
natureza de alguns produtos, o mais correto e adequado é que o certame seja disputado por Lote,
sendo essa, aliás, a regra geral da leitura do aludido inciso IV do art 15 da Lei Geral de Licitações.
Registre-se que não cabe a este Advogado tecer considerações sobre valores
estimados da contratação, vez que o Parecer a ser emitido, ao menos nesta oportunidade, restringese à modalidade e ao tipo de licitação, com fundamento no art 38,VI, da Lei Federal n^. 8.666/93.
Sendo assim opinamos pela possibilidade e legalidade na realização da licitação
pretendida na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço por Item", pelo Decreto
Federal n9.10.024,de 2019.

Encaminhe-se o presente processo à Comissão Permanente de Licitação, para
elaboração das minutas do edital e do contrato, enviando-as por meio digital. Após,retornem-me os
autos para análise das referidas minutas

É o parecer, s.m.j.
Chorrochó/BA,18 de março de 2022.

PAULO|e9^j|^|lEI«EZES
Procurador Geral do Município
OAB/BA Ne. 10.850

Praça Cel. íoSo Sá, n®. 665, Centro - CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fona/Fax:(75) 3477-2174 amall'pmchorrocho@qlobo.com
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Chorrochó/BA, 18 de março de 2022.

Da: Comissão de Licitação

Para: Procuradoria Jurídica do Município

Atendendo à soiicitação desta Procuradoria Jurídica nos autos do Processo

Administrativo/Licitatório

032/2022, referente à iicitação para Contratação de

empresa para fornecimento de botijão de gás iiquefeito de petróieo (GLP) 13 kg para
atender as necessidades da Prefeitura Municipai de Chorrochó e diversas secretarias, e

diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da legaiidade e
economicidade, aiém dos demais motivos relatados com base na documentação
apresentada, encaminhamos a Vossa Senhoria a minuta do Edital e anexos, em meio

dicitai. na modalidade "Pregão Eletrônico", este agora tombado sob o no. 012/2022, do

tipo Menor Preço por Item, para análise nos termos no parágrafo único do art. 38 da Lei
Federai

8.666/93 e alterações.

Cordialmente,

ANTONIO V^LEN BARBOSA LIMA
Píjesidente da CPL

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LlHA
CPF 027AO8,OiS-OS
Presidente da CPL
Portaria M0QV2D22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro — CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaíl: Iicitacaochorrochü@out)ook.com
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Processo Administratívo n^.032/2022
Pregão Eletrônico n^.012/2022
Objeto: Análise das Minutas do Edital e do Contrato

À apreciação desta Procuradoria Jurídica, para análise e aprovação, nos
termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e do
art 8-, inciso IX do Decreto n-. 10.024/2019, a minuta do edital de licitação e seus anexos
encaminhada em arquivo digital, sob a modalidade Pregão Eletrônico n-. 012/2022, que
objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de
petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e
diversas secretarias, bem como a minuta do respectivo contrato.

Observe-se o que determina o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n-.
8.666/93,in verbis:

"Art 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e do qualserãoJuntados oportunamente:

Parágrafo Único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser submetidas, previamente, à análise da
assessoria Jurídica da Administração."

Desta forma, percebemos que o artigo invocado ordena que as minutas do
Edital e respectivo contrato sejam analisadas previamente pela assessoria jurídica da
Administração Pública.

Para corroborar o que diz o parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal n-.

8.666/93, urge trazer à baila o entendimento de Marçal Justen Filho (2014, p. 548)^: "O
parágrafo único determina a obrigatoriedade da prévia análise pela assessoria Jurídica das
minutas de editais e de contratos(ou instrumentos simiiaresj".

»

«isr
Praça Cel. 3oío Sá; no. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
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Além disso, observamos por meio dos documentos arrolados ao processo que
os mesmos estão em conformidade com o disposto na legislação aplicável, atendendo aos

parâmetros jurídicos legais pertinentes, especialmente a Lei Federal n^. 8.666/93, quais
sejam:

a) Verificação da necessidade da contratação do serviço;
bj Presença de pressupostos legais para contratação, dentre eles,
c)
d)

#1*^

e)
Q
g)

disponibilidade de recursos orçamentários;
Autorização de abertura de licitação pelo Chefe do Executivo;
Prática de atos prévios indispensáveis à licitação, além da justificativa
para contratação incluindo termo de referência;
Definição clara do objeto;
Solicitação de abertura do certame e definição da modalidade licitatória; e
Minutas do ato convocatório e do contrato.

No que se refere especialmente às minutas do Edital e do Contrato, referente
ao Pregão Eletrônico em comento, depreende-se que as mesmas estão aptas a produzirem
seus efeitos normativos, atendendo aos parâmetros jurídicos legais, especialmente as
cláusulas contratuais necessárias, conforme previsão contida nos arts. 40 e 55 da Lei

Federal n^. 8.666/93, razão pela qual se aprova os documentos encaminhados,
encontrando-se o processo em condições de seu prosseguimento ser autorizado pela
autoridade competente,se assim entender conveniente à Administração Pública.
É o parecer,s.m.j.
Chorrochó/BA,21 de março de 2022.

Pm€iiraii

PAULO JOS ^éíí^EZES
Procurador Geral do Município
OAB/BA N2.10.850

Praça Cel, JoSo Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax; (75) 3477-2174 eiTíail:p.mçJ:iorrpcho@gloÍ3p.çom
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GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó-BA, 22 de março de 2022.

Do: Prefeito Municipal

Para: Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Processo Administrativo n^. 032/2022

Considerando as Informações e pareceres contidos no presente
processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico no.

012/2022, que tem por objetivo a Contratação de empresa para fornecimento
de botijão de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, nos
termos das Leis no. 10.520/02 e 8.666/93 e do Decreto no. 10.024/2019.

Encaminhe-se ao setor de licitação para providências necessárias.

Cordialmente,

Humberto Goriies RamòS^v.

Prefeito ^unicípai

^

IMBERTO GOMES RAJ^S
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, n-. 665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Foriê/Fâxi(75)3477-2174 eitiallípmchôfrõchô@gíobo.c©m
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CHORROCHÓ - BA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chorrochó torna público aos interessados
que se realizará a licitação:
Pregão Eletrônico: 012/2022.
Tipo: Menor Preço (Julgamento por Item).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE
GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ E DIVERSAS
SECRETARIAS.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/03/2022
DO ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/04/2022 ás 08:00HS

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/04/2022 às 09:00HS

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcomDras.ora.br *HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF
^ Local: Centro Administrativo - Chorrochó, Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro,
Fone/Fax (75) 3477-2174.

Chorrochó-BA, 24 de março de 2022.
JEFFRSON DOS SANTOS SILVA
CPF 066.3^2.835-16

JEFPm^ÉHN4>OS SANTOS SILVA

Pregoeiro
jf) Humberto Gomes ÍUíKM

Pregoeiro

Portana N 002/2022

íjJmberto gomes ra^s
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro-CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall: nmchorrocho@gloho.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N^. 012/2022

O Pregoeiro torna público aos interessados que se reaiizará licitação, na sede da

Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa
de Licitações do Brasil (BLL). Edital de Licitação N®. 017/2022. Modalidade: Pregão
Eletrônico N°. 012/2022. Processo Administrativo/Licitatório No. 032/2022, em
conformidade com a Lei Federal 0°. 10.520/2002, pelo Decreto Federal n°.

10.024/2019, Decreto Federal n®. 8.538/2015, além de, subsidiariamente, pela Lei
Federal n°. 8.666/1993, e alterações posteriores. Lei Complementar n®. 123/2006,

alterada pelas Leis Complementares n®. 128/2008 e 147/2014 e Decreto Municipal

n°. 037/2020. Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para

fornecimento de botijão de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, conforme

especificações e quantitativos, estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).
Inicio de Recebimento de Proposta e Documentação via Piataforma: 25/03/2022.

Fim do Recebimento de Proposta e Documentação: 06/04/2022 às 08:00hs.
Abertura da Disputa: 06/04/2022 às 09:00hs.

Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br,
por intermédio da Bolsa Licitações do Brasil (BLL), ou pelo email:
iicitacaochorroc'no2018@oüt!ook.com. com Sede Administrativa no Local: Centro

Administrativo - Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro, Chorrochó-BA. Editais e
informações: 075 3477.2174 das 08 às 12 horas. Jefferson dos Santos Silva Pregoeiro.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y/WGAYLUIQ//KZAQZEX1XG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

24/03/2022 16:26
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Extrato de publicação
PREGÃO ELETRÔNICO - 012/2022
N° PROC.ADM.032/2022
Extrato de licitação gerado automáticamente pelo sistema BLLCOMPRAS
torna público para conhecimento dos interessados que o órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA, de acordo com a

regulamentação 10.024/19 realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo
conduzido pelo condutor 3EFFERSON DOS SANTOS SILVA e tendo como
autoridade HUMBERTO GOMES RAMOS.
PUBLICAÇÃO: 24/03/2022 16:25

INÍCIO REC. PROPOSTA: 25/03/2022 08:00
FIM REC. PROPOSTA:06/04/2022 08:00

INÍCIO DISPUTA: 06/04/2022 09:00
TIPO DE UNCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 46.747,5000

OBJETO DO PROCESSO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ E DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS, ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Para demais informações contato via e-mail: pmchorrocho@globo.com, telefone: 7534772174 ou acesso pelo link: httDS://bllcomDras.com/PrQCe$s/PrPcessVtew?
RiPdkLCQifPs4RCG4wvLskNfkZPÍo%3D

JEFERSON DOS SANTOS SILVA
CPF 066.3^2.835-16
Pregoeiro

^.-^ÇTjhiDrtnrin
=ERSON CXDS SANTOS SILVA
CHORROCHÓ-BA - 24/03/2022

http8://bllcompra9.com/Proc8sa/Proc6S9Regi8tBrExtract?param1=%5Bgk2%5DbRGW0Vxfc2cO7fwímyr2ArícZNwkhd2tgRBORglfxAMRKbNQxwRwJRC3L8FOcEP2STF2yJ7A74b2iMYABIKN%2F0GEDXTD7yyr9hZZI...
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PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO
017/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N».012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÔRIO N».032/2022

O MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ e o Pregoeiro, designado pela Portaria n®. 002/2022, de 06 de
janeiro de 2022, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo "MENOR
PREÇO," por "ITEM", conforme descrito neste edital e seus anexos, conformidade com a Lei Federal n®.
10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal n®. 10.024, de 2019, Decreto Federal n®. 8.538

^e 2015, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores. Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n®. 128/2008 e
147/2014 e Decreto Municipal n®. 037/2020.

O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, e será conduzido pelo pregoeiro, com
auxílio da equipe de apoio, conforme Portaria acima citada mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página eletrônica da Bolsa Licitações e
Leilões - www.bllcomDras.ora.br.

O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para
conhecimento
e
retirada,
no
endereço
eletrônico;
www.bllcompras.com
e
BBcêtacaochorrocho2018@outiook.com. A sessão inaugural dar-se-á por meio do sistema eletrônico,
na data e horário, conforme abaixo.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/03/2022
DO ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:06/04/2022 ás 08:00HS

^NÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:06/04/2022 às 09:00HS

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br ^HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF
1. - DO OBJETO

1.1. - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de
empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, conforme especificações e
quantitativos, estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).
1.2. - A licitação será processada por ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência.
2.- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. - As despesas em decorrência do objeto deste pregão correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

ÓRGÃO:03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE:00

PraçaCel.João Sá, n9.665,Centro-CEP:48.660-000-Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174
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ORGAO:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2401 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2402 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 01/04/19

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
í^LEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2605 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2607 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 28/29

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2810 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2501 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 02

^RGÃO:07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2502 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2503 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2807 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECILIAZADA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

3. - DO CREDENCIAMENTO

3.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedajdes, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
Praça Cel. João Sá, nS. 665,Centro- CEP:48.660-<XX)- Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174

CPF 06S.3^2.t)J^
Portarr
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3.3. - E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4. - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federai, estadual, municipal ou Distrito Federai ou que esteja
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento
das propostas.

3.6. - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos;
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa
^

de Licitações do Brasil (ANEXO IV);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Editai, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil
(ANEXOU); e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com editai, constando preço,
marca e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção

de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada".
Decreto no. 5.450/05 art. 24 parágrafo 5°.

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, anexo 04.

3.7. - A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a
ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45
da Lei Complementar n®. 123/2006.
- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1. - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
i) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.

Praça Cel. João Sá, nS.665, Centro- CEP;48.660-000 - Chorrochó-BA

iQTi^

Fone/Fax;(75)3477-2174

CPFw6.3^2.835-16
Pregoeiro
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CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2. - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento

de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
quaiquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasii, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bli.ora.br.

4.3. - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasii, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habiiitação previstas no Edital.
4.4. - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do iicitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.

- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Boisa De
Licitações do Brasii.

4.6. - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Boisa de Licitações do
Brasii a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.7. - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legai junto ao sistema eletrônico impiica
a responsabiiidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:
4.8. - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente

encaminharnénto da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário líínite estabeiecido.

4.9. - Caberá ao f^ecedor acompanhar as operações no sistema eietrônico durante a sessão púbiica
'**^0 pregão, ficando responsávei peio ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
4.10. - O licitante responsabiiiza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

4.11. - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.

4.12. - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no. 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar no. 123, de 2006.

4.13. - Não poderão participar desta licitação os interessados:

Praça Cel. João Sá, rtS. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174
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4.13.1.- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

4.13.2. - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.13.3. - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.13.4. - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei Federal no. 8.666, de 1993;
4.13.5. - que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

4.13.6. - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nO. 746/2014-TCU-Plenário).
4.13.7. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa
de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.ora.br.

5.- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.

5.3. - 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,
§ 10 da LC no. 123, de 2006.

5.4. - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
/•^quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de ciassificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.

5.7. - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.

6.- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.2. - Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico
(e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou seu representante
legal, CPF e cargo na empresa com a respectiva assinatura e carimbo;
:

Praça Cel. JoSo Sá, ns.665, Centro-CEP;48.660-000- Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174
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6.3. - Número do Pregão;

6.4. - Valor global, com os respectivos valores unitários do item;

6.5. - Identificação e marca do produto à qual ficará vincuiada a proposta;
6.6. - Descrições detalhada do objeto, contendo as informações simiiares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicávei.
6.7. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabaihistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.9. - Os preços ofertados, tanto na proposta iniciai, quanto na etapa de iances, serão de exciusiva

'**^esponsabilidade do iicitante, não ihe assistindo o direito de pieitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.10. - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.11. - O Iicitante deverá declarar, para cada lote, em campo próprio do sistema BLL, se o produto
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados
no Termo de Referência.

6.12. - Os iicitantes devem respeitar os preços máximos estabeiecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de iicitações públicas;
6.12.1. - O descumprimento das regras supramendonadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legai, gerar as

seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verifícada a

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.- DA ABERTURA DA SESSÃO,CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão púbiica, por meio de sistema eietrônico, na
data, horário e iocal, indicados neste Edital.

7.2. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desciassificando desde iogo aqueias que não
estejam em conformidade com os requisitos estabeiecidos neste Editai, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3. - Também será desclassificada a proposta que identifique o iicitante.

7.4. - A desciassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.5. - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.6. - O sistema ordenará automaticamente as propostas ciassificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de iances.

7.7. - O sistema disponibiiizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os iicitantes.
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7.8. - Iniciada a^etapa competitiva, os iicitantes deverão encaminhar iances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.9. - O lance deverá ser ofertado pelo valor global do LOTE.

7.10. - Os Iicitantes poderão oferecer iances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.12. - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os iances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00(um
real).

^,«11^.13. - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa "aberto e fechado".
am que os Iicitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.14. - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.

7.14.1. - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.14.2. - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.15. - Após o término dos prazos estabeiecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os iances
segundo a ordem crescente de valores.

7.16. - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá

o reinicio da etapa fechada, para que os demais Iicitantes, até o máximo de três, na ordem de
-lassificação, possam ofertar um iance final e fechado em até cinco minutos, o quai será sigiioso até o
encerramento deste prazo.

7.17. - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum iicitante ciassificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.

7.18. - Não serão aceitos dois ou mais iances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.19. - Durante o transcurso da sessão pública, os Iicitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do iicitante.

7.20. - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos Iicitantes para a recepção dos iances.

7.21. - Quando a desconexão do sistema eietrônico, para o pregoeiro, persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão púbiica será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato, peio Pregoeiro, aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divuigação.

7.22. - O Critério de juigamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
^
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7.23. - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.24. - A ordem de apresentação pelos llcitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.24.1. - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei Federal n®. 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.24.1.1. no pais;
7.24.1.2. por empresas brasileiras;
7.24.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
7.24.1.4. 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.

7.25. - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

7.26. - 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.
7.26.1. - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.26.2. - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) 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.

7.27. - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

^_j8.1. - 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. 7° e no §
90 do art. 26 do Decreto n.o 10.024/2019.

8.2. - A proposta a ser encaminhada deverá conter:

8.2.1. - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
do certame;

8.2.2. - Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos
elaborados pela Administração;

8.2.3. - Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária
anexo ao Edital;

8.3. - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão no. 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
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8.3.1. - 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

mínimos, 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 a
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 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;

'^*^.6.- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
8.7. - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.8. - Entre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características dos materiais ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 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 propostax
8.9. - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 02(dois) dias úteis contados da solicitação.

8.9.1. - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do

,^iiii,procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.9.1.1. - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.9.1.2. - Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade;
8.9.1.3. - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.
8.9.1.4. - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-

á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
8.9.1.5. - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.

-At,

j-...

xíAuíü..;,,

PREFÍITÜRA MUNICIPAL Mctó
Praça Cel. João Sá,

665, Centro-CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA

ronVFax:(75)3477-2174

SANTOS SILVA

CPF 066-3A2.835-»6
Prf?aoc!ro
^ortar-

000034

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

8.9.1.6.- Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos llcitantes no prazo de 02 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.

8.9.1.7.- Os llcitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais Impressos em língua portuguesa, necessários
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.10.- Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de
preferência, o Pregoeiro solicitará ao llcitante que envie Imediatamente, por melo eletrônico, com
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto
manufaturado nacional.

8.11. - O llcitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos

'**^egulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.12. - Nessa hipótese, bem como em caso de Inabllltação do llcitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.13. - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação
8.14. - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e
horário para a sua continuidade.

8.15.- O Pregoeiro poderá encaminhar, por melo do sistema eletrônico, contraproposta ao llcitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a

negociação em condições diversas das previstas neste Edital, ficando estipulado o prazo de até 40
(quarenta) minutos para resposta do llcitante.

8.16. - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o llcitante para que seja obtido preço melhor.

'^^.l?. - A negociação será realizada por melo do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
llcitantes.

8.18. - 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 no.
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do
llcitante, observado o disposto neste Edital.

9.- DA HABILITAÇÃO
9.1.- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do llcitante 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 no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

_____

Praça Cel. João Sá, nfi. 665,Centro- CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174

tÍEFf
SANTQS^i^A
CPF 066.3^2.835-16
Pregoeiro
Portaria N 002/2022

000035
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

9.1.1. - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União fhttDs://certidoesapf.aPDS.tcu.Qov.br/J

9.1.2. - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n®. 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1. - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.3. - Tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.4. - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
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 no. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1.7. - 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 encaminhálos, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.
9.1.8. - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.1.9. - 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

^^ue, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.1.9.1. - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
9.10. - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Editai, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;
9.2. - Habilitação jurídica:

9.2.1. - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. - Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.DortaldoemDreendedor.aov.br:

9.2.3. - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
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9.2.4. - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.2.5. - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.2.6. - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei no. 5.764, de 1971;
9.2.7. - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.
.2.8. - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
9.2.9. - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.2.10.- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.3. - Regularidade fiscal e trabalhista:

9.3.1. - As Pessoas Jurídicas nos termos do art. 44,1 ao VI e art. 966 do Código Civil, com inscrição

no Registro Público de Empresas Mercantis conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para
fins de habilitação Jurídica: Ato constitutivo, estatuto, inscrição empresarial, registro comercial de
empresas individual. Certidão de Condição de Microempreendedor Individual - MEI ou contrato social

em vigor, somado a todas as alterações inclusive as consolidações^ devidamente autenticada nos
termos deste instrumento;

^9.3.2. - As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44,1 ao VI e art.
966 do Código Civil e RIR/99 em seu artigo 150,com inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis

conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para fins de habilitação Jurídica: registro
comercial de empresas individual. Certidão de Condição de Microempreendedor Individual - MEI,somado
a todas as alterações inclusive as consolidações^, devidamente autenticada nos termos deste
instrumento e acompanhada de fotocópia nos termos deste instrumento da Carteira de Identidade Civil
com foto e comprovante de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF - CPF, nos termos
do art. 29,1 da Lei Federal no 8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal;
9.3.3. - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

^ Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anterionnente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de tiabiiitação e devido
cumprimento do Art. 1°, I e 2° I da Lei Federal n® 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.

^ Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de habilitação e devido
cumprimento do Art 1°. I e 2° I da Lei Federai n° 8,137/1990 que vemRj1fi,hm-PS PrimfilS Ç^ntjmja„ordf^mJrib"^ria^ ^cQnômjf
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9.3.4. - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.3.5. - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.3.6. - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comerciai ou inscrito no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei no. 5.764, de 1971;
9.3.7. - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.
.3.8. - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
9.3.9. - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.3.10.- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
9.4. - Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.1.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ)emitido através de consulta no site oficial da Receita Federai do Brasil - RFB, com inscrição ativa
e contendo Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE, compatível com o objeto deste certame,
nos termos do Art. 29,1 da Lei Federai no. 8.666/93, emitido nos últimos 12 meses;

9.4.2. - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos termos
^do Art. 29, II da Lei Federal n^. 8.666/93;

9.4.3. - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGerai da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal n®. 8.666/93, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art.

29, IV da Lei Federai no. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federai do Brasil - RFB;
9.4.4. - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal no. 8.666/93, emitida na Internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do
licitante;

9.4.4.1. - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

iicitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4.5. - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal no. 8.666/93, emitido na Internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;
iBg?—
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9.4.6. - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio
oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

9.4.7. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

9.4.8. - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

<^^.4.9. - A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto
no art. 4°, §1° do Decreto no. 8.538, de 2015.
9.5. - Qualificação Econômico-Financeira.

9.5.1. - Certidão negativa de faiência e/ou recuperação judicial, em se tratando de sociedades
comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade civil, passada pelo distribuidor
judicial da sede da empresa, em data de, no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de realização

desta licitação ou Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico
- P3E.

9.5.2. - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação

da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará,
conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram
''""transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial. Estes documentos deverão conter as assinaturas de pelo
menos um Sócio/Administrador, e do contador responsável através do selo de habilitação profissional,
com comprovante de quitação e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado onde os mesmos foram efetuados.

9.5.2.1.- No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3° do Decreto no. 8.538, de 2015);

9.5.2.2. - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.5.2.3. - É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
9.5.2.4. - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei no. 5.764, de 1971, ou de uma

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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9.5.2.5. - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de

índices de Liquidez Gerai (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

^

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.5.2.6. - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Gerai (LG), Solvência Geral (SG)e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados
os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capitai mínimo ou o patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do lote pertinente.
9.6. - Qualificação Técnica

9.6.1. - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.6.1.1. - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com características mínimas;
9.6.1.2. - Serão considerados os atestados que comprovem o fornecimento dos serviços de objetos
similares, de outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a aptidão da iicitante para o
fornecimento dos produtos.

^9.6.1.3. - Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou
controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja
sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio Iicitante em seu nome.

9.6.1.3.1. - Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3° do art. 43, da Lei
Federai no. 8.666/93.

9.6.2. - Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), com prazo
de validade vigente.

9.6.3. - Tratando-se de Ucitantes reunidos em consórcio^ serão observadas as seguintes
exigências:

9.6.3.1. - comprovação da existência de compromisso púbiico ou particuiar de constituição de consórcio,
subscrito pelas empresas que deie participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir
amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no instrumento
contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber
notificação, intimação e citação;

^WK^^ffiN^WDECH®OOHO-^CÍ®ril!91s!665/TOÍ77~"^'^^
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9.6.3.2. - apresentação da documentação de habilitação especificada no editai por empresa consorciada;
9.6.3.3. - comprovação da capacidade técnica do consórcio peio somatório dos quantitativos de cada
consorciado, na forma estabeiecida neste edital;

9.6.3.4. - demonstração, pelo consórcio, peio somatório dos valores de cada consorciado, na proporção
de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste editai, com o
acréscimo de 10%, para fíns de quaiifícação econômico-fínanceira, na proporção da respectiva
participação;

9.6.3.5. - quando se tratar de consórcio composto em sua totaiidade por micro e pequenas empresas,
não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;
9.6.3.6. - responsabiiidade soiidária das empresas consorciadas peias obrigações do consórcio, nas fases

^e iicitação e durante a vigência do contrato;
9.6.3.7. - obrigatoriedade de iiderança por empresa brasiieira no consórcio formado por empresas
brasiieiras e estrangeiras;

9.6.3.8. - constituição e registro do consórcio antes da ceiebração do contrato; e

9.6.3.9. - proibição de participação de empresa consorciada, na mesma iicitação, por intermédio de
mais de um consórcio ou isoiadamente.

9.6.4. - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e(b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.6.5. - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.6.6. - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
f^*^abilitaçao.

9.6.7. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida peio licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.6.8. - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Editai, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.6.9. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.6.10. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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9.6.11. - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n®. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

9.6.12. - 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.
9.6.13. - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja{m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

^"**^.6.14. - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10. - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.2. - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.3. - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.4. - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.5. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.6. - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°. 8.666/93).

10.7. - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

10.8. - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.

10.9. - A proposta deverá obedecer aos termos deste Editai e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

10.10. - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na Internet, após a homologação.
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11. - DOS RECURSOS

11.1. - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,em campo
próprio do sistema.

11.2. - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,fundamentadamente.
11.3. - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.4. - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

^^1.5. - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.6. - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. - A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. - 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, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. - 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

'***^iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC no. 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.1.3. - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.1.4. - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.2. - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
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14. - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. - O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.

14.3. - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

4.4. - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.5. - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

14.5.1. - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei Federal no. 8.666, de 1993;

14.5.2. - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
14.5.3. - a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei Federal n®. 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80
da mesma Lei.

14.6. - O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

14.7. - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa no. 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n®. 10.522,

,*i^le 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
14.8. - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.

14.9. - Na hipótese de irreguiaridade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.

14.10. - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo llcitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.11.- Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
iicitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.
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15. - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

16.- DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17.- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
18. - DO PAGAMENTO

18.1. - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

19. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1. - Comete Infração administrativa, nos termos da Lei Federal n^. 10.520, de 2002, o

llcitante/adjudicatário que:
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;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
^

não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;

comportar-se de modo Inidôneo;

19.2.- As sanções do Item acima também se aplicam aos Integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido Injustificadamente.
19.3. - 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 llcitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.4. - O llcitante/adjudicatário que cometer qualquer das Infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.5. - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

Praça Cel. João Sá,
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19.6. - Multa de 5% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

19.7. - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.8. - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

19.9. - 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;

19.10. - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.11. - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei no. 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, 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.
19.12. - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei no. 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.13. - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.14. - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
^icitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
19.15. - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei Federal n®. 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei no. 9.784, de 1999.
19.16. - 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
o princípio da proporcionaiidade.
1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
2.1. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20.- DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1. - Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
PRÍFEITURA MUi^ClPÃL DE CHORROCHÓPraça Cel. João Sá, n^. 665, Centro-CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
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c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
do serviço, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início do serviço;

e) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e
no contrato;

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execução, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei no.
8.666/93;

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
I) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;

m) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei no. 8.666/93;

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento

^vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da

prestação dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos
prazos contratuais;

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n©. 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Praça Cal,JoSo Sá, n®.665, Centro-CEP; 48.660-000- Chorrochó-BA
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t) No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução iniciai, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar,
motivada mente, providências acauteiadoras.

21.- DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
21.1. - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

21.2. - A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado e em conformidade
com a Lei Federal no. 8.666/93.

^22.- DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
22.1.- A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando
eivado de vício insanável.

22.2.- A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
22.3. - A nuiidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
22.4.- A declaração de nuiidade de algum ato do procedimento somente resultará na nuiidade dos atos
que diretamente dependam, ou seja, conseqüência do ato anulado.
22.5. - Quando da declaração de nuiidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.
22.6. - A nuiidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos

jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
22.7. - A nuiidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo

que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente

'Comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu
causa.

22.8. - Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.

23.- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica na própria plataforma, pelo e-mail:
igcitacaochorrocho20i8@outiook.com0u por petição dirigida OU protocolada no endereço da Prefeitura
Municipal de Chorrochó, localizada na Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA, setor de Licitação.

23.3. - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
_____
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23.4. - Acolhida a Impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.5. - 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, no endereço indicado no Edital.

23.6. - O 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.

23.7. - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
23.8. - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
<**^3.9. - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

24.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

24.3. - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

24.4. - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

24.5. - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.6. - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.7. - Os lidtantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8.- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exduir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9.- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

24.10. - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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24.11. - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

24.12.- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1. - ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2. - ANEXO II - Declaração de cumprimento das condições para Habilitação;
24.12.3. - ANEXO III - Modelo de proposta;
24.12.4. - ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL

24.12.5. - ANEXO V - Custo pela utilização do sistema;
,-*^84.12.6. - ANEXO VI - Declaração menor de idade;
24.12.7. - ANEXO VII - Declaração ME/EPP

24.12.8. - ANEXO VIII - Declaração Vínculo
24.12.9. - ANEXO IX - Minuta de Contrato

Chorrochó-BA, 22 de março de 2022.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. - Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de petróieo (GLP) 13 kg para
atender as necessidades da Prefeitura Municipai de Chorrochó e diversas secretarias, conforme descrito
abaixo:
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
BOTIJÃO
DE
GÁS
LIQÜEFEITO 13 KG.

QT.

UNID

V. UNIT.

V.TOTAL

375

UNID

R$ 124,66

R$ 46.747,50

VALOR TOTAL

R$ 46.747,50

^2.0.- Justificativa da Aquisição:
A despesa ora soiicitada se justifica em virtude da necessidade de buscarmos dar melhores condições de
trabaiho aos nossos funcionários bem como, propiciar aos nossos aiunos, pacientes e à popuiação um
melhor atendimento do serviço púbiico, por isso, faz-se necessário a contratação pretendida.
A empresa Contratada deverá atender a demanda de botijão de gás iiquefeito de forma satisfatória em
quantidade, qualidade e pontuaiidade.
Diante disso, faz-se necessária a contratação pretendida.
3.0.- Estimativas de custos:

O valor global estimado para a contratação é de R$ 46.747,50 (quarenta e seis mii setecentos e
quarenta e sete reais e cinqüenta centavos).

4.0.- Prazo de contratação:
O futuro contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo
este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade
do estabeiecido na Lei Federal no. 8.666/93 e alterações posteriores.

5.0. - Dotação orçamentária:

ÓRGÃO:03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

^CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2401 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2402 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 01/04/19

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 00
PFÍfÊITURÁ MÜNÍaPÀL
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ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2605 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2607 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 28/29

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2810 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2501 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-Elemento de despesa: 3.3.90.30
FONTE: 02

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2502 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2503 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2807 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPEQLIAZADA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

6.0.- Do pagamento:

O pagamento será efetuado até o 10** (décimo) dia do mês subseqüente ao fornecimento,
devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura. O recibo comprovante
da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de Finanças, para emissão de empenho

acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.
0 pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Licitante Contratada.

A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de
recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive aqueles

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da
Lei Federal n®. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, emitida na Internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, emitido na Internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos
Praça Ce!. João Sá, n-. 665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174
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termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
da Caixa Econômica Federai - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabaiho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabaiho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federai n®. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).
7.0.- Do iocai e prazo da entrega:
Os produtos, objeto deste pregão, deverão ser entregues, de forma parcelada, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, após solicitação oficial da Prefeitura, a partir da autorização de
fornecimento.

^"^s produtos, objeto da aquisição deste pregão, deveram ser entregues na Sede da Prefeitura Municipal
de Chorrochó, na Praça Cei. João Sá, n®. 665, centro, Chorrochó-BA, ou em outro local indicado pela
Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, sem pedido de quantidade mínima será de acordo com a
necessidade.

A Licitante vencedora obriga-se a fornecer os produtos, em conformidade com as especificações descritas
neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, caso não
esteja em conformidade com as referidas especificações.

Serão recusados os produtos que não atendam às especificações constantes neste Termo e/ou que não
esteja adequado parâ o uso.

Os produtos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se reserva o direito
de devolver, no todo ou em parte, os materiais e as soluções que não atenderem ao que ficou
estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso.

Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante no item.

A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para
adequação do fornecimento.

f^s produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá a
conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota
fiscal será atestada.

Todas as despesas relativas à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou transportes, correrão às
custas exclusivamente da licitante vencedora.

8.0. - Das Obrigações da Contratada:

Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora pactuados, dentre elas,
carga, descarga, armazenagem,frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
Responsabiiizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a
CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários
e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência do
fornecimento dos produtos, objeto deste certame.

Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTI^TANTE ou
a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos produtos, não sendo a
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.
PREFEITURA MUNICIPM^
Praça Cel. Joio Sá, nfi. 665, Centro- CEP:48.66(MKK)- Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174
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Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos.

Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitação.

Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência, para fins de
atestaçâo e liquidação pela CONTRATANTE.

Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. Comunicar
verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer
impedimento do fornecimento dos produtos.

Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.
Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo, no locai, dia e horário indicados pela Secretaria

^jyiunicipal de Educação.
À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites
estabelecidos na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações.

9.0.- Das Obrigações da Contratante
Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no futuro Contrato.

Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento ora pactuado.

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.

10.- Das penalidades:

O contratado ficará sujeito à muita moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor
total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste editai, ou pelo inadimplemento de qualquer
obrigação contratual.

A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PREFEITURA, da
garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada

cumulativamente com as demais sanções já previstas.
11.- Das Disposições Gerais:

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer débito
referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade.
O Município reserva-se o direito de notificar a empresa contratada a respeito do fornecimento, mesmo
que por algum motivo tenha sido adjudicado equivocada mente, se esse não estiver de acordo com as
especificações técnicas deste Termo de Referência.

A iicitante fica obrigada a fornecer os produtos objeto deste Termo de Referência de acordo com as
especificações solicitadas, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da
Prefeitura Municipal de Chorrochó.
Chorrochó/BA, 15 de março de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro — CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNIO IM.o 012/2022
Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4° da Lei
Federal n.® 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os
^^Vequisitos de habilitação exigidos neste Edital.
Local e data

(Empresa e assinatura do responsável iegal)

por^a^"^
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO-CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Gel. João Sá, ns. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS(MODELO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO fi°. 032/2022

Proposta que faz a empresa
(MF) no.
estabelecida no (a)_

inscrita no CNPJ

e

inscrição

estadual no.
para Contratação de empresa para

fornecimento de botijâo de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, abaixo relacionados, conforme estabelecido
no Pregão Eletrônico n<'. 012/2022.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD.

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

Validade da Proposta:
Forma de Pagamento:
Prazo de entrega:

Nome do representante que irá assinar o contrato, no do CPF, no do RG, Estado civil, profissão e
endereço residencial.

Locai e data

Assinatura e carimbo (representante legai da empresa)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papei que identifique a iicitante.

_____

Praça Cel. João Sá,

665, Centro -CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174

9ot
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ANEXO IV

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA

BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone Comercial:

Inscrição Estadual:

Representante

RG:

Legal:

CPF:

E-mail:

Telefone Celular:

Whatsapp:
Resp.
Financeiro:

E-mail
Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:( ) SIM

( )Não

1. Por meio do presente Termo, o Lldtante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do
/***Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins
de habilitação nas licitações em que for vencedor;
üi. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e

regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno
conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utiiizaçâo do sistema eietrônico de negociação impiica o
pagamento de taxas de utiiizaçâo^ conforme previsto no Anexo IV do Reguiamento do Sistema
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no
Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante,
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização
do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações
prestadas neste lermo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de

usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança
ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO(AUTENTICADAS).
ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Operadores
1

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
2

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Praça Ce!. João Sá, nS. 665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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Whatsapp
3

Nome:

CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp

O Licitante reconhece que:

i.
A Senha e a Chave Eletrônica de Identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

^i.

O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações

do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii.
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada

imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
iv.
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha
ou de Chave Eletrônica.

Locale data:

(Âssonaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

__

CHORROCHO -CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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ANEXO V

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição;

1,5%(Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após
a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços;

^

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em

parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto
em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por
lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e
juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA
e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma
eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO(CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema
de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as

'**^egras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo
e nos responsabiiizamos por cumpri-io integraimente em seus expressos termos.

Local e data;

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO; OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO(AUTENTICADAS).
PREFEITURA MUnTcÍiSÍLDÊCHORROCHO-CNPJ; 13,915.665/0^1-77
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal
de 1998 (Lei no. 9.854/99).

Local 6 data

Assinatura e carimbo

(representante legai)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papei que identifique a iicitante.

Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174

SILVA
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Portaria
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

REF. PREGÃO ELETRÔNICO No.012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N». 032/2022

(NOME
DA
COMPLETO)_

EMPRESA).

CNPJ/MF

N.o_

(ENDEREÇO

, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como
microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.o 123/06, alterada pelas
Leis Complementares no. 128/2008, 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

superiores.

(Local)

de

de 2022.

Empresa e assinatura do responsável legal

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
NOS QUADROS DA EMPRESA

A Empresa.
o(a) Sr(a)_

inscrita no CNPJ no.
e do CPF no.

por intermédio de seu representante legai.
portador(a) da Carteira de Identidade no.
DECLARA que. não possui em seu quadro

funcional servidor público ou dirigente vinculado ao Município de Chorrochó ou a órgão público federal
ou estadual do qual os recursos que ampararão a futura contratação sejam oriundos.

(<<^^ocal e data

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)

Praça Cal, JoSo Sá, nS. 665, Centro-CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO N".

./2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO, CONFORME PREGÃO

ELETRÔNICO N®. 012/2022, NA FORMA ABAIXO:
CLAÜSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ/ pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ: 13.915.665/0001-77, neste ato representado peio Prefeito o Sr. Humberto Gomes
Ramos, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF (MF) n®. 388.357.895-91 e RG n". 02.932.49806 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Sá, n^. 99, centro, Chorrochó-BA, doravante
denominado CONTRATANTE.

f^.2.- CONTRATADA:
representada peio(a) Sr(a).

com sede à
,
,

, inscrita no CNPJ No.
, RG no.

, neste ato

e CPF/MF no.

doravante

denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. - A celebração do presente contrato se dá com base na Lei Federai no. 8.666/93 e alterações
posteriores. Lei Federai no. 10.520/2002, pelo Decreto Federal no. 10.024/2019, Decreto Federal n®.
8.538/2015, Lei Complementar no. 123/06, alterada pelas Leis Complementares no. 128/2008 e
147/2014 e Decreto Municipal no. 037/2020, conforme Processo Administrativo/Licitatório n®.
032/2022 - Pregão Eletrônico n®. 012/2022, com data de homologação dia
de
de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
3.1. - Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa para fornecimento de botijão
de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Chorrochó e diversas secretarias.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA
4.1.- Os produtos, objeto deste pregão, deverão ser entregues, de forma parcelada/ no prazo máximo
/^e 24 (vinte e quatro) horaS/ após solicitação oficial da Prefeitura, a partir da autorização de
fornecimento.

4.2. - Os produtos, objeto da aquisição deste pregão, deveram ser entregues na Sede da Prefeitura

Municipal de Chorrochó, na Praça Cel. João Sá, n®. 665,centro, Chorrochó-BA, ou em outro local indicado
pela Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, sem pedido de quantidade mínima será de acordo com a
necessidade.

4.3. - A Licitante vencedora obriga-se a fornecer os produtos, em conformidade com as especificações
descritas no Termo de Referência e neste Contrato, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição
dos mesmos, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

4.5. - Serão recusados os produtos que não atendam às especificações constantes neste Contrato e/ou
que não esteja adequado para o uso.

4.6. - Os produtos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se reserva
o direito de devolver, no todo ou em parte, os materiais e as soluções que não atenderem ao que ficou
estabelecido no editai e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso.
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4.7. - Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante no item.

4.8. - A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para
adequação do fornecimento.

4.9. - Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá
a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a
nota fiscal será atestada.

4.10. - Todas as despesas relativa à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou transportes, correrão
às custas exclusivamente da iicitante vencedora.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1.- O valor global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$

.

'^.2.- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QT.

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

5.3. - O pagamento será efetuado até o 10** (décimo) dia do mês subseqüente ao fornecimento,
devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura Municipal de Chorrochó.

5.4. - A CONTRATADA ficará sujeita à muita diária correspondente a 1%(um por cento) do valor da
fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da
CONTRATADA. O vaior correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

5.5. - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a
Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe
tenha sido imposta como penalidade.

5.6. - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome
da Licitante Contratada.

5.7. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins
/^e recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federai n®. 8.666/93, inclusive aqueles

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federai do Brasil e da Procuradora-Gerai da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da
Lei Federal n®. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federai do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, emitida na Internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do iicitante;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
n°. 8.666/93, emitido na Internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da iicitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos
termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

Praça Ce!. João Sá, nô. 665, Centro-CEP;48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174

CPF 066.342.835-16
Pregoeiro
Portaria N 002/2022

000065

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabaiho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-LeI no. 5.452, de Io de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;
VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO;03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2401 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2402 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 19

ÓRGÃO:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 01/04/19

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2605 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
'Elemento de despesa: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2607 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 28/29

ÓRGÃO:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2810 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO:07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2501 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 02

ÓRGÃO:07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2502 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14
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ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2503 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 14

ÓRGÃO:07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2807 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECILIAZADA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1. - O contrato terá vigência de 12(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo este
ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, na conformidade do
estabelecido na Lei Federal no. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

^^^.1. - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevaiecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei Federal no.
8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do
valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratuai, devendo o valor da multa
ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento
da notificação.
9.2. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia,
sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
9.3. - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela
PREFEITURA, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

^JO.l.- Arcar com toda e quaiquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora pactuados, dentre
^3ias, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos
sociais.

10.2.- Responsabiiizar-se por todo e quaiquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer
a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.

10.3. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência
do fornecimento dos produtos, objeto deste certame.

10.4. - Responsabiiizar-se civii e penaimente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos produtos,
não sendo a CONTRATANTE,em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou iucros cessantes.
10.5.- Permitir que a CONTRATANTE,sempre que convier, fiscaiize o fornecimento dos produtos.
10.6. - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de soiicitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÕ-CNPJ; 13.915.665/0001-77
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10.7. - Emitir Nota Piscai referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência, para
fins de atestação e iiquidação peia CONTRATANTE.

10.8. - Recolher taxas, encargos trabaihistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
10.9. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de
quaiquer impedimento do fornecimento dos produtos.
10.10. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reciamações
trabaihistas.

10.11. - Entregar os produtos em perfeitas condições de uso, no iocai, dia e horário indicados pela
Prefeitura Municipal de Chorrochó.

10.12. - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos iimites
estabeiecidos na Lei n®. 8.666/93 e aiterações.

^LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabeiecidas na Cláusula Quinta
deste instrumento.

11.2. - Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscaiização do
fornecimento ora pactuado.

11.3. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando soiicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação
judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses
previstas nos arts. 77,78 e 79 da Lei Federai
8.666/93 e alterações,ficando facultado a sua denúncia,
desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias sem prejuízo das sanções iegais, inciusive daqueias previstas no art. 87, da Lei supra referida.

12.2. - As penaiidades estabeiecidas em Lei, não exciuem quaiquer outra prevista neste Contrato, nem
a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

,#<■42.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postai, com prova de
recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação uniiateral, espontânea,
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA o direito a
reciamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpeiação
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.l - Faiência ou iiquidação da CONTRATADA;

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou
cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de
quaiquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

12.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e aiheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem
impossível o fornecimento dos produtos.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 9.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as
seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;

II - Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega, sem justa causa, do
fornecimento;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Chorrochó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneldade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1.- O fornecimento dos produtos constante neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão
e servidores designados pela Prefeitura Municipal, doravante denominados "Fiscal do Contrato", que
terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização da execução contratual.

14.2. - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo
correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
III - encaminhar à Secretaria de Planejamento, Gestão e Controle Interno, os documentos que

relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a
pagamento;

14.3.- A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre
qualquer título ou fundamento.
15.2. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer Indenização se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no
caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições
contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.
15.3. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os
seus termos, cláusulas e condições, por sl e seus sucessores.
15.4. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal no. 8.666/93 e, alterações

posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada,
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
15.5. - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado de Bahia, como competente para
dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.
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E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Chorrochó-BA,

de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nO:

CPF/MF nO:
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PORTARIA NO. 002/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

CHORROCHÓ-BA
PROVIDÊNCIAS.

E

DÁ

OUTRAS

0 Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 3°, inciso IV,
da Lei Federal n". 10.520, de 17 de julho de 2002.
RESOLVE:

Art. 1°. Nomear como Pregoeiro e como membros da Equipe de Apoio, para

julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão da Prefeitura
Municipal de Chorrochó, os servidores abaixo relacionados:
1 - Pregoeiro:

a) JEFFERSON DOS SANTOS SILVA (CPF N». 066.342.835-16);
II - Equipe de Apoio:

b) 30SENICE BARBOSA MACIEL (CPF N». 982.219.154-68);
c) ANDERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF N». 303.395.798-62);
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

/fí .'

)

/

IIUMBERTO GOMES RA^S
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. JoSo Sá, n9.665, Centro-CEP: 48.650-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 ômall: pmthoiTOCho@globo.cDm

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IWILKC6JZYMQAXL062IM5G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

^IMAP

a

C D

^^

Presidente do IMAP

cr
^-

RAFAEL LOGRADO

^

Salvadòr/BA,30 dezembro 2021

CNPJ:05.277.208/0001-76, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, 100% online, carga horária de
09(nove)horas,com aproveitamento de 100,00 %,a fim de que possa gozar dos direitos e das prerrogativas legais.

Concluiu o CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP,

JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

Certificamos que

CERTIFICADO

)

000072-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA

PROPOSTAS DO PROCESSO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
Processo Administrativo N° 032/2022

Tipo; AQUiSIÇÃO PARCELADA
PREGOEiRO: JEFFERSON DOS SANTOS SiLVA

Data de Publicação: 24/03/2022 16:25:32

LOTEI

^ Item: 1

Quant: 375

Unidade: UNIDADE

Vai. Ref.: 124,66

Descrição: BOTiJAO DE GAS LIQÜEFEITO 13 KG.
Autor

Marca/Modelo

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

BUTANO / UNO

PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

NACIONAL GÁS / PI3

Valor
124,66

56.250,00

DOCUMENTOS ANEXADOS
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000073

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA
PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Alvará de Funcionamento

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d60e889b5c554892a14fabf64bd204d7.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: http://lanceeletronico.biob.core.windows.net/participantdocuments/843689203f4e4993b6f0fcba92d2cd58.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/partlclpantdocuments/80803f7f0fab49b6baa8feffc0eea576.pdf

Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51d2172734004bc683497b6feb8367eb.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03a559acb6ec4ec4a8ccc3240beb2e20.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participantdocuments/8034727a376349688a8645d055b3e6ce.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c8a43940480c4f75bf9168673f02e9a4.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b69173e7ea994f5cbc353881a5e8daad.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab9fe190996c4cbfa13e3cd47778f7c2.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f79d8889130c48838e75c59c6df242bd.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d582e76d4e284fd493e992ee5c02481e.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/157dd4d2ae7d470988cb8405a657ece5.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participantdocuments/c0b5c000096c4fb083636f52a32d5bd9.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/548575df3adb4335a32cabcb23925762.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6958a1ff7ffd4c7f8c3cb3abd0ed5df0.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Endereço: http://1anceeletronlco.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1867ffe0d6344cfbacd2f5255495858.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Declaração de inexistência de parentes

Endereço: http.7/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71414e4473cf4b528772fa2444ef44fc.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/partlcipantdocuments/275b7800fc3740a5a7b5ee940d61a191.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/13ad4fc5adc14cccacdd35a81c999c33.pdf
Horário: 05/04/2022 16:19

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronlco.blob.core.windows.net/participantdocuments/b463eedcfb6c4790b286576d5d01246d.pdf
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000074

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Alvará de Funcionamento

Endereço: http://lanceeletronioo.blob.core.windows.net/partlcipantdocuments/af1 eclc3672e4e5d8dce0e1ccfefl dei.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: http.7/lanceeletronico.blob.core.windows.net/partlcipantdocuments/7d3ab17f231c4b35a5ff787e8ae42728.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d2fc1cc92184244aa0fea9365cdc33d.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: http.7/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/952dab1a99d9443ca630f66a293bb57b.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Cadastro de CNPJ

Endereço: http://tanceeietronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1505556fc434490883e2378c358bbf0.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c5a2860d20be4c97b2f3def0974e21a9.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9a134d5d3251402dac440dfe97143296.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6979f21605a6427ebead96351ba4bed0.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http7/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff010230f796480bbf7deb320c9a18ad.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a6433ea5a1a4bf5ab68bdc782b09528.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/73a25d739e8c4eb79b952896275f5b01.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/908aecc5b74c4fb9b79148578a4cc7a5.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.wlndows.net/participantdocuments/d034880d314043d1a08f4f4b6466d1e5.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/931c9f5209034d618cb149b887f12638.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/05d1c1906f7347e8a5e5998285c26d64.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57b3dde762fa433e9b92248be1591c0c.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Declaração de inexistência de parentes

Endereço: http.7/lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/20cd0bc7e02a4547a15e369637dc80bd.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/particlpantdocuments/63709f3e79404e008820c2e5b08a526f.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4de7da5dc690416a92febbd2bd3ab2ff.pdf
Horário: 05/04/2022 20:49

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eae0731fcce84b50b167c0d78e1f4e44.pdf

ARQUIVOS ANEXADOS Â ITENS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
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000076

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO N"012/2022
Processo Administrativo N° 032/2022

Tipo: AQUiSiÇÃO PARCELADA
PREGOEiRO: JEFFERSON DOS SANTOS SiLVA

Data de Publicação: 24/03/2022 16:25:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO
05/04/2022 13:57:36

CADASTRO DE PROPOSTA

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

05/04/2022 16:08:44

CADASTRO DE PROPOSTA

PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

05/04/2022 16:21:46

ALTERAÇAO DE PROPOSTA

PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

05/04/2022 20:49:33

ALTERAÇÃO DE PROPOSTA

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTEI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: BUT/VJO

Modelo: UND

Descrição: BOTIJÂO DE GÁS LIQÜEFEITO 13 KG.
Quantidade: 375

Valor Total: 43.125,00

Valor Unit.: 115,00

CLASSIFICAÇÃO
Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

1 MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

030 08.646.545/0001-81

124,66

115,00

Sim

2 PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

061

56.250,00

56.250,00

Sim

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Razão Social

11.310.685/0002-70

DESCLASSIFICADOS
Num Documento

Razão Social

INABILITADOS
Num Documento

Razão Social

MOVIMENTOS DO LOTE
24/03/2022 16:25:32

PUBLICADO

25/03/2022 08:00:00

RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

06/04/2022 08:00:00

ANÁLISE DE PROPOSTAS

06/04/2022 09:00:33

MENSAGEM

PREGOEIRO

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.® 012/2022, promovido pela Prefeitura

Municipal de Chorrochó. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da
presente licitação.
06/04/2022 09:00:41

MENSAGEM

PREGOEIRO

É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
06/04/2022 09:00:57

MENSAGEM

PREGOEIRO

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do Decreto Federal n.®
10.024/2019.

06/04/2022 09:01:06

MENSAGEM

PREGOEIRO

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 1,00
(um real), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

Gerado em; 06/04/2022 09:26:26
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000077

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA
06/04/2022 09:01:16

MENSAGEM

PREGOEIRO

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43,§ 3°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
destinada a esclarecer ou complementar Informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação,

vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
06/04/2022 09:01:27

MENSAGEM

PREGOEIRO

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.° 10.024/19, o fomecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de
licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5(cinco) anos e de 3(três) anos com a Administração Municipal, razão pela qual os

licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
06/04/2022 09:01:35

MENSAGEM

PREGOEIRO

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver

fortes indícios de inexequibilidade do preço.
06/04/2022 09:01:43

MENSAGEM

PREGOEIRO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário

para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
06/04/2022 09:01:49

MENSAGEM

PREGOEIRO

Desejo boa sorte a todos!
06/04/2022 09:02:05

DISPUTA

06/04/2022 09:02:05

LANCE

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA (PARTICIPANTE 030)

06/04/2022 09:02:05

LANCE

PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIREÜ (PARTICIPANTE 061)

06/04/2022 09:17:05

TEMPO RANDÔMICO

06/04/2022 09:18:16

LANCE

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA (PARTICIPANTE 030)

124,66

56.250,00
124,00

06/04/2022 09:21:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 061
06/04/2022 09:21:25

FECHADO 1

06/04/2022 09:23:41

LANCE

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA (PARTICIPANTE 030)

115,00

06/04/2022 09:26:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA
06/04/2022 09:26:26 HABILITAÇÃO

CPF 066.J^2.8oõ fo

"Tmlton

Portaria

PREGOEIRO: JÇ^ERèüN UOt^tíANTOS SILVA

Gerado em:06/04/2022 09:26:26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA
PREGÃO ELETRÔNICO N» 012/2022
Processo Administrativo N° 032/2022

Tipo: AQÜISiÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

Data de Publicação: 24/03/2022 16:25:32

TOTAL DO PROCESSO: 43.125,00
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

LOTE 1
item: 1

Quant.: 1

08.646.545/0001-81

Num:030

Unidade: UNIDADE

Marca: BUTANO

115,00

43.125,00
Total: 43.125,00

Modelo: ÜND

Descrição: BOTiJÂO DE GÁS LIQÜEFEITO 13 KG.
Quantidade: 375

Total Item: 43.125,00

Valor Unit.: 115,00

jeffrson dos santos silva
CPF 066.3^2-835-16
Preqoeiro

*—

^ Portaria N 002/2022

PREGOEIRO: 4#FERSON ÜDS-SANIOS SILVA

Gerado em; 06/04/2022 09:26:26
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000079
PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LÍCITATÓRIO N\ 017/2022
Proposta que faz a empresa MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME, inscrita no
CNPJ (MF) n°. 08.646.545/0001-81 e inscrição estadual 073.270.536 ME, estabelecida na R.
Povoado Barra do TarrachU, 9999A, Sala, Centro, CEP: 48.660-000, Chorrochó-BA, para

Contratação de empresa para fornecimento/aquisição de botijâo de gás liqüefeito de petróleo(GLP)
13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochò e diversas secretarias,
abaixo relacionados, conforme estabelecido no Pregão Eletrônico n".012/2022.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UND

QUANT

MARCA

UN

375

BUTANO

BOTIJAO DE GAS

LIQÜEFEITO(GLP)13

01

V.TOTAL

V. ÜNIT.
R$

R$

124,66

1

46.747,50

KG

RS

VALOR TOTAL

46747,50

Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de entrega: CONFORME EDITAL
MARIA

DE

LOURDES

BARBOSA

PEREIRA,

BRASILEIRA,

CASADA,

COMERCIANTE, CPF; 695.887.754-34, RG; 1606600 SSP/PE, RESIDENTE À
RUA CÍCERO BENTO, S/N°, BARRA DO TARRACHIL, CHORROCHÓ-BA.
Chorrochó-BA, 05 de abril de 2022.
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NOME empresarial

MARIA PE LOUROES BARBOSA PgREIRA
'lOOAAOOURO (nffl, 9v, ea.)
NÚMERO

RUA POVOADO barra DE TARRACHIL

999IIA

I COMPLEMENTO

RAIRRO/OlSTRrrO

[SALA
iMUNtClPtO

UF

CENTRO
-'faIs

ICHORROCHO

BA

BRASIL

; V«JÍ« DO CAPITAL - RS

VALOR OO CAPTAL (por cortonao)

2(K).000.00
CCDK»)OA Al IVO^AOc eCC^iOMlGA

DUZENTOS mil REAIS

CEP

48B800QO

CCWREC ELETRÔNICO(o^nafl)
P03toSirmaos@omail.com

OESCR^^An OO OfiJETO

(CHAE riscâi)

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES: CCM^IERCIO

Atividade Principal

DE PETRÓLEO (GL^: ÇOMERCIU VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
PRODUTOS PERIGOSOS: HOTÉIS E POüSto
RESTAURANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE

VAKbJii» lA Ub PHUÜUIOS ALlMENliCTUS; COMERCIO VAREJISTA OE QAS LIQÜEFEITO

4731600

TRANSPORTE. SEM CONDUTOR: LOCAÇÃO DE

Atividades Secundárias
4729802
4729699
4744099

4^^3
5610801
5611201
7711000
7719599
XXXXXJÔt
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xxxx
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DATA OA ASffiHATURA

20/02/2020

immrnmm
<^AUW&ntCAÇAo

fUDi.touS'^ p Aeou}ve*eL

Ceflfflco o Registro sob o n"97963813 em 28/02/2020
Protocolo 204661013 de 23/02/2020

Nome cfe empresa MARIA DÊ LOüRDES BARBOSA PEREIRA NiRE 29103663494
Este documento pode ser verificado em http://regin.luceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
ChnnrAla 88960.342068846

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020
l>of Titífia Rngiiâ M G do AmúfO - Secmlâna-Geral
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Certifico o Registro sob o n** 97953813 em 28/0Z2020
Protocolo 204061013 <fe 23/02/2020

fL

Norne da empiesa MARIA DE LOüROES BARBOSA PEREIRA NIRE 29103653494

Este documento pode ser verificado em hltp;//regtn.juoeb.ba.gov,b?/AüTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
ChancRi» «ft9fiO34?n5fi«40

Esta cópia foi dutentícada diglt^mente e assinada em 28/02/2020
por Tiana Reglla M G de Arauío - Ser/etárla-Geral
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ilICES

204661013

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

MARIA DE LOÜRDES BARBOSA PEREIRA

FROTÜtULü

aiMbfrtOU•28/a2'292(1

\TO

Ü02 - Al/l ERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTEHACAU DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MAIRI/.

N!Rt2«>lü3653494
CNP; 0K.646.:a5.(KJ0|-SI

CERTIFICO O REOlSTRO BM 2X'0Z 202U

PKOTíX OLO AKQ(.IV AMtM(i^r/953S13 DL 2K.02 2020 DATA AUTBNTICAÇAO 28 02/2020

^0^ ,

H & ííLe.

TIANA RBCilLA M G DB ARALJÜ
Secremn;vAleml

1

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certftico o Registro sot> o 9/963813 em 28/(32/2020

ãf^

28^02/2020

Protocolo 204661013 de 28/02/2020

Nome da empresa MARIA.DE LOURDES BARBOSA PEREIRA NIRE 2G1Q3653191

Este documento pode ser verificado em htlp;//fe9fn.iuoôb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCÜMENTOS/AUTENTICACAO.aQpx
Chancela 8886034205684b

Esta cóp^ lOi di^enticâda di^tdtrnenie e amnada em 28/02/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretâha-Geral
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13/01/2022 12:52

REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

INÚMERO DE WSCWÇAO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE StTUAÇÃO

Oe.646J45/0001<^1
ftSAims

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

21/06/2006

EMPRESARIAL

MARIA D£ LOURDES BARBOSA REREIRA

TITULO DO ESTftaEUECIMENTO(NOME OE FANTASIA)

PORTE

POSTO 6IRMÃOS

M£

CÔOKJO E DESCRIÇÃO DA AflVlOAOE ECONÒmKA PRIMCPAL
47.31 «SoSO•Comércio varofista cfa combusUvDls para vefcutos automotoros
C00K30 E descrição DAS ATTVtCAI^S ECONÔMCAS SECUNDÂRÍAS

~~

47.2M0O2•Comércio varejista cto marcadorias em lojas úe conveniência(Dispensada *)
47
•Comércio var^ista cto produtos aSmanticios am gorai ou aspadidizado em produtos alimanticios nâo
especificados antartonf^ta(Dispensada *)

47<444^99•Comércio var^iata cte materiais da ccmstrução am geral(Dispensada *)
47.84*9410«Comércio var^ista de gás tigCtefeito da petróleo(GLP)

49.30^«03- Transporte rortovtôrfo de produtos perf^os
55.10*0411 - Motéis

58.11-24H •Restaurantes e Sfmilares(Dispensada *)
77.114MI0•Locação de automóveis sem condutor
77.19-5*09 - Locação de outros meios de transporte nâo especificados anteriormente, sem condutor
CÔDK30 E DESCRÍÇAO DA NATUREZA JI^ÍDICA

213-5 - Empresário (Individuai}
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R POVOADO BARRA DO TARRACHIL

999SA

SALA

m!660<«00

SAJRRO^ISTRITO

mlwEIrõ

UF

CENTRO

CHORROCKO

BA

ENDEREÇO EL£TR<^CO

telefone

efistae_eontal>HÍdade@luMmsil.com

(75)3477-6005/(75)347745059

BITE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFRi

srruAçAo cadastral
ATIVA

data da situação cadastral
21/06/2006

MOTIVO DE SrrUAÇAO cadastral

SITUAÇÃO ES»eClAl

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*} A aispense c/e alvarás e licenças é direito do empreendedor que a^nde aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n" 51, de 11 de

Junho de Z019, ou da legislado prúpna encaminhada ao CGSIM petos entes Merativos, nào tendo a Receita Federai qualquer
respofisatilidade quanto às atívkiades di^nsadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB

1.863, de 27 de dezemtiro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2022 às 12:52:20(data e hora de Brasília).
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL CHORROCHÓ

Ivará
FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
No: 1126

2022
NOME:

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA - ME

CGA;

000.000.138/001-90

FANTASIA:

POSTO 5 IRMÃOS

CGA Anterior:

CNPJ/CPF: 08.646.545/0001-81

ENDEREÇO: POV BARRA DO TARRACHIL, K)S9A - CENTRO
SALA

-CHORROCHÓ- BA
CNAE PRINCIPAL:

CNAE TRIBUTÁRIO: 4731•8/00

Comércio varejista de oontousilveis para veículos automotores

DEMAIS CNAEs:

Sujeito a Recalteaçüo Sanitária:

NÂO ^

Sujeito a Rscaiizaçdo Ambiental:

NÂO

Data de inscrição no Cadastro Municipal:
Emissão: 05/01/2022

12/02/20 ^ 5

Validado:

Hora de Funcionamento:

31/12/2022

Observações:

R£FERE-SE A ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2022.

Asvrado de forma

_ . _ ^^

^_

BARBOSA DE

digital por RAFAEl

haríjosa ot

SOUZA.-0496805 W2>> 'J49é:3O5I50^
Dadcj:2022.0IG5

1506

* Manter em lugar visível.

11 43 02 0300

iiiiimiiiiiii
I39I566500Ü177RAFACL

05;ü0 âs 22 00
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M»i!STÊRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Be^ii
Procuradoria^Oerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: MARIA DE LOURDES BARBOSA REReRA
CNPJ:08.64e.S45i0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo adma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome,relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU)junto à
Pfocuradoria-Ger^ da Fazenda Nacional(PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a'a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <ht^);//rfb.gov.br> ou <http://vmw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:04:27 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Védida até 06/06/2022.

Código de controle da certidão: C66A.97E2.10S6.0EBA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000087
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 05/04/2022 14:11

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°; 20221591131

RAZÃO SOCIAL

MARU DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

073.270.536

08.646.545/0001.Sl

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

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

Emitida em 05/04/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão originai de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1
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município DE CHORROCHÓ
Data Impressão: 14/01/2022

FAZENDA PÚBUCA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
00000009/2(»2
Emissão: 14/01/2022
Validade: 14/04/2022

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA •ME
CGA:(m.mo.nmti-m

CNPJ: 08.646.S4Sm01'81
CNAE: 4731-mO

POV BARRA DO TARRACHIL,SmA
SALA

CENTRO

48.6604)00 ■ CHORROCHÓ,BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER
APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE,
MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA

REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS A
INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR,DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA
ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90(NOVENTA)DIAS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

RAFAEL

Assinado de forma
ff-vr- digital por RAFAEL

BARBOSA DE barbosa de
SOU2A:0496
8051506

CartMte anltt^ «Nfetamente m setor. A aaaliatata do asivUlor lailatemaflte MttntKlcajo aulaWBl «adauaf outro «ao da
LOCAL:00220220n000fl(»0(»(M)0l 57999

Dados:2022.01.14

12:06a3-03'00'
Eitiiaar. RAFAEL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

08.646.545/0001-81

Razão S0CÍaI:MARIA de lourdes barbosa pereira

Endereço:

RUA povoado barra do tarrachil 9999A sala / centro /
CHORROCHO / BA / 48660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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.
VaHdade:21/03/2022 a 19/04/2022

Certificação Número: 2022032100433819354301

Informação obtida em 05/04/2022 14:15:55
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

00G090

ft

MD4ÍSTÊRI0 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do irasil
ProGuradoiia-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA
CNPJ:08.646J4S/0C01>81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendãnclas em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU)junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional(PGFN).

Esta certidão é válida para o estatolecimento matriz e suas fílíais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos piiblícos da administração direta a ele vinoilados. Refere-sa á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a'a'd' do parágrafo único do art 11 da Lei n° 8.212,de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://ffb.gov.br> ai <http://virww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/POFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:04:27 do dia 08/12/2021 <haa a data de 6rasnia>.
V^ida até 06/06/2022.

Código de controle da certidão: C6SA.97E2.1050.DEBA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000091

CERTIDÃO ÜEGUTIVIl DE DÉBITOS TRABM.HISTAS
Nome: MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.646.545/0001-81

Certidão n°: 1050485/2022

Expedição: 13/01/2022, às 12:18:01
Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que HABIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA (MASRIZ S FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.646.545/0001-81, NÃO CONSTA do Banco.
Nacional de Devedores Trabalhisras.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.44G, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

anteriores

á

Trabalho

data

da

e

sua

estão

atualizados

até

2

(doi.s)

dias

expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidâc atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

_

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacionai

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério'Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

0510412022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

00561Í618

000092

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA,FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - V GRAU

CERTIDÃO N":005611618

FOLHA; 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada
(http://e8aj.tjba.Jus.br/sco/abrirConferencia.do).

pela internet no site do Tribunal de Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 05/04/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA ME, portador do CNPJ; 08.646.545/0001-SI, estabelecida na

rua povoado barra do tarrachil, 9999A, CENTRO, CEP:48660-000, Chorrocho - BA.*************************
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente ceiUdâo abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 5 de abril de 2022.

005611618

PEDIDO N':

■1

000093

®SâR!â Dg LCHiRDiS BARBOSA PgREBIA SSl
ewpj:(li.e48.54SII^1.ei N»IE:2S1G365S494
CHORROCHÕ-BA
BALANÇO PATRBiONIAL 2021

ATJVO

ORCULANTE
OKSfK^évei
C^xa

Ri 815.430,69

REAUZAVEL

320J)00.00

PSRaaANENTE
tmoisSzado

431.470,90

(-)Dcq>te<»t«es Acumulada
TOTAL00ATIVO.

(144.223.46)
.422.676,13

PASSIVO
CIRCULANTE

Fo.«cedcms

880.840«

Eneai905«KSai5

r,

PATRgSÔNIO

CafM Soaal
R«s®va «te caiHtel

2<K).CK©,00
180.(K)0.00

Lu«:rosA(ajmul8«tos

31387.04

TOTAL DO PASSiVO

R$1422.678.13

Imjwjte o Prraente BsSmço PsUmomS o «íator Ri 1422.678.13{Um
«luatrecento» e
viíta e <f(Ms mie sascente e atente e oito
e beze cenJiwes).em «rasola «a».circulanie
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iaSAItte

:BAISA 18086-O
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Cmlíü • CEP;48,660-000
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SiARiÂ DE LOUROSSBARGKÍSÂ PEREIRA HE

!

CS^PJ: ®8.S4€.S4£/G®S1.S1 MIRE;^1Q36^S«

CHORROCHÕ-BA

|

BALANÇO PATRQiONiAL 2®21
DEIÍ»mSIA11VODEREma.TM}ODOiXe^;fôlOS021

|
1
í
í

5

i
*

f

2.5^.417.77

j

2.S39.417.77

I

I

(=)Reoaite Bruta

»

OICHSS/VeraSa

R$284.343.87

'
t

t

<=)Vendas üciuiCias Ve^aSkias

(-)Custo de

Rt2.103.293.04

VatKSdas

.,fí$ %.533.321.33

(=)LtKTO Bruto

^.971.71

OC^p^asC^jeraciona®

170.747.®)

(=)Lucro Uqi^

da® povis^

r$ 3^j724.11
I

Í-)Prov fV Ccmt S<»ã<^

47.®^

HPrwp/IRPJ

35.930.17

(=)luao Liquido do Bc^dcio

.'

r$ 315.337.04
Pauto Atonso-ãA.31 <to,

MJWSSTUADOR:itoto mííma<áe» SariRm Paute

CPF.683.887.784^

de 2021

EROWALEXJFèRSASIDEStSATOS

cAc BAHIA iao^4>

qfPF:850.349.608-72
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EBiPRESA:

\mmiA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA
CNPJ:

FâSMffasiiento tetai - últiim>s 12

|08.S4S.S4»0001-81

8

R$2.S39.417.7t

Âvi^*R$

Prazo n^io de

A prazo - R$

recebto.

1

R$ 202.459.45

1
1
8
1

02/21 RS 204.484.05
03«l|1 RS 206.528.89
04/211 R$ 208.594.18

1

8
8
8
8

Realizado :

REALIZADO
RE/U.IZADO

REALIZADO
.

R$210680.12

REALIZADO

06/21

R$ 212.788.92

REALIZADO

07/21

R$ 210-725.96

REALIZADO

R$ 212.363,22

REALIZADO

R$ 214 959.55

REALIZADO

R$ 216.550,61

REALIZADO '

09/21

10/21
11/21
12/21

8i OIAL

■

REALIZADO '

..

8
8

Previsto

R$ 218.740.02

REALIZADO

R$ 220.544.90

REALIZADO

R$ 2.539.417,77

Pauto Atonso,31

ro de 2022
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Assinatura autorizada da empresa

rO8.646.545/ü0Ol-81 "
^ui) í^oiíoaoc Barra oo larrscü i ir 539?-^
C€^tr&-CEP:48.660-000
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ESTADO DA BAHXA

PREFEITURA NUt^ICIPAL DE CHORROCHÓ

Atestamos para os devidos fins que a empresa NARIA
OE LOURDES BARBOSA PEREIRA
NE, CNPJi
08.646.545/0001-81, situada na R Povoado Barra do
Tarrachil, 0°, 9999A, sala, CEP: 48.660-000, centro. Barra

^

do Tarrachil, Chorrochó-BA, representada pela Sra. Maria
de Lourdes Barbosa Pereira.

E uma empresa que prima pela qualidade em seu

fornecimento e cumpridora dos seus deveres, sendo
acessível, com facilidade para trabalhar e com boa
comunicação.
A empresa NARXA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

NE, nos presta fornece combustível em bomba para
atender às necessidades da Prefeitura Municipal de
Chorrochó e diversas secretarias.

Sendo assim, é com satisfação que o recomendamos

como sendo uma ótima contratação.
Atenciosamente,

Chorrochó/BA, 13 de janeiro de 2022.

ARIÇON
SOUZA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Piaçj Cel. Joâe Sá, n». 665. Centio - CEP; 48.660 <»0 Chorrochó BA
Í79) W7''}l7â

pwhiOfro<:húigí5fik»l>:>.í,Orn

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO
ano
A^*i)ci<k L

PONTO DE REVENDA DE GLP

«Iri

000097

Razão Social

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

CNPJ

08.646.545/0001-81

Número de Autorização

001/GLP/BA0021770

Número Despacho

ANP N"635

Data da Publicação

25/06/2008

25/06/2008

Endereço

RUA POVOADO BARRA DO TARRACHIL - 9999A SALA
CENTRO - CHORROCHO - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 8®, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, CERTIFICA que, nesta
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda
de gás liqüefeito de petróleo - GLP, nos termos da Resolução ANP n° 51, de 02 de dezembro
de 2016.

Emitido às 20:44:59 horas do dia 05/04/2022(data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: FFCB.06FA.FA78.7839
Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo
sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP
Autorizado deverão ser verificadas pela Internet, no site da ANPrwww.anp.qov.br

hltps;//revendaglp.anp.gov.br/CerUficadoPreview.asp
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00G098

CNPJ: 08.646.545/0001-81
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA.ME

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXllI do art. T da
Constituição Federal de 1998(Lei n°. 9.854/99).
Chorrochó-BA, 05 de abril de 2022.
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MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-M

r08.646.54S/QD01-81
isPovoaoubaffiO-

4. ^ntfo-CEP:48.660-000
^

(irfocbó

R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala
CEP: 48.660-000, Centro, Chorrochó-BA
TEL:(75) 3477-5005 /(75) 3477 5059

000099
CNPJ: 08.646.545/0001-81
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREÍRA-ME

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A Empresa MARIA DE LOURDES BARBOSA PERElRA-ME, inscrita no CNPJ n°.
08.646.545/0001-81, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MARIA DE LOURDES
BARBOSA PEREIRA, portadora da Carteira de Identidade n°. 1606600 SSP/PE e do CPF n°.
695.887.754-34, DECLARA que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente
vinculado ao Município de Chorrochõ ou a órgão público federal ou estadual do qual os recursos
que ampararão a futura contratação sejam oriundos.

Chorrochó-BA, 05 de abril de 2022.
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DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME

r08 646.54!>/üD01-81

"'f^'■

Centro■aP■.■'.S.8W;»°'■ ,
" ^r^ocho BA

R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala
CEP: 48.660-000, Centro, Chorrochó-BA
TEL: (75) 3477-5005 /(75) 3477 5059

GOGIOO

CNPJ: 08.646.545/0001-81
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

REF.PREGÃO ELETRÔNICO N". 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIG N°.017/2022

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME, CNPJ/MF N.® 08.646.545/0001-81,
estabelecida na R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala, Centro, CEP: 48.660-000, Chorrochó-

BA, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, alterada pelas Leis Complementares n°.
128/2008,147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.
Chorrochó-BA, 05 de abril de 2022.

J

MAlftiÃ'DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME,^'

R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala
CEP: 48.660-000, Centro, Chorrochó-BA
TEL:(75) 3477-5005 /(75) 3477 5059

000101
CNPJ: 08.646.545/0001-81
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

REF.PREGÃO ELETRÔNICO N°.012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N".017/2022

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME, CNPJ/MF N.° 08.646.545/0001-81,
estabelecida na R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala, Centro, CEP; 48.660-000, Chorrochó-

BA, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, alterada pelas Leis Complementares n°.
128/2008, 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.
Chorrochó-BA, 05 de abril de 2022.

J I

MARÍÃ DE LOURDES BARBOSA FEREIRA-ME^^

R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala
CEP: 48.660-000, Centro, Chorrochó-BA
TEL;(75) 3477-5005 /(75) 3477 5059

i

000102

CNPJ: 08.646.545/0001-81
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
Ref: PREGÃO ELETRÔNIO N°012/2022
Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4° da
Lei Federal n.° 10.520 de 17.07.2002, sob as peneüidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Chorrochó-BA, 05 de abril de 2022.
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MARIA DÈ LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME

r08.646.54S/Oi)01-81

aASlADEHiWCf53®0^""y'riR>
^Povoaouba-? -•

\ teniíro-CEP'. 48.660-000
.

V!l'OClíÒ BA

R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala
CEP: 48.660-000, Centro, Chorrochó-BA
TEL; (75) 3477-5005 /(75) 3477 5059

CNPJ: 08.646.545/000-Í-81
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA-ME

FHKDSTADE PRB906(REFCFMJL^

000103

ITOESSO/O^INISTRATIVO/LICITATÓRD N°. 017/2022
Proposta que faz a erpresa MARIA CH L0JRDES BARBOSA FE^IRA-A^ i nscrita
no CNPJ (MF) n°. 08.646.545/0001-81 e Inscrição estadual 073.270.536 ME,
estabelecida na R. Povoado Barra do Tarrachil, 9999A, Sala, Centro, CEP;
48.660-000,
Chorrochó-BA,
para
Contratação
de
errpresa
para

fornecimento/aquisição de botijão de gás l iqüefeito de petróleo (GLP) 13
kg, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e
diversas secretarias, abaixo relacionados, conforme estabelecido no Pregão
Eletrônico n°. 012/2022.

ESPBCIFICAÇÂ3

ITBW

LND

OJaNT

MflRCA

V. LBvlIT.

LN

375

BL/FAND

P$ 115,00

V. TOTAL

BCfTlJADDÊGAS
01

LIQLEFEITO (GLP)

R$ 43.125,00

13 KG

R$ 43.125,00

VAÜDR TOTAL

Val idade da Proposta: CXMCR^ EDITAL
Foima de Pagarrento: CCMCR/E H3TAL
Prazo de entrega: CONRjFME BDITAL
MARIA

DE

LOURDES

BARBOSA

PEREIRA,

BRASILEIRA,

CASADA,

COMERCIANTE. CPF: 695.887.754-34, RG: 1606600 SSP/PE, RESIDENTE

A RUA CÍCERO BENTO, S/N®, BARRA DO TARRACHIL, CHORROCHÓ-BA.
Chorrochó-BA, 05 de abri l de 2022.
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000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1
PREGÃO ELETRÔNICO N"012/2022
Processo Administrativo N° 032/2022

Tipo; AQUiSiÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: JEFFERSON DOS SANTOS SiLVA

Data de Publicação: 24/03/2022 16:25:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO
05/04/2022 13:57:36

CADASTRO DE PROPOSTA

MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

05/04/2022 16:08:44

CADASTRO DE PROPOSTA

PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

05/04/2022 16:21:46

ALTERAÇÃO DE PROPOSTA
ALTERAÇAO DE PROPOSTA

05/04/2022 20:49:33

PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTEI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: BUTANO

Modelo: UND

Descrição: BOTIJÃO DE GÁS LiQUEFEITO 13 KG.
Quantidade: 375

Valor Unit.: 115,00

Valor Total: 43.125,00

CLASSIFICAÇÃO
Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

1 MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

030 08.646.545/0001-81

124,66

115,00

Sim

2 PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

061

56.250,00

Sim

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Razão Social

11.310.685/0002-70 56.250,00

DESCLASSIFICADOS
Num Documento

Razão Social

INABILITADOS
Num Documento

Razão Social

MOVIMENTOS DO LOTE
24/03/2022 16:25:32

PUBLICADO

25/03/2022 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
06/04/2022 08:00:00

ANALISE DE PROPOSTAS

06/04/2022 09:00:33

MENSAGEM

PREGOEIRO

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.° 012/2022, promovido pela Prefeitura

Municipal de Chorrochó. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da

presente licitação.
06/04/2022 09:00:41

MENSAGEM

PREGOEIRO

É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
06/04/2022 09:00:57

MENSAGEM

PREGOEIRO

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do Decreto Federal n.°
10.024/2019.

06/04/2022 09:01:06

MENSAGEM

PREGOEIRO

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 1,00
(um real), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

Gerado em: 06/04/2022 15:27:07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BA
CHORROCHÓ-BA
06/04/2022 09:01:16

MENSAGEM

PREGOEIRO

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43,§ 3°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação,

vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados Juntamente com a proposta.
06/04/2022 09:01:27

MENSAGEM

PREGOEIRO

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.® 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de
licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5(cinco) anos e de 3(três) anos com a Administração Municipal, razão pela qual os

licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
06/04/2022 09:01:35

MENSAGEM

PREGOEIRO

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver

fortes indícios de inexequibilidade do preço.
06/04/2022 09:01:43

MENSAGEM

PREGOEIRO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário

para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
06/04/2022 09:01:49

MENSAGEM

PREGOEIRO

Desejo boa sorte a todos!
06/04/2022 09:02:05

DISPUTA

06/04/2022 09:02:05 LANCE

MARIA DE LOÜRDES BARBOSA PEREIRA (PARTICIPANTE 030)

06/04/2022 09:02:05 LANCE PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI(PARTICIPANTE 061)
06/04/2022 09:17:05

TEMPO RANDÔMICO

06/04/2022 09:18:16

LANCE

MARIA DE LOÜRDES BARBOSA PEREIRA (PARTICIPANTE 030)

124,66

56.250,00
124,00

06/04/2022 09:21:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 061
06/04/2022 09:21:25

FECHADO 1

06/04/2022 09:23:41

LANCE

MARIA DE LOÜRDES BARBOSA PEREIRA (PARTICIPANTE 030)

115,00

06/04/2022 09:26:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARIA DE LOÜRDES BARBOSA PEREIRA
06/04/2022 09:26:26 HABILITAÇÃO
06/04/2022 09:27:54

MENSAGEM

PREGOEIRO

Srs. Licitantes, informo que iniciaremos a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do Decreto n®. 10.024/19.
^ 06/04/2022 09:28:01 MENSAGEM PREGOEIRO
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
06/04/2022 09:28:16

MENSAGEM

PREGOEIRO

Sr. licitante. Está legado?
06/04/2022 09:29:31

MENSAGEM

MARIA DE LOÜRDES BARBOSA PEREIRA(PARTICIPANTE 030)

sim, a licitante não pretende negociar pois chegou no valor limite
06/04/2022 09:30:09

MENSAGEM

PREGOEIRO

Solicito o envio, no prazo de 03(três) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da

opção "Documentos complementares".
06/04/2022 09:30:18

MENSAGEM

PREGOEIRO

Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas

através do e-mail Iicitacaochorrocho2018@outlook.com.
06/04/2022 09:30:25

MENSAGEM

PREGOEIRO

Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica
Iicitacaochorrocho2018@outlook.com, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema,

garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
06/04/2022 09:30:41

MENSAGEM

PREGOEIRO

Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por

parte da empresa melhor classificada.
06/04/2022 09:30:48

MENSAGEM

PREGOEIRO

Retomaremos a sessão hoje dia 06/04/2022 às 12:30hs, ocasião em que será cojnlBnnnsa^ ou não o atendimento da convocação
mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamnento e habilitação, ou ainda,convocação de

empresas remanescentes.

Gerado em: 06/04/2022 16:27:07
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06/04/2022 09:30:57

MENSAGEM

PREGOEIRO

Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
06/04/202212:30:17

MENSAGEM

PREGOEIRO

Dando continuidade aos trabalhos deste certame, informo que a empresa MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA ME (CNPJ:
08.646.545/0001-81), comprovou atender às exigências editalícias.
06/04/202212:30:38

MENSAGEM

PREGOEIRO

Conforme já informado, da análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente declarada

vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
06/04/202212:30:46

MENSAGEM

PREGOEIRO

Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de
vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos llcitantes,

principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
^ 06/04/202212:30:54 MENSAGEM PREGOEIRO
Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na seqüência, sua habilitação no sistema,

momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
06/04/202212:31:02

MENSAGEM

PREGOEIRO

Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o
pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3(três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de

igual prazo para as contrarrazões.
06/04/202212:31:08

MENSAGEM

PREGOEIRO

Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retomo do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos

inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
06/04/202212:31:16

MENSAGEM

PREGOEIRO

Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
06/04/2022 12:31:22 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
06/04/2022 13:01:31 EM ADJUDICAÇÃO
06/04/202215:27:07

ADJUDICADO

jtFfRSONOOSSANTOS SILVA
^

CPF 066.3^2.835-16
Pregoeiro
Portaria N 002/202

PREGOEIRO; iHFFERSON DOS^^ANTOS SILVA

Gerado em:06/04/2022 15:27:07
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VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 012/2022
Processo Administrativo N° 032/2022

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

Data de Publicação: 24/03/2022 16:25:32

TOTAL DO PROCESSO: 43.125,00
MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1

08.646.545/0001-81

Num:030

Unidade: UNIDADE

Marca: BUTANO

115,00

43.125,00
Total: 43.125,00

Modelo: UND

Descrição: BOTIJÃO DE GÁS LIQÜEFEITO 13 KG.
Quantidade: 375

Valor Unit.: 115,00

Total Item: 43.125,00

JEFERSON DOS SANTOS SILVA
CPF 066.3^2.835-16
Pregoeiro

Portaria N 002/2022

PREGOEIRO: Ji#ÉRSÕN Í3DS-SANT0S SILVA

Gerado em: 06/04/2022 15:27:07
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CONTROLADORIA GERAL INTERNA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Ref.; Processo Administrativo/Licitatório n^. 032/2022 ~ Pregão Eletrônico n^.
012/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parecer
REQUERENTE: Pregoeiro e Equipe de Apoio

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31, 70 e 74 da
Constituição Federal, no (artigo da Lei Municipal e demais normas que regulam as
atribuições do Sistema de Controle Interno), referentes ao exercício do controle prévio e
concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público.
Veio a conhecimento desta Controladoria Geral Interna o Processo Administrativo

no. 032/2022, na modalidade Pregão Eletrônico no. 012/2022, para análise e parecer
dos atos administrativos realizados pelos agentes públicos participantes do certame que
versa sobre a Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de
petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó
e diversas secretarias, conforme especificações constantes no Termo de Referência
Anexo I.

I - DA MODALIDADE ADOTADA

A modalidade adotada no processo licitatório foi a modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO, e o certame seguiu sob égide da Lei Federal no. 10.520/2002, do Decreto
Federal no. 10.024/2019, da Lei Complementar no. 123/2006 e subsidiariamente da Lei
Federal no. 8.666/93, e demais normas pertinentes.

II - DA ANÁLISE PROCEDIMENTAIS
Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa verificou-se
que:

a) Consta nos autos a solicitação que motivou e gerou a despesa com seus
devidos anexos;

b) O Setor Contábil informou existência de Dotação Orçamentária para exercício
de 2022;
c) O Exmo. Sr. Prefeito Autorizou abertura do processo administrativo de
licitação;
d) Consta a Portaria no. 002, de 06 de janeiro de 2022, que designa o Pregoeiro e
nomeia sua equipe de apoio para atuarem nas licitações, na modalic
Pregão;
Praça Ceí. João Sá7n®. 665; Centro, Chòrrochó-BÃ -CEP:48.660-000
Fone/Fax:(75)3477-2174 email:pmchorrocho@globo.com
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Pregoeiro autuou o processo na modalidade Pregão Eletrônico;
f) Consta o despacho enviando às minutas do Edital e seus anexos e Minuta do
Contrato para análise parecer jurídico;
g) Consta o parecer jurídico, dando ciência que foram analisadas as minutas do
Edital e seus Anexos, e Minuta do Contrato, quanto às suas formalidades e
legalidades;

h) O edital está composto das cláusulas e anexos, concernentes ao que prevê a
legislação em vigor, devidamente analisado pelo setor jurídico, visto que
atende aos requisitos legais.

III - DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS
Foi publicado o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico no. 012/2022 no Mural da
Prefeitura e Diário Oficial do Município, conforme estabelece a legislação em vigor.
Com relação ao prazo a que se refere à modalidade adotada, entre a publicação
do aviso e abertura do certame foi devidamente cumprido.
IV - DO JULGAMENTO

No que tange aos julgamentos dos preços e documentos de habilitação, incluindo
a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, nenhuma anormalidade foi observada, os
preços estão dentro da média, os documentos de habilitação estão regularmente
adequados às exigências do Edital.

V - DA COty^CLUSÃO
A Controladoria Geral Interna, em suas considerações, faz saber que, após
exames detalhados dos atos procedimentais do processo licitatório em voga, conclui-se,
que nenhuma irregularidade foi detectada, pelo que entende que o procedimento
realizado está de acordo com a legislação vigente, estando em perfeitas condições de ser
homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal e, posteriormente, a contratação ser
efetivada.

É o parecer. Salvo Melhor Juízo.

ifflfcnonlWipttoSlIllW

.

Chorrochó-BA, 08 de abril de 2022.

Andersqiv1\Hiagd^Bfpídio dos Santos
itrolador Interno

Praça Cel. Joio Sá, ns. 665, Centro, Chorrochó-BA-CEP: 48.660-000
Fone/Fax:(75)3477-2174 email:pmchorrocho@globo.com
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ATA DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"012/2022
Processo Administrativo N° 032/2022

Tipo; AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

Data de Publicação: 24/03/2022 16:25:32

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 08/04/2022 08:37:24
LOTEI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: BUTANO

Modelo: UND

Descrição: BOTIJÃO DE GÁS LIQÜEFEITO 13 KG.
Quantidade: 375

Valor Unit.: 115,00

Valor Total: 43.125,00

CLASSIFICAÇÃO
Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

1 MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA

Razão Social

030

08.646.545/0001-81

124,66

115,00

Sim

2 PETROGAS LOGISITICA COMERCIAL GLP EIRELI

061

11.310.685/0002-70

56.250,00

56.250,00

Sim

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social

Num Documento
INABIUTADOS

Razão Social

Num Documento

rtoiGomes Ramos
AUTORIDAOE: H

Gerado em: 08/04/2022 08:37:24
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO. 012/2022
O Pregoeiro torna público o resultado do julgamento referente à Licitação: Edital de
Licitação n®. 017/2022. Processo Administrativo/Licitatório n®. 032/2022. Modalidade:
Pregão Eletrônico n®. 011/2022, objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
botijão de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da
Prefeitura Municipai de Chorrochó e diversas secretarias, conforme especificações e
quantitativos, estabelecidos no Termo de Referência (Anexo 1). Após julgamento das
propostas e análise documental, declara-se vencedora do certame a empresa: MARIA DE
LOURDES BARBOSA PEREIRA ME (CNPJ: 08.646.545/0001-81), com valor global do
Lote de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil cento e vinte e cinco reais). Nos termos da Lei
Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores. Lei Federal n®. 10.520/2002, pelo Decreto
Federal n®. 10.024/2019, Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas Leis
Complementares n®. 128/2008 e 147/2014 e Decreto Municipal n®. 037/2020. Jefferson
dos Santos Silva, Pregoeiro.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 7TTIQZXWQSASQJFPMQU8QG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N». 032/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N». 012/2022
O Prefeito Municipal de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
e com fundamento nas Leis n^s. 8.666/93 e 10.520/2002 e posteriores
alterações, resolve HOMOLOGAR, o presente processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o no. 012/2022, cujo objeto é a
Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de

petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Chorrochó e diversas secretarias, em favor da empresa: MARIA DE LOURDES
BARBOSA PEREIRA ME inscrita no CNP3 no. 08.646.545/0001-81, com sede

à R Povoado Barra do Tarrachil, no. 99993, Saia, CEP: 48.660-000, Centro,
Barra do Tarrachil, Chorrochó-BA, vencedora com o valor global final ofertado
de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil cento e vinte e cinco reais), nas
condições apresentadas em sua proposta de preços.

Chorrochó/BA, 08 de abril de 2022.

f^\

C/C/''^feltgMun|wpal

)

IMBERTÔ GÒMES RA^S
Prefeito Municipin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro-CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174 emall;pmchorrocho@globo.com
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N». 012/2022
A Prefeitura Municipal de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que, nos termos
do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação, preenchidos os requisitos
legais e observado que todas as fases pertinentes ao Processo Administrativo/Licítatório
n°. 032/2022 foram alcançadas. Homologo o Pregão Eletrônico n*>. 012/2022. Em
conformidade com a Lei Federal n». 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal

n®. 10.024, de 2019, Decreto Federal n®. 8.538 de 2015, além de, subsidiariamente, pela
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, Lei Complementar
n®. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n®. 128/2008 e 147/2014 e Decreto
Municipal n®. 037/2020. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de botijão de

gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Chorrochó e diversas secretarias, conforme especificações e quantitativos,
estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), em favor da empresa: MARIA DE
LOURDES BARBOSA PEREIRA ME, com sede à R Povoado Barra do Tarrachil, n®. 9999A,
sala, CEP: 48.660-000, centro. Barra do Tarrachil, Chorrochó-BA, inscrita no CNPJ N®.
08.646.545/0001-81, neste ato representada pela Sra. Maria de Lourdes Barbosa
Pereira, RG n®. 1.606.600 SSP/BA e CPF/MF n®. 695.387.754-34, vencedora com o valor

global final ofertado de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil cento e vinte e cinco reais),
para que produza os efeitos jurídicos e legais pertinentes e autorizo a efetiva realização da
despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados, nas condições apresentadas
em sua proposta de preços.

Assim, por conseqüência, determino a elaboração de autorização do fornecimento, com
subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as

exigências impostas pela Lei Federal n®. 8.666/93 para a efetivação do mesmo. Registrese, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não
possa ser substituído por outro instrumento. Chorrochó-BA, 08/04/2022. Humberto
Gomes Ramos, Prefeito Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 7TTIQZXWQSASGJFPMQU8QG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO N°. 035/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO, CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO NO. 012/2022, NA FORMA ABAIXO:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. - CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ; 13.915.665/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Humberto Gomes

Ramos, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF (MF) n®. 388.357.895-91 e RG n®. 02.932.498-

^

05 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Sá, no, 99, centro, Chorrochó-BA, doravante
denominado CONTRATANTE.

1.2. - CONTRATADA: MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA ME, com sede à R Povoado Barra
do Tarrachil, n°. 9999A, sala, CEP: 48.660-000, centro. Barra do Tarrachil, Chorrochó-BA, inscrita no
CNPJ NO. 08.646.545/0001-81, neste ato representada pela Sra. Maria de Lourdes Barbosa Pereira,
RG no. 1.606.600 SSP/BA e CPF/MF no. 695.387.754-34, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA; DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. - A celebração do presente contrato se dá com base na Lei Federal no. 8.665/93 e alterações
posteriores. Lei Federal no, 10.520/2002, pelo Decreto Federal n°. 10.024/2019, Decreto Federal n°.
8.538/2015, Lei Complementar no. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e
147/2014 e Decreto Municipal no. 037/2020, conforme Processo Admínistrativo/Liciíatório n®.

032/2022 - Pregão Eletrônico n®. 012/2022, com data de homologação dia 08 de abril de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
3.1. - Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa para fornecimento de botijão

de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Chorrochó e diversas secretarias.

^

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA
4.1. - Os produtos, objeto deste pregão, deverão ser entregues, de forma parcelada, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação oficial da Prefeitura, a partir da autorização de
fornecimento.

4.2. - Os produtos, objeto da aquisição deste pregão, deveram ser entregues na Sede da Prefeitura

Municipal de Chorrochó, na Praça Cel. João Sá, n®. 665, centro, Chorrochó-BA, ou em outro local indicado
pela Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, sem pedido de quantidade mínima será de acordo com a
necessidade.

4.3. - A Licitante vencedora obriga-se a fornecer os produtos, em conformidade com as especificações
descritas no Termo de Referência e neste Contrato, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição
dos mesmos, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

4.5. - Serão recusados os produtos que não atendam às especificações constantes neste Contrato e/ou
que não esteja adequado para o uso.

4.6.- Os produtos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se reserva
o direito de devolver, no todo ou em parte, os materiais e as soluções que não atenderem ao que ficou
estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso.

4.7. - Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante no item.
PREr-FJTURA MUNICIPAL
Pf íicd Cel. Jtião Sá,

IíkJ/-

Í3.9ir) Gf3'3700Òl-77
660-000 - Cliuffoehõ-BA
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4.8. - A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para
adequação do fornecimento.

4.9. - Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá
a conferência com base no pedido escrito, Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a
nota fiscal será atestada.

4.3.0. - Todas as despesas relativa à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou transportes, correrão
às custas exclusivamente da licitante vencedora.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. - O valor global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 43.125,00(quarenta e três
mil cento e vinte e cinco reais).
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
80TIJÃ0

01

DE

LIQÜEFEITO

i

QT. | UNID

MARCA

i

GÁS !

13

i

375

SCG.

i UNID

!

V. UNIT.

V,TOTAL

R$ 115,00

R$ 43.125,00

1

BUTANO

1
R$ 43.125,00

VALOR TOTAL

5.3. - O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao fornecimento,
devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura Municipal de Chorrochó.
5.4. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da
fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da
CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.
5.5. - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a
Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe
tenha sido imposta como penalidade.

^

5.6. - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome
da Licitante Contratada.
5.7. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins
de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAÜ) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal n^. 8.566/93, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta 0° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da

Lei Federal no. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;

n - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
n°. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

ni - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.656/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos
termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.566/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
da Caixa Econômica Federal - CAIXA;
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V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de Io de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.556/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DAWFE).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL; 2201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2401 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2402 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 19

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 01/04/19

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNQA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2605 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2607 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 28/29

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2810 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 29

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2501 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 02

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2502 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14
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ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2503 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.30
FONTE: 14

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2807 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECILIAZADA EM SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

FONTE: 02/14

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊWCIA
7.1. - O contrato terá vigência de 12(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo este
ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, na conformidade do
estabelecido na Lei Federal n^. 8.656/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DO EQUILÍBRIO ECOWÔMICO-FISMAWCEIRO
8.1. - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei Federal n°.
8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NOWA - DAS MULTAS
9.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do
valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa
ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento
da notificação.

9.2. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia,
sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
9.3. - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela
PREFEITURA, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.- Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora pactuados, dentre
elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos
sociais.

10.2. - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer
a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.
10.3. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência
do fornecimento dos produtos, objeto deste certame.
10.4. - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos produtos,
não sendo a CONTRATANTE,em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.
10.5. - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos.
10.6. - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de solicitação.

( NP): ]

PHf ihtdha munk

)
\r ! •// í i JI í ú fi
i if

s

yVK'

í.íH joíVí 'íá,
y,

/y

- C|:l>; ^IPbhí) itUO f hoffrxJio liA

{/>)

GOOilS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

10.7. - Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência, para
fins de atestação e liquidação pela CONTKATAWTE.
10.8. - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

10.9. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de
qualquer impedimento do fornecimento dos produtos.

10.10. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações
trabalhistas.

10.11. - Entregar os produtos em perfeitas condições de uso, no local, dia e horário indicados pela
Prefeitura Municipal de Chorrochó.

10.12. - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites
estabelecidos na Lei n°. 8.665/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Quinta
deste instrumento.

11.2. - Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento ora pactuado.

11.3. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses
previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia,
desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.
12.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem

^

a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
12.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea,
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA o direito a
reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou
cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de
qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

12.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem
impossível o fornecimento dos produtos.
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13.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 9.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as
seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;
II - Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega, sem justa causa, do
fornecimento;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o

Município de Chorrochó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. - O fornecimento dos produtos constante neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão
de servidores designados pela Prefeitura Municipal, doravante denominados "Fiscal do Contrato", que

terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização da execução contratual.

14.2. - À Fiscalização compete, entre outras atribuições;
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo
correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
in - encaminhar à Secretaria de Planejamento, Gestão e Controle Interno, os documentos que
relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a
pagamento;

14.3. - A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre
qualquer título ou fundamento.
15.2. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no
caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições
contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.
15.3. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os
seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

15.4. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal n°. 8.666/93 e, alterações
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada,
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
15.5. - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado de Bahia, como competente para

dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.
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E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Chorrochó-BA, 08 de abril de 2022.

iberío Gomes Ra™s
wmberíoGi

Mui^cipal/

HUMBERTO GONES ^MOS
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EXTRATO DE CONTRATO N«.035/2022

CONTRATANTE;

Prefeitura

Municipal

de

Chorrochó,

CNPJ:

13.915.665/0001-77,

CONTRATADA: MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA ME, CNPJ: 08.646.545/0001-

81. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de botijão de gás liqüefeito de
petróleo (GLP) 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Chorrochó e
diversas secretarias, conforme especificações e quantitativos, estabelecidos no Termo de

Referência. Processo Administrativo/Licitatório n®. 032/2022 - Pregão Eletrônico n®.
012/2022. Fundamento Legai: Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores. Lei
Federai n®. 10.520/2002, pelo Decreto Federal n®. 10.024/2019, Decreto Federal n®.
8.538/2015, Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas Leis Compiementares n®.
128/2008 e 147/2014 e Decreto Municipal n®. 037/2020. Valor Global do Contrato: R$
43.125,00 (quarenta e três mil cento e vinte e cinco reais). Data de assinatura:
08/04/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7TTIQ2XWQSASaiFPMQU8QG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

