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PODER 1.EC1SLAT1VO

PORTARIA N° 005/2919
DE 16 DE ABRIL DE 2019
"Dispõe sobre a designação de
Pregoeiro(a) e respectiva Equipe de
Apoio da Câmara Municipal de
Andorinha - Ba."
O PRESIDENTE DA CÂMARA MU1WICIPAL DE ANDORINHA
- BA; no uso de suas atribuições legais e considerando dispositivos
constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1" - Fica designada a Servidora Sr. Eliane de Araújo Duarte
para a função de Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha.
Art. 2° - Ficam designados os Servidores S? Darce Lon de Souza e o
Sr. Jeanderson Macedo da Silva, para compor a Equipe de Apoio à Pregoeira.
Art. 3° - Entra em vigor a presente Portaria na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORII'41IA—BA. 16 DE ABRIL DE 2019.

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
IS1ADO DA BAHIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
PODER LEGISLAMO

C.N.P.J.: 16.448.97910001-03

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0212019

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°
01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA

PODER LEGISLATIVO

Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001- 03
Tel.: {0**74} 3529- 1019

Andorinha/BA, 22 de Abril de 2019.
OFICiO N° 037/2019
A sua excelência
O Senhor Marinaldo Souza de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Andorinha-BA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, solicitar autorização para abertura de procedimento licitatório, nos termos da
legislação em vigor, objetivando a contratação de empresa para aquisição de combustíveis
destinados a manutenção dos serviços desta Câmara Municipal, visando a necessidades de
deslocamento dos veículos desta Casa Legislativa.
O custo estimado dos produtos importa num valor aproximado de R$ 58.796,00
(cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais).
A fim de melhor ilustrar a análise, envio em anexo, cotações, detalhando a quantidade,
as especificações e os preços preponentes, comparando os valores praticados no Mercado.
Respeitosamente,

EdvádáaBilVa Souza
Diretor de Controle Interno
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TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo 1
1. INTRODUÇÃO
1.1 OBJETO
Seleção da Proposta mais vantajosa, visando à contratação de EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA.
nEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

QTD

01

GASOLINA COMUM

L

12.000

2. JUSTIFICATIVA
Os combustíveis, serão adquiridos para ações finalísticas da Câmara Municipal de Andorinha
—BA.

3. ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO
Anexo 1.
4. DA CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO
A empresa contratada se responsabilizará a fornecer os combustíveis de primeira qualidade e
aceitos no mercado nacional, rigorosamente conforme as especificações inseridas neste
Termo de Referência.
S. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
Fornecer o produto de forma parcelada, conforme solicitação da Câmara Municipal de
Andorinha, dentro das especificações constantes neste Termo de Referência.
O produto licitado deverá possuir boa qualidade, dentro das normas técnicas dos órgãos
fiscalizadores.
Arcar com todas as despesas decorrentes de fretes, ou seja, na condição comercial
denominada CIF.
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes as legislações Fiscais,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial.
Responder financeiramente, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas, por
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quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão do fornecimento
do produto objeto da licitação.
Como também responder, civil, administrativa e judicialmente, por danos causados à
população, com referência à saúde dos mesmos, ou até óbitos, pelo manuseio de produtos
adulterados e fora das especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade do fornecimento dos produtos
em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b, da Lei n.° 8.666/93 e Lei n.° 8.078/90 (Código
de defesa do Consumidor).
Caso a contratada não venha a cumprir com o fornecimento dos produtos constantes de sua
proposta e do contrato, será instaurado processo administrativo para verificação de sua
responsabilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe expedida
notificação formal e, ao final, caso haja aplicação alguma penalidade, será encaminhado
expediente à Presidência da Câmara para tomada de providências.
6. OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados no futuro contrato.
Inspecionar rigorosamente os produtos fornecidos.
Designar um servidor, com competência, para proceder à autorização de fornecimento do
produto, ora licitado.
7. PRAZO
Os produtos constantes do termo de referência serão alusivos da assinatura do Contrato até
31 de dezembro de 2019.
8.

LOCAL DO FORNECIMENTO

Sede da contratada.
9.

ORÇAMENTO

O valor por item máximo admitido para os produtos a serem contratados se limitará à média
aritmética das cotações efetuadas, que são partes inseparáveis do Processo Administrativo.
10.

FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

• A fiscalização do fornecimento caberá a um servidor indicado pelo Presidente da CÂMARA
MUNICIPAL.
• Verificada a ocorrência de irregularidade no fornecimento dos produtos, a Fiscalização
providenciará para que a Autoridade competente aplique a penalidade cabível.
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PENALIDADES

As penalidades aplicadas à Contratada, no caso de descumprimento das obrigações serão
aquelas elencadas no Edital e no Termo do Contrato.

Respeitosamente,

o
Ed

..

'a Souza

Diretor de Controle Interno

o
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COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETIVO: Em virtude da necessidade de aquisição de combustíveis destinados a manutenção dos
veículos da Câmara Municipal de Andorinha, solicitamos cotação dos itens abaixo. A cotação servirá para
abertura de processo administrativo tendo em vista que o processo de licitação encontra-se em andamento.
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COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETIVO: Em virtude da necessidade de aquisição de combustíveis destinados a manutenção dos
veículos da Câmara Municipal de Andorinha, solicitamos cotação dos itens abaixo. A cotação servirá para
abertura de processo administrativo tendo em vista que o processo de licitação encontra-se em andamento.
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COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETIVO: Em virtude da necessidade de aquisição de combustíveis destinados a manutenção dos
veículos da Câmara Municipal de Andorinha, solicitamos cotação do iten abaixo A cotação servirá para
abertura de processo administrativo tendo em vista que o processo de licitação encontra-se em
andamento.
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Andorinha/BA, 22 de Abril de 2019.
OFICÍO N°038/2019

Á Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha
Sr. Eliane de Araújo Duarte
Senhora Pregoeira:

Tendo em vista o expediente encaminhado pelo Diretor de Controle Interno do
Legislativo, datado de 22 de abril de 2019, no uso das atribuições que me são conferidas com
relação à legislação em vigor, especialmente a Lei n°. 8666/93 e suas alterações legais,
DETERMINO à Sr.' Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha a abertura do
procedimento administrativo, visando à contratação de empresa para aquisição de
combustíveis destinados a manutenção dos serviços desta Câmara Municipal, visando a
necessidades de deslocamento dos veículos desta Casa Legislativa.
Em tempo, solicito que encaminhe ofício ao Setor Contábil para a confirmação da
Dotação Orçamentária e viabilidade financeira do recurso para adotar as providencias
necessárias para realização do procedimento adequado.

Atenciosamente,

Mari IJ OL1rV • veira
Presiden'7s a A;t a unicipal
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OFICÍO N° 039/2019
Andorinha - BA, 23 de Abril de 2019.
Ao Sr. Alandones Moreira da Silva
Contabilista responsável pelo Setor Contábil

Prezado Senhor,
Em virtude da necessidade da contratação de empresa para aquisição de
combustíveis destinados a manutenção dos serviços desta Câmara Municipal, visando a
necessidades de deslocamento dos veículos desta Casa Legislativa, solicito seus
préstimos serviços no sentido de informar a existência de crédito orçamentário, em face
de futuro processo licitatório, com valor estimado a ser licitado de R$ 58.796,00
(cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais).
Na expectativa da atenção deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitação,
continuamos à disposição, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta
consideração, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Eliarie • e Araújo Duarte
Pregoeira Oficial
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OFICIO N° 040/2019
Andorinha/BA, 23 de Abril de 2019.

lima. Sr.
Eliane de Araújo Duarte
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA

Senhora Pregoeira,

Informamos a Vossa Senhoria que existe crédito orçamentário para fazer face a
processo licitatório, objetivando à contratação de empresa para aquisição de
combustíveis destinados a manutenção dos serviços desta Câmara Municipal, visando a
necessidades de deslocamento dos veículos desta Casa Legislativa, existindo para tanto
a seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 .01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00— RECURSOS PRÓPRIOS
Atenciosamente,

laridones Moreira a Silva
Contabilista Responsável

.1
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PARECER - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2019

Ao analisar o ofício de no 038/2019, datado de 22/04/2019, exarado pelo Exm°. Sr.
Presidente Marinaldo Souza de Oliveira, no qual apontou a necessidade da abertura de
processo administrativo para à contratação de empresa para aquisição de
combustíveis destinados a manutenção dos serviços desta Câmara Municipal,
visando a necessidades de deslocamento dos veículos desta Casa Legislativa.
Para tanto, opinamos pela licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, determinada em função do limite constante no art. 23, inciso II, alínea
"a" da Lei n° 8.666/93.

E, com o objetivo de instruir o Processo Administrativo, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para o exercício de 2019, para assegurar o
pagamento das obrigações, com base de informações do Setor Contábil da Câmara
Municipal, sendo que o pagamento será efetuado através da seguinte Dotação
Orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031 .001 .2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00— RECURSOS PRÓPRIOS

Este é o parecer da Pregoeira da Câmara Municipal de Andorinha, que será enviado à
Assessoria Jurídica, visando a dar parecer, com justificativas da contratação e exposição
dos motivos. Na oportunidade também encaminho a Minuta do Edital, para análise e
aprovação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
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Entendemos que o dito Edita) está dentro da legalidade exigida na legislação pertinente
e senso comum, ficando, no entanto, o mesmo submetido ao crivo técnico-jurídico.

Atenciosamente,

Andorinha - BA, 24 de Abril de 2019.

Eliane de" újo Duarte
Pregoeira Oficial
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EDITAL N° 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02I201

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA ,MAIS VANTAJOSA, VISANDO À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, DStjNADOS:A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORÍNIÂ- BA.

Avenida José C. de Carvalho Filho, s/n - Centro
CEP: 48.990-000, tal: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N°16.448.97910001-03
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ÉbftAL N0)boO$19
PREGÃO PRESENCIAL N° XXXI20I9

.1RQÇQQSQJ4INISTRAfl\tQ MOAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, Estado da Bahia, por intermédio do Exmo.
Senhor Presidente, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria no 005/2019, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia XXX de XXXX de
2019, às XX:XXh, na sala de reuniões localizada no prédio sede do Poder Legislativo,
situada à Avenida José C. de Carvalho Filho, s/n° - Bairro Centro —'Andorinha/BA, pregão
presencial, tombado sob o número XXX/2019, cujo objeto é a Seleção daProposta mais
vantajosa, visando à contratação de empresa para o fomecimeoto 'de õomstíveis,
destinados a atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha,— U'A;4nadas
no Anexo 1 - Termo de Referência deste Edital - as condições e especifi'cções exigidas.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei n° 10.520 de 17 de julho de
2002, publicada no D.O.U., aplicando-se, pubsidiaiianiene, no qud couberem, as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações1 bem como a concessão ofertada pelas
Leis Complementares n° 123/2006 e 147/014, pari empresas ênqpadradas como ME ou
EPP.
DO OBJETO
1.1 Seleção da Proposta mais vantajosa, viando' à contratação de empresa para
fornecimento de cqpbustíveis, destinados a atender às demandas da Câmara
Municipal de An4Rrihha— BÁ, atendendo eas especificações do Anexo 1 - Termo de
Referência - que.$zparte integrante deste edital.
1.2 Os produtor otertadospeJas licitantes deverão ser de primeira qualidade e aceitos no
mercado naçi9hl, rigotõsamente.conforme as especificações inseridas no Termo de
Referência (Ánexbi).
11.3 .0 produtos Iiitadbs deverão apresentar capacidade de atender eficazmente às
finàlibad* que'tjeles"nturalmente espera a municipalidade, conforme determina o
Códig de DefsàçJo eonsumidor.
1.4A empresa .4iciante interessada no certame deverá ter consignada em seu ato
constitutivo c$úsula(s) comprovando o ramo de atividade(s) correspondente ao objeto
desta licitação, bem como constar em seu Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (emitida pela Receita Federal), o(s) código(s) pertinente ao ramo de
atividade da licitante.

DA PARTICIPAÇÃO
2.1

A

A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos,
Avenida José C. de Carvalho Filho, s/n - Centro
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cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integrar o Contrato como se
transcrito, com lastro na legislação ao preâmbulo contida, bem como na observância dos
regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita sob
qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento
licitatório e execução do Contrato.
2.2 Somente poderão participar da presente licitação empresas legalmente
constituídas e estabelecidas que estejam habilitadas e capacitadas a executarem o objeto
da licitação, e que satisfaçam integralmente a todas as condições deste Edital, e ainda
que contiverem no seu ramo de atividade, inserida no contrato social em vigor,
devidamente registrada na Junta Comercial, a faculdade para' comercialização e/ou
execução do objeto constante do Termo de Referência - Anexo 1, dete EditL
2.3 Não poderão participar da presente licitação, empresas ue tenham sido
consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidadeç1a Administração
Pública Direta ou Indireta da União, Estados e Minicfpi6, que estejaiyiem estado de
concordata, falência decretada ou requerida .(reôuperaçã4 judicial), sbb concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação, quer possuam pr'dptieário titular de mandato
eletivo no Município de Andorinha/BA ou estejA. descumprindô 6 disposto no inciso
XXXIII do art. 71da Constituição Federal.
2.3.1 Também não poderá participar da pcesente licitação e Empresa cujos sócios,
diretores ou representantes legáTstertençani, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante.
2.32 A empresa que jíleQha, curnpridp, rua suspensão, e/ou que tenha seu CNPJ
retirado da lista deAnidônËos, d&sde que apresentem provas poderá participar
normalmente do cer(arte licitatório.
Não podétãp partióikaRda preente licitação empresas que não tenham cumprido,
2.4
integralmente, àçQtrqtos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, se
encontrem inadilileí'1tQs com quaisquer das obrigações assumidas com a Câmara
Municipal de Andôrinha.
2.5

NJãserj permida a-participação de empresas na forma de consórcio.

2.6

Não lJoderá pa?iicipar, ainda, desta licitação, direta ou indiretamente:

2.6.1 Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
2.6.2 Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto e o licitante.
2.7
A simples apresentação da proposta, por parte do licitante, equivale que a mesma
declara expressamente a inexistência de fatos que impeçam a sua participação na
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presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n° 8.666/93.
3

DO PRAZO E DO FORNECIMENTO

3.1 O prazo de fornecimento dos combustíveis propostos no objeto desse edital se iniciará
com o ato da assinatura do contrato administrativo até 31 de dezembro de 2019.
3.2 O fornecimento do produto licitado deverá ser efetuado sempre com a emissão da
Ordem de Compra, e deverá ser fornecido na sede da contratada.
3.3 Os prazos para o fornecimento do produto objeto des4 certame admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e .ssegurada a ftiaa,utenç,ão de
seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições preyistás no Art(g9:57, §19,da Lei
Federal no 8.666/93.
4

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 O licitante, nas sessões públicas,, poderá se fazer represepfàr por dirigente, por
procurador ou pessoa devidamente credenciada, através de instrumentos públicos ou
particulares, escritos e firmados pelo representante regai da mesma, a quem sejam
outorgados ou conferidos amplos»pbderes para representá-la em todos os atos e termos
da licitação.
4.1.1 Este credenciamento, outorgando poderes 'a prepostos ou representantes, deverá
ser devidamente comprovado,Jfôm apresentação de contrato social e/ou sua
consolidação ou ajt6raçõeá>autentkado$or cartório ou servidor municipal, onde
figure o nome d&profrietário 04 sócio administrador, que comprove os poderes do
mandante para a'outorgq?
4.1.1.1 Fica dede já vedacJa quqiquer autenticação de documentos na sessão. As
autenticações sdrà4its por sqrvidores municipais somente antes da sessão ou outra
data anterior à asentadè
4.1.1.2 timaw,z-dèyidante autenticados, nessa fase, as referidas cópias, quando
solicitadas m otJtra4e, ficarão dispensadas da autenticação.
4.2 Somentéserá permitida a presença de um único representante por cada empresa
licitante na referida seção.
4.3 Quando a representação se fizer por titulares da empresa licitante, este
comprovará esta condição com apresentação da cópia do contrato social e sua alteração
ou consolidação, devidamente emitida e assinada no órgão competente ou Certidão,
rigorosamente autenticada.
4.4 Esta representação deverá estar acompanhada de documento de identificação,
com foto, emitida por Órgão Público, juntamente com sua cópia.
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4.5
O credenciamento deverá estar acompanhado de Declaração do Proponente
(anexo VII), dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme dispõe o artigo 41, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que deverá
apresentar firma reconhecida em cartório da Comarca onde está situada a sede da
empresa, da assinatura do proprietário ou sócio - administrador.
4.6
A(s) empresa(s) que não cumprir (em) as exigências acima descritas, e não
conseguirem sanar na própria sessão, não serão desclassificadas, mas serão
enquadradas na Lei 8.666/93, que subsidia este Pregão Presencial, ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de rcrso, enfim, para
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envlppestroposta" ou
"Documentação" relativa a este Pregão, nesse caso, a licit,te terá a mayutenço;d6 seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de otdenação 'das pro16stas e
apuração do menor preço.
4.7 O descredenciamento da empresa licitante somente se caracteriza pelo não
atendimento ao subitem 4.5, nas demais conàØes em que não forem cumpridas as
exigências dessa cláusula, ficará enquadrada no súbitem 4.6.
4.8
A representação na sessão será acompanhada de cópia e original do documento
(com foto) de identificação emitida por Ó?gão Público;
4.9
Terminada esta fase, com a declaração dempjesas credenciadas, não mais será
permitida a presença de nenhuma empresa retardatária, dando o início efetivo da sessão.
4.10 Se, após o credënciartiénto, o representante da Licitante se ausentar da sala em
que se realiza a °
4hsãq, o procgsso não será suspenso e caso se faça necessária à
participação do,q1esmó este estir ausente, será reputada sua desistência. O retorno
posterior do reerbentantb.,ausente no implicará no refazimento dos atos praticados em
sua ausência, sençib.considerados convalidados.
4.11 O Pregoeiro podrdesclássificar a proposta ou mesmo desqualificara empresa, a
qual
teopo, rja caso" de conhecimento de fato superveniente ou circunstância
desabo41ora,da..a)ipresabu de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 50, da Lei n°
8.666/93.

5

DA ÀPÃÊSÊ tAÇÂÕbÁPÕP1ÓTÁ DÊ PÈÈÇõS

HALLU6ÇÃO_ -

ËÔOS botiliRE-NÍTitá ÔÉ
--

5.1 A Proposta de Preços (envelope A) e os documentos de habilitação (envelope B),
depois de ordenados na sequência estabelecida neste Edital, serão sugestivamente
encadernados, em envelope lacrado, os quais deverão conter no anverso:
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ENVELOPE A
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
PREGÃO PRESENCIAL N° XXXI20I9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXI20I9
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ N°

ENVELOPE B
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
PREGÃO PRESENCIAL N° XXX(Z019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° )0tk12019
DOCUMENTAÇÃO PARA HLAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ Nb
5.2 Os elementos do ENVELOPE A e ENVELOPE B serão numerados, carimbados e
rubricados, sem emendas ou rasuras, nq forma de origfral ou cópia autenticada.

é

bo REÔÉB!MENTO DÍABERTURA E CONtEÚDO DOS S'Í½LOPES

6.1
A reunião para recebimento e paraberturà dos envelopes contendo a Proposta de
Preços e documentaçãqt SarababiIitação, dô1nteresse dos licitantes e os documentos que
a instruírem, será pública, di?igida ôr um 4?régoeiro e realizada de acordo com a Lei n°
10.520/2002, subs$afapela L'ei:n° 8.666193, e em conformidade com este Edital e seus
Anexos, no local# horárip'4eterminSos.
6.2
No local e 'hora marczds, artes do início da sessão, os interessados ou os
representantes IaiUeverã&comprovar, por meio de instrumento próprio, se for o caso,
que possuem os hece$árjos poderes para formulação de propostas e para a prática de
todo4s:dernais aiôs inerQhs ao certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto
n° 3.555/200Q parka pr4tica dos demais atos do certame, conforme cláusula 04 deste
Edital.
6.3
Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, após o credenciamento, não mais serão
admitidos novos4íroponentes, dando-se início a abertura do envelope A.
6.4 Abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, serão eles
conferidos e rubricados, dando o mesmo procedimento para os envelopes contendo os
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
Os documentos emitidos pelo licitante deverão ser datados e assinados pelo
6.5
representante legal da empresa, com identificação clara do seu subscritor.
6.5.1 Proposta de Preços (Anexo III), deverá possuir o nome do produto oferecido, valor
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por item e valor global, e, dentro dos itens valor unitário de cada item, conforme o modelo
do anexo anteriormente citado.
6.5.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.6
Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor por
item, e que atenda às exigências contidas neste Edital de Pregão Presencial.

6.6.1 Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total, prevalpcerá o valor unitário e
ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos pqrtejso.
6.7 Havendo necessidade de análise da proposta/dotj,jmentaçã9 apté'senfâdá, ou
quando os trabalhos não puderem ser concluídos em uma úni
ca seóão, ou, ainda, em
caso de eventuais dúvidas que não possam ser didmidas de imed jato, o Pregoeiro
consignará o motivo em ata. As empresas serão convoca,as em ata, odp,osteriormente,
para a continuação dos trabalhos.
6.7.1 A interrupção dos trabalhos de que trata 9 subitem 62 semente ocorrerá, em
qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;

6.7.2 Os envelopes não abertos, jánbricados o fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro
e pelos representantes legais das liditaptes repentes, ficarão em poder do Pregoeiro e
sob sua guarda, até nova reunião oportuna mentepara prosseguimento dos
trabalhos;

DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1

Os elemntãsdo ENVÊLQPE Ã serão apresentados preferencialmente em papel
timbrado da empresa'Proponente,devidamente numerados, carimbados e rubricados em
todasas suas foft(s sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, redigida em língua
portOgea alvo quanàq as'expressões técnicas de uso corrente, na forma de original
ou cópi autjnticadp, vedáda a utilização de reprodução de cópia autenticada e de
aprese ntao dêrfax, o conterá:

7.1.1 Apresentção do Detalhamento da Proposta de Preço estará em conformidade
com o modelo dçi4nexo III do ato convocatório.
7.1.2 Apresentação da Declaração da Carta Proposta, conforme modelo do anexo IV do
ato convocatório, com assinatura do administrador ou proprietário da empresa.
7.1.2.1 Salienta-se que após a formalização final dos lances ofertados, com a devida
declaração dos vencedores pelo Pregoeiro, obrigam-se as empresas licitantes, no prazo
de 72 horas, a apresentarem nova proposta, devidamente atualizada com o novo valor
ofertado.
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7.1.2.2 O prazo estipulado acima contar-se-á, um dia útil após a lavratura da ata
circunstanciada, e, no caso de interposição de recurso administrativo, também contar - se
- á um dia útil após a comunicação final do resultado do julgamento recursal.
7.2 A proposta poderá ser incrementada com documentos (oficio/panfletos/folders) que
complementem a especificação do item, bem como a indicação de informações de dados
complementares, como e-mail ou telefone.
7.3 Os documentos emitidos pelo licitante deverão ser datados e assinados pelo
representante legal da empresa, com identificação clara do seu subscritor.
7.3.1 Serão desclassificadas as propostas que não atendam ás exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou detêitos, ôaazes
de dificultar o julgamento.
7.3.2 No preço para o fornecimento do produto objeto da licitação, deverá estar incluídas,
além do lucro e todas as despesas e custos fixos e variáveis.
7.3.3 A empresa deverá responder por todos os ônus e obrigações concernentes ás
legislações fiscais, previdenciárias, tra6alhistas e' comerciais e todos ou quaisquer
emolumentos que fizeram parte do preço final dos materiais/produtos a serem fornecidos.
7.3.4 Os valores cotados na propota deverão ser preenchidos, quando em centavos, em
duas casas decimais após a vírgula (R$, 0,00), não,, se adeitando a cotação em três casas
decimais de centavos. O não atendimento' ao solicitado acarretará na
DESCLASSIFICAÇÃO do Item qotado, na"Yorma do art. 5, da Lei 8.666/93 e alterações.
7.4 A(s) empreá(s) Jicitante(s) participante(s) da licitação deverá apresentar NA
SESSÃO, anexo/a Prõpõsta de Preço (ANEXO III) e a Declaração da Carta Proposta
(ANEXO IV).
7.5 Caso a primlra classificada venha a ter a desaprovação de seu contrato
administrativo, pôr "pe da comissão, os procedimentos acima mencionados
prevateçerão para p segunda classificada, e assim sucessivamente até a aprovação da
que atélidà'aQ ÓbjetqJundmental desse certame licitatório.
7.6 As propcistas que' possuírem pequenas incorreções que não acarretarem lesões ao
direito das derta,p licitantes, e que não venham a ferir nenhum dos princípios que
norteiam o processo licitatório, poderão ser retificados pelo representante legal ou
constituído da licitante, quando da Sessão Pública do Pregão, após a devida autorização
do Pregoeiro, o que será precisamente consignado em ata.
7.7 Salienta-se que, em hipótese alguma, serão analisados os documentos de habilitação
antes da fase final dos lances, sendo os mesmos somente analisados pelo Pregoeiro e
Equipe ao fim da negociação.
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8.0

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA EDOS LANCES

8.1
O julgamento da proposta será efetuado pelo Menor Preço Por Item. O Pregoeiro
classificará a licitante que apresentar proposta com menor preço por item e as demais
licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior à
proposta de menor preço.
8.1.1 Caso não seja verificado, no mínimo 3 (três) propostas escritas nas condições do
item 8.1, serão classificadas as melhores propostas subsequentesaté o máximo de três
propostas.
8.2 Em seguida será dado início à etapa de apresenIção de láncçp'*erlaip'pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.2.1 Os lances deverão ser formulados 9 pãrtir da maior proposta apresentada
tomando-se por base o tópico "valor unitário" cÓnpante do Arídxdill.
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8.2.2 Os lances verbais serão inseridos no "Mapa de Lances",, que é parte integrante e
inseparável da Ata circunstanciada, que será devidamente assinada pelo Pregoeiro, pela
equipe de apoio, pelos licitantes prqentes e demais integçantes da mesa.
Fica desde já comunicado que, na ocoRência de fatos que impossibilitem a
emissão do Mapa acima mencionado, o lance dhr-sé-á de forma manual, em formulário
próprio ou na Ata circuntnçiact
8.2.2.1

8.2.2.2 Será assegura, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas ,e* empres'as de pd4ueno porte, de modo que, para ter tal tratamento, a
licitante deverA cqpiprovàr tal condição, de ME ou EPP, de acordo com o art. 44 da lei
complementar 123J
2006.
8.2.2.3A ME ou
l"qgetiver ldnce superior ao da licitante de menor lance, em até 5%,
serrcorlèiderada cpm aAndo em situação de empate com a licitante de menor lance,
desde 'uè~est?não%eja N1E ou EPP.
8.2.2.4 Ocorrçodo em'35ate ficto, a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar
proposta de p&ço,4nferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado,èm seu favor o objeto licitado.
8.3
Não poderá haver desistência dos lances ofertados e classificados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes na cláusula 15 deste Edital.
8.3.1 Fica alertado que, durante a realização do certame, o licitante que se utilizar de
atitudes que perturbem o andamento do certame, poderá ser desclassificado pelo
Pregoeiro, caso cometa algum ato grave, podendo solicitar a sua retirada ou tomada de
alguma outra atitude mais elevada, conforme estabelece também o Art. 93, da Lei n°
8.666/9, como por deliberação editada no Código Penal Brasileiro em seu Art. 331 do
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Decreto Lei n° 2.848/1940 e demais leis que envolvem essa matéria.
8.4
O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.5
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a qopfornjidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela municipalidddé.
8.7 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto ê valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.7.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados rnediante* pesquisa realizadà pelo órgão licitante,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento

8.8
Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiró e sua Equipe de Apoio levarão
em conta o critério de menor preço por item, senda clàsificado aquele que apresentar,
após os procedimentos previstos neste Edital, ô menor preço sobre a menor proposta
formulada antes da fase de fqrrnulação dos lances, na forma da Apresentação dos
Anexos III e IV.
8.9 Caso a proposta dq
ofeftas
menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o
Pregoeiro examinará as
subsbquentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma propostaválida.
8.10 Serão descssificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital,
sejam, Cmiss oq apr4entem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamè?\tp;otJaind& as rianifestamente inexequíveis e/ou superfaturadas, comparadas
aos preçosde mercqdq ou ao preço ponderado orçado pela Câmara Municipal.
8.11 No caso \dqfdesclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro
convocará todaras licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.12 O Pregoeiro poderá estipular o valor mínimo de redução para os lances e tempo
máximo de intervalo entre estes;
8.12.1 Fica desde já cientificada a proibição do uso de telefonia móvel, na sessão, para
elaborar lances. As ligações de cunho particular (aparelho devem estar em estado de
vibração ou silencioso), com permissão do Pregoeiro, poderão ser atendidas fora da sala
onde acontece a sessão.
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8.13 Da reunião lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a qual será,
obrigatoriamente, assinada pelo Pregoeiro e pelo licitante vencedor, sendo tal
recomendação facultada aos componentes da equipe de apoio e demais participantes da
reunião.
8.14 A licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 72 horas, a contar da
formalização e definição da proposta no pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes
descritos nos itens 7.1.1 e 7.1.2, a proposta definitiva de preços, contendo expressamente
os valores inseridos no Mapa de Lances.
8.15 Todos os itens cotados deverão estar rigorosamente dentro das,especificações
contidas no anexo 1, e a sua aceitação está condicionada ao que reza ?clátiula 17 deste
Edital.

9.1

DA HABILITAÇÃO

9.1.1 O ENVELOPE B conterá os documentos a'eguir relacidna40& em uma única via,
numerados e rubricados, sem emendq ou rasuras, ppcabeçado por índice (sugestão)
relacionando os mesmos e as folhas emue se encontrám.
9.1.2 Os documentos do ENVELOPE B deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia reprdÍfica devidamejte autenticada, por cartório ou
servidor público municipaLvedada a autênticaçãcina'sessão.
9.1.2.1 Para os casos de diligh6ia, para conferir ou dirimir qualquer dúvida ou
esclarecimento, repp(iv, &-a qualtker documento inserido no processo, o Pregoeiro poderá
solicitar a exibiçô do o'riinal para cpnferência.
9.1.3 Eventuai\(lhs meramente formais, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de fbilifaão podeiàa ser saneadas durante a realização da própria sessão
pública de procés'tnento do. Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
meçirapt
a) substituiçãoq apresentação de documentos, ou;
b) veiifiçação fètuada por meio eletrônico hábil de informações.
9.1.3.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer
outro método que venha a produzir os efeitos indispensáveis, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
9.1.3.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
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9.1.3.3 A prerrogativa de saneamento acima mencionado somente tornarão efeitos
positivos quando as eventuais falhas, omissões ou outras situações, poderem ser
solucionadas na própria sessão, não podendo a apresentação da documentação faltosa
em outra data posterior.
9.1.3.4 Vencidas todas as possibilidades de se aproveitar a proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto40 certame.

9.1.4 Descobertas eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
apontamentos de habilitação, somente poderão ser sanaci.és, desde jyeb acaitpfarem
lesões ao direito das demais licitantes, e que não ventia'm a ferir nen1um dos rincípios
que norteiam o processo licitatório, que não sejam coQtrrias aos preceitos das leis que
regem este edital, e sempre em busca da proposta mais vaNtajosa para a municipalidade.
9.1.5 Todos os documentos apresentados para habilitação dpverão estar em nome do
licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmet'fle, com endére'çd respectivo, devendo
ser observando o seguinte:

9.1.6 Se o licitante for a matriz, Xo'dos ?s dçcumentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz, ou;
9.1.6.1 Se o licitante for a filial, todos os,documentós deverão estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto a Certidão Nbgativa de Debito junto ao INSS, por constar no
próprio documento qu(ó validb para ihatrize.filiais, bem assim quando o licitante tenha o
recolhimento dos erícag9s cenalizado, devendo, desta forma, apresentar o documento
comprobatório dqauto?Iza\ão para qcentralização, ou;
9.1.6.2 Se o licitante.4or a matriz e oef6rnecedor prestador do fornecimento for a filial, os
documentos deQbjo ser apresbntàdos com o número de CNPJ da matriz e da filial,
Simultaneamente;,
9.1.6.3rãoisperiadcj
d a apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aquelqs dScumhtos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome
da matriz;

9.1.7 Os documentos emitidos pelo licitante deverão ser datados e assinados pelo
representante legal da empresa, com identificação clara do seu subscritor.
9.2

DOCUI

9.2.1 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de
firma individual;
9.2.2 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou consolidado, em se tratando de
sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus
administradores no caso de sociedade por ações;
9.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da investidura da diretoria em exercido;
9.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividadaassim o exigir.
9.2.5 Caso os documentos elencados nas cláusulas acima mencióradas,.já'tenham sido
apresentados na fase de credenciamento os mesmos, estão dipenØabs. d 'nova
apresentação.

93

POCLIMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
9.3.2 Prova de regularidade p?Úa com às fazendas Federal (conjunta com Tributos
Federais e Seguridade Social), Està'dual e Municipal dp domicílio ou sede do licitante ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.3.3 Prova de regu(ar9dade relativa a. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
9.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a aprentação da.Certidão$egativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
9.3.4.1 A microetnp -qp,, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que
atend&rtcláusulát.2 de,stedital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de
regúIdriçJad'flspal,revist9s'nos subitens 9.3.2 a 9.3.4 deste Edital, terá sua habilitação
condicioha4a âaretntaão de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em até 5 '(cinco) dias úteis, a contar da data de abertura da licitação, podendo ser
prorrogada, d&a,cordo com o art.43 da LC 147/14.
9.3.4.2 Alertamos aos licitantes que a não apresentação de qualquer documento de
regularidade fiscal, acarretará na inabilitação da empresa licitante, conforme art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006, de 14/12/06, salvo as ponderações contidas nas cláusulas
deste edital.
9.2.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

9.4

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprove(m) a aptidão da licitante, para a entrega dos
materiais/produtos pertinentes e compativeis ou similares ao objeto da-licitação, contendo
os seguintes elementos:
1 - nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica a quern'fõratnJomecidos
os materiais e emitente do atestado;
2 - nome e CNPJ da empresa que forneceu o produto;
3 - descrição dos materiais/produtos adquiridos;5 - local e data da emissão do atestado;
6 - identificação (nome e cargo ou função),eassinatuado signatári9do atestado.

9.4.1.1

O(s) atestado(s) solicitado(s) nos itens anteriores ioerá ser diligenciado de
acordo com o parágrafo 30 do art.43, da Lei Federàl no 8.666/93.
9.4.2 Encontrada qualquer irregulpridacte que mostre inidoneidade, dolo ou má fé, o
documento com vício será enviado para as autoridades competentes para tomada de
providências, como também sofrer ponalidadep e sanç%s impostas neste edital.

DOCLJMENTAÇÀÔ RELATIVA ÀQUALIFICAÇÃO ECNOMICARNANCEIRÃ
9.5.1 Certidão negativa depedido de falência ou concordata.
1'

9.5.2 Nos casos 'cqrhprovados de deflagração do estado de greve por parte do
funcionalismo púbpo' 'seja na esfera federal, estadual, municipal que impossibilite a
emissão, 'de çeçtidõs negtivas de débito ou outro documento, exigido em edital, fica a
licitante venced&a 'ôQçigada a apresentar o documento faltoso no prazo máximo de 48
horas, após o fipal de estado de greve.
11
-'-9.6
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.- 7 DA
CONSTII"
1 AO FEDERAL.
9.6.1
Declaração da empresa que não existem menores de 18 anos em seu
quadro funcional (Anexo V).

911

OUTROS DÕCÜMÈNTOS

9.7.1

Carta de Superveniência (Modelo do anexo VI), declarando que a empresa
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é idônea, não existindo nenhum registro que impeça de participar de licitação, e
comprometendo-se a comunicará Câmara Municipal, caso surja algum fato.
10

DÀliIÜiÃNÀÇÀÕ bO AtÓC6SVOdÁT&IÔ

-

10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, as
empresas interessadas no certame poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial em pauta, e pessoas físicas terão o
prazo de até cinco dias.
10.2 Não serão concedidos os pedidos de esclarecimentos ou imp ,gnaçes, vencidos
os respectivos prazos legais.
10.3 Os esclarecimentos poderão ser enviados via e-mail: cmandorinhatVhotmdiI.com;
10.4 As providências e impugnações deverão ser prctopoladas no 'prédio sede da
NN
Câmara Municipal de Andorinha, no endereço acima indicado no preâmbulo desse edital,
vedado o envio via fax ou e-mail.
10.5 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição e ofertar respostas até 02 (dois) dias
úteis antes da abertura do certame;
10.6 Acolhida à petição contra ocato convoctório, desde que haja procedência, será
designadas nova data para realização4p certamô?desøe que implique a reformulação da
proposta financeira, §40 art.21, da Lei 8.66I93.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Declaradq o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e
motivadamentefritenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias corridos (que èoente seiniciarâo e vencerão em dia útil) para apresentação das
razõepdo recursó,'kque4èverá ser encaminhado ao pregoeiro oficial no endereço indicado
no Jterçi 11,15, ficardo os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as
contrarrazões, em jgtal número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, anao-lhes. assegurada vista imediata dos autos.
11.1.1 Os recursosque forem interpostos deverão ser protocolados na Câmara Municipal
de Andorinha, em horário de expediente (das 08h00 às 12h00), não sendo aceitos via
postal ou e-mail.
11.2 A falta de manifestação, imediata e motivada do Licitante, importará decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
11.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito
suspensivo.
11.3.1 Com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002, os recursos administrativos
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somente poderão ser acionados ao final da sessão.
11.4 O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.5 Decairá do direito de impugnar perante a Administração, nos termos desta licitação,
aquele que, os aceitando sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação de forma alguma terá efeito de recurso.
11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueaqa.os interessados na
Comissão Permanente Licitação, situada na Avenida José C. de, Carvalho, s/n, Bairro
Centro, em Andorinha - BA, em dias úteis, no horário de 8h00 às 12 oras.
1

12

-I

ÔA1$&AÃÓÕÇAMENTÁRIÁ

12.1 As despesas com a futura contratação; ,correrâo à conta d:o(sr) seguinte(s)
orçamento(s) vigente na Câmara Municipal de Abdolinha:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 .01 .01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÂO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 -MAtERIAL DE CONSUMO
13

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA ADJUDICATÁRIA

--

13.1 A empresa adjudicatária fica obrigada a fornecer os produtos , objetos deste
certame, nas quantidades especificadas-no Termo de Referência anexo 1 deste Edital
de Convocação, qut4 Rrte inMgrante e inseparável desse caderno e do futuro contrato
administrativa a per asinâdo com'sÇâmara Municipal.
13.2 Fornecer o .R?o4uto, de fÔrna pafcelada, conforme solicitação da Câmara Municipal
de Andorinha, déj,frq tias esp&difíbaões constantes no anexo 1 deste edital.
13.3 Prnat!ais%odutqsjcitados deverão possuir boa qualidade, dentro das normas
13.4 Arcar toyn todás as despesas decorrentes de fretes, ou seja, na condição comercial
denominada CIF.
13.5 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes as legislações Fiscais,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusivo os decorrentes de acidentes de
trabalho.
13.6 Responder financeiramente, sem prejuízo do outras medidas que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em
razão da entrega dos materiais/produtos da licitação.
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13.7 A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade do fornecimento de
materiais/produtos em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b, da Lei n.° 8.666/93 e
Lei n.° 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor) e também deverá substituí-los, sem
ônus para a Câmara Municipal de Andorinha, caso não estejam de acordo com as
especificações e padrões de qualidades exigidos.
13.7.1 Caso a contratada não venha a cumprir com o fornecimento constante de sua
proposta e do contrato, será instaurado processo administrativo para verificação de sua
responsabilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe expedida
notificação formal e, ao final, caso haja aplicação alguma penalidade, será encaminhado
expediente à Presidência da Câmara para tomada de providências.
13.8 Lembramos novamente aos futuros adjudicados que, nos preçqs of&tados para o
fornecimento de materiais/produtos objeto da licitaçãó pela conti'tada não' haverá
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão i'nflacionária, também nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, kdas às despesas e custos fixos e
variáveis, como por exemplo: salário e encargpi sociais de seus funcioná'rios, tributos de
qualquer natureza e demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento dos materiais/produtos objetos da prbsente licitação, qS,o também todos os
ônus e obrigações concernentes às Ie.gislações fiscais, previdónciárias, trabalhista e
comercial, inclusive os decorrentes clràcidentes de trdb'aiho, de seus funcionários, e todo
e quaisquer emolumentos que 2zeraib parte do preço final do fornecimento dos
materiais/produtos a esta Câmaràe Mynicipal:

.14
14.1

DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Efetuar o pag9r4bnto nforrrÇá e nos prázos convencionados no futuro contrato.

14.2 Inspecionar rigdroêaQlente o, produto contratados, para que o fornecimento do
objeto desse crrne seja, realizado a çdntento.
14.3 Designar :um, servidor, com competência, para proceder à autorização de
fornecimento do p?çdtItoora licitado.
14.4 Unia vez,declatda negativação da adjudicatária, a mesma será responsabilizada
pelo não atendi?neritoao edital, e consequentemente sofrerá as sanções e penalidades
impostas na'ô(4usu}a it desse edital.
15

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste Pregão, a
Câmara Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa adjudicatária, em
uma das situações previstas no Art. 78, Incisos 1 a Xl da Lei n° 8.666/93, aplicar as
seguintes sanções:

15.1.1 Advertência (inciso 1, do art. 87 da Lei 8.666/93), que será aplicada através de
notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da
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contratada, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
administração;
15.1.2 Multa (inciso II, art. 87 do mesmo diploma legal) de 0,1% (zero vírgula um por
cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem
licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a comunicação
oficial;
15.1.3 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da licjtaçâo, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo, d14 quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo .dp indeniíaçãçY1osp?êjLiízos
porventura causados ao contratante pela não execução pêrcial ou totaLqo contratd
15.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Publica (Inciso III e
IV, art. 87, Lei 8.666/93), pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o. direito prévio da
citação e de ampla defesa, enquanto perdurarõmos motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria dutoridade que aplicou a
penalidade à empresa vencedora que erísejar o retardamento dq execução do objeto ora
contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudár, na execução do fornecimento,
comportar-se de modo inidôneo, fizer deé1araão falsa ou cometer fraude fiscal;
15.3 As sanções previstas nos in tiso 1 e subitem 14.2 desta cláusula poderão ser
aplicados juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
16

6Â FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS/PRODUTOS

16.1 Deverá a -unidade" Contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento dqsrhateriais/produtos licitados e do cumprimento fiel do contrato, como
pactuado, na o?rnà: da Lei' 8.666I93. A contratante exercerá a supervisão,
acompanhamento'e '1icalizaçãÔ do fornecimento dos materiais ora mencionados,
devendqa. qontra4da prpover meios necessários para o livre acesso da equipe de
fiscalizaQãoqué ser4ndicMía pela contratante.
16.2 A fiscâlização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo e
não reduzindo areponsabilidade da contratada.
16.3 As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.

li.

-

17.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, desde que não haja
interposição de recursos, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame pelo Pregoeiro.
Avenida José C. de carvalho Filho, sln - Centro
CEP: 48.990-000, te]: (74) 3529-1135 —Andorinha-Bahia
CNPJ N° 16.448.97910001-03

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n centro
C.N.13.J.: 16.448.979/0001-03
TeI.:{O74}3529-1135
-

PODER LEGISLATIVO

17.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recursos, após o julgamento, a
autoridade superior adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora, homologando
em seguida o procedimento licitatório.
18

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado mensalmente até 10 (dez) dias, do produto
efetivamente fornecidos no mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal, que
será devidamente atestada pela Câmara Municipal de Andorinha.
18.2 Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal (is), emitida(s) em nome da Câmara Muiiipi afrdeAndcffinha,
acompanhada(s) da(s) Fatura(s) correspondente em 03 (três) via -dom a descrição
individualizada dos itens, com os respectivos pregos, unitário e totál, bem como as
Certidões de Regularidade Federal/Previdenciária, Estdual e Municipal, FGTS e
trabalhista, devidamente atualizadas, conforme determinaçq legal.
18.3 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará a aceitação definitiva dos produtos adquiridós(s).
18.4 Não serão pagas notas fiscais em nome de terceiros.
18.5

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamentQ antecipado à CONTRATADA.

18.6 Os pagamentos só serQrealizados após a comprovação da regularidade fiscal da
CONTRATADA.
18.7 O pagamento será realizac(o via cheque nominal à empresa vencedora, ou
creditado em «oMa corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, emitida a
~'bancárià ihdicada na proposta, devendo ser explicitado o nome do
qualquer institdã
banco, a agênciag1o'balidad&e qnúmero da conta corrente em que deverá ser efetivado
o crédito.
18.8 Ã'CâmaaMnicipaHe Andorinha reserva-se o direito de suspender o pagamento
se o fornènerto-49produto não estiver de acordo com a especificação apresentada e
aceita.
18.9 O CONTRATANTE poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando:
a) A Nota Fiscal estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato;
b) Nota Fiscal contiver erros de preenchimento a cargo da CONTRATADA.
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bo CONTRATO EDA VIGÊNCIA
e

19.1 O licitante vencedor assinará o Contrato coma Câmara Municipal de Andorinha, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data de homologação desta licitação,
admitida prorrogação deste prazo a critério da Câmara Municipal.
Avenida José C. de Carvalho Filho, s!n Centro
-
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-
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19.2 O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 03 (três) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à
contratação de conformidade com a lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação
que rege esta licitação e na Cláusula 15 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal.
19.3 Este Edital, o Termo de Referência, a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es),
o Parecer do Pregoeiro e do Jurídico, e todos os elementos queserviram de base à
licitação, serão parte integrante e inseparável do Contrato, indéendentemente de
transcrição.
19.4 O Contrato terá vigência do ato da assinatura do contrato admitrativo até 31 de
dezembro de 2019, podendo ser prorrogado conforme q Art. 57 da Lei &Q66193.
20

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

-

20.1 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irr'étratável dos termos,
cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integfar o Contrato como se
transcrito, com lastro na legislação aop,réâmbulo contida, bem como na observância dos
regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita sob
qualquer hipótese, alegação de sêu'dpsconhecimento em qualquer fase do procedimento
licitatório e vigência do Contrato.
20.2 Este Edital poder&ser adtjqirido no e-mail: cmandorinhahotmail.com;
20.3 Quaisquer e,scltq imento referentes a presente licitação poderão ser obtidos no
horário das 08h9,0 às 1'2hÓ0, junto'aQ Pregoeiro e/ou equipe de Apoio, através do Tel. (74)
3529-1135.
20.4 Todas as'cfúqas devérãà, ser comunicadas por escrito, diretamente à Câmara
Muniçipal, no endeçeçotpstantd'do preâmbulo deste Edital.
20.4.1 ÃCçâmra_Mipicip)l' responderá às dúvidas suscitadas através de telefone ou email, torn'kiçlo-s-púbjicas, para conhecimento de todos os demais licitantes, quando
foremproceeõ,9tes;
20.5 As licitantê, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação
minuciosa do edital de convocação, observando que:
20.5.1 A não apresentação de dúvidas, até as datas acima estabelecidas, implicará a
aceitação tácita dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos
referidos elementos (§ 20 do art. 41, Lei n°8.666/93).
20.6 Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos
necessários à organização e apresentação das propostas.
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20.7 Fica assegurado à Câmara Municipal de Andorinha o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
20.9 Será lavrada ata do trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos
envelopes, a qual será assinada pelo Pregoeiro, licitante(s) e membros da equipe de
apoio;
20.10 É facultado à licitante formular protestos consignanç1oem atasiof(ábalhop, para
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou reísaha de seutdireitos àu para
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
20.11 É facultado ao Pregoeiro ou à AutoridadeSuprior, em qyalquer fae da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou compleme?tar'a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou infoiipação que deve1a constar no ato da
sessão pública.
20.12 Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser excluída da
licitação, sem direito a indenizaflo tu ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a Câmara Municipal de Andorinha tiver conhecimento de qualquer fato ou
circunstância superveniente, anterior c posterior ^ao julgamento desta licitação, que
desabone sua idoneidacj&oupajcidadMirfanceira, técnica ou administrativa.
20.13 Não serão çdiil cidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos
os respectivos l3rãzos Ibgis.
20.14 Os proponept\s assubiem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a
i%iara Muniapapiião será, em nenhum caso, responsável por esses
custosjndepend4ttemhte da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.15 t prop,iene,s sã9responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos docuniQptosapcentados em qualquer fase da licitação.
20.16 Não havdpcte expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do cçtf&me na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.17 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-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 Câmara Municipal.
20.18 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
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compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
20.19 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.20 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
20.21 Os envelopes "Documentação e Proposta", não abertos, fipaco à disposição das
licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do enceçrmelto da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recursoçntraq resultado da
licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), ppóé'oqüê>erão
remetidos ao Arquivo da Câmara Municipal.
20.22 A licitante vencedora se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessár
ios nd montante de -até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial Contratado;
20.23 A homologação do resultado desta licitação nãojmplicará direito à contratação.
20.24 Aos casos omissos aplicar-sé-ão as demais disposições constantes das Leis nos
10.520/2002 e 8.66611993 e do Dbcteto n° 3.555/2000, eØuas alterações.
20.25 A análise do Pregoeiro e sua equipe de apoicCa respeito dos elementos de cada
envelope serão efetuado§-, critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em
reunião reservada da(Comissão, 'sendo neste caso, determinado o dia e a hora da
próxima reunião, qyánuerão discutidos.
20.26 Ao final dcada rèupião o Pregpeiro e Equipe de Apoio, assim como os licitantes,
rubricarão os efvelbp\es laciados queificarão sob a guarda da citada Comissão. Ao início
da outra reunião,'s'è4orcaso, ser&veriflcado a inviolabilidade dos envelopes.
20.27 Cara o licitnte, cjo, representante não comparecer a outra(s) reunião(es) que
porventur vwha()) a ;ér marcada(s) pela Comissão, a sua ausência implicará
i,.
decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em
concordâhqiçn
nenhuma hipótese, o direito de impugnação ou recurso. Consequentemente, a reunião
ocorrerá normaFmente com a abertura dos envelopes restantes.
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DAS PUBLICAÇÕES

21.1 Em obediência ao Princípio da ampla publicidade dos atos de licitação, como
também prevê os artigos lO, 30, 16, 21, 1, II e 111,41, 38, II, todos da Lei Federal de
Licitações Públicas n° 8.666/1993, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Decreto Federal n°
5.450/2005, cujos avisos, extratos, comunicações e outros, serão publicados no Diário
Eletrônico da Câmara Municipal, Sítio eletrônico da Câmara e no Mural localizado na
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repartição pública dessa Câmara Municipal.
22

._r...w99 PADRÃO ÉTICO NO PROCESSO LICITATÓRIO

-

22.1 O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções previstas
na legislação brasileira.
222 O pregoeiro e/ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
22.3 Definições de práticas corruptivas compreendem os seguintes àtoi
a) suborno: ato de oferecer, dar, receber ou solicitar indevidamentb qualquer coisa
de valor capaz de influenciar o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e
contratação de consultores, ou a execução dos corítfatos corçespondenteè
b) extorsão ou coação: tentativa de influenciar, por meio de ameaças de dano à
pessoa, à reputação ou à propriedade, o proceko de aquisição de bens ou serviços,
seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos correspondentes;
c) fraude: falsificação de informação- ou ocultação de fatos com o propósito de
influenciar o processo de aquiião de bens ou serviços, seleção e contratação de
consultores, ou a execução dos contratos correspodentês em detrimento do Mutuário ou
dos outros participantes do referido procéo;
d) conluio: acofdo entre os licitantes destinados a gerar ofertas com preços
artificiais, não comptjtrvçs.
23

OANEOS

int'ai;presentetdftal, como se nele estivessem transcritos e inseridos,
23.1 os seguintes documentos-e complementos:
Termo de Referência;

23.1.1

4NEXÓ

23.1.2

ANEXO ir

- Minuta do Contrato

23.1.3

ANEXO III

- Modelo de Proposta de Preço;

23.1.4

ANEXO IV

- Declaração de Carta Proposta;

23.1.5

ANEXO V

- Modelo de Declaração do Emprego de Menores;

23.1.6

ANEXO VI

- Declaração de Fatos Impeditivos (Carta de Superveniência);

23.1.7

ANEXO VII

- Declaração de Pleno Atendimento ao Edital
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24

FORO

-a-,

24.1
Eleger-se-á o Foro da Comarca de Andorinha, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja para a solução de dúvidas ou questões que
tenham origem no Contrato a ser assinado entre o licitante vencedor e a Câmara
Municipal de Andorinha.
Andorinha, XXX de XXXX de 2019.

Eliane de Araújo Duarte
Pregoeira Oficial
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TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo 1

1. INTRODUÇÃO
1.1 OBJETO
Seleção da Proposta mais vantajosa, visando à contratação de EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA.
flEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

QTD

01

GASOLINA COMUM

L

2.000

2. JUSTIFICATIVA
Os combustíveis, serão adquiridos para ações finalísticas da Câmara Municipal de
Andorinha - BA.
3. ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO
Anexo 1.
4. DA CONDIÇÃO DEEÔRNECIMENTO
A empresa contratada se responsabilizará a fornecer os combustíveis de primeira
qualidade e acpifbs no rerbado napiónal, rigorosamente conforme as especificações
inseridas neste térqbde Referôoçi.
5. OBRIGAÇÕES DAJJëITANTE VENCEDORA
Fomecór opr&1utode fopïí'a parcelada, conforme solicitação da Câmara Municipal de
Andorinha.,dentro.dMespecificações constantes neste Termo de Referência.
O produto libitdo deré possuir boa qualidade, dentro das normas técnicas dos órgãos
fiscalizadores.
Arcar com todas as despesas decorrentes de fretes, ou seja, na condição comercial
denominada CIF.
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes as legislações Fiscais,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial.
Responder financeiramente, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão do
fornecimento do produto objeto da licitação.
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Como também responder, civil, administrativa e judicialmente, por danos causados à
população, com referência à saúde dos mesmos, ou até óbitos, pelo manuseio de
produtos adulterados e fora das especificações e normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade do fornecimento dos
produtos em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b, da Lei n.° 8.666/93 e Lei n.°
8.078/90 (Código de defesa do Consumidor).
Caso a contratada não venha a cumprir com o fornecimento dos prodytos constantes de
sua proposta e do contrato, será instaurado processo administratigeçára. verificação de
sua responsabilidade, assegurado o contraditório e a em P-]Zk defesa, sendo-lhe èØôdida
notificação formal e, ao final, caso haja aplicação alguma pehalidade, Ørá encaminhado
expediente à Presidência da Câmara para tomada deprovidências.
6. OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados no futyrp contrato.
Inspecionar rigorosamente os produtos fornecidos.
Designar um servidor, com compeôncia, paraproceder àautorizaçâo de fornecimento do
produto, ora licitado.
7. PRAZO
Os produtos constaptt do termt de referência serão alusivos da assinatura do Contrato
até 31 de dezembr'o dé4019.
8.

LOCAL p&-IFORNÉCIMENTO

Sede da contrat2ir
9.

ORÇAMENTO

O valor por itemmà5imo.radmitido para os produtos a serem contratados se limitará à
média aritYfiética da cotações efetuadas, que são partes inseparáveis do Processo
Administrativo.
10.

FISCALIiAÇÃO DOS PRODUTOS

• A fiscalização do fornecimento caberá a um servidor indicado pelo Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL.
• Verificada a ocorrência de irregularidade no fornecimento dos produtos, a Fiscalização
providenciará para que a Autoridade competente aplique a penalidade cabível.
11.

PENALIDADES
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As penalidades aplicadas à Contratada, no caso de descumprimento das obrigações
serão aquelas elencadas no Edital e no Termo do Contrato.
12.

ORIGEM DO RECURSO

As despesas ocorrerão do (s) seguinte(s) recurso(s):
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 .01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C4MARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Respeitosamente,

Elianp de Araújo Duarte
Pregoeira Oficial
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ANEXO II
CONTRATO N° xxxI2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXI20I9
PREGÃO PRESENCIAL N° XXXI20I 9
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE ENTRE Si
CELEBRAM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORÏt4HA, E DO OUTRO A
EM PRESA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, ESTADO DABXHIA; péssoa
jurídica de direito público, com sede à Avenida José C. de Carvalho Filho, sin° - Bairro
Centro - Andorinha/BA, inscrito no CNPJ sob o ti0 16.448.979100ó1.-93, neste ato
representada pelo Presidente, o Sr. Marinaldo Souza de Oliveira, brasileiro, casado,
residente e domiciliado neste município de,--Andorinha, Bàhi doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa X)O(XXXXXXXXXXXXXXXX pessqa jurídica de direito
privado, Inscrito no CNPJ n° 0,000000000000000 com' endereço comercial
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtcx, xxxxxx, representado neste ato por pelo o
Sr. xxxxxxxxxxxxxxx brasileiro, XXX, administrador de empresa, portador da cédula de
identidade n°
emitido pe1ctSSP/
, inscrito no CPF sob o n°
, com
endereço na
, anui denominada CONTRATADA com base
no Pregão Presencial n° 00112019, e disposições das Leis Federais n° 10.520 de 17 de
julho de 2002 e 8.666 go 21 de junho de 1993 e suas alterações ulteriores, resolvem
celebrar o presente Ççiitrato di fómecimenfb de combustíveis, mediante as cláusulas e
as condições seguinte&
CLÁUSULA 1— DO\OBJETO
fl

Constitui objeto dkstêPacto Administrativo a contratação de empresa para fornecimento
de cpbustíveis, 2Jesti?ia.db.a atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha BA
PARAGRÂkP PRIMÈIRO - São partes integrantes e inseparáveis deste Contrato, como
se nele tranc\itos estivessem, o Edital de Pregão Presencial n° XXXI2019, Termo de
Referência, a Pb1(osta Financeira da Contratada, o Mapa de Lances e demais peças
necessárias ao ifom desempenho e compreensão desse Pacto Administrativo;
PARAGRÁFO SEGUNDO - O fornecimento dos produtos objetos dessa avença estão
inseridos no Termo de Referência, que é parte integrante e inseparável deste Contrato,
como se nele transcritos estivessem, e deverão ser obedecidos rigorosamente conforme
estabelecido no mencionado termo.
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CLÁUSULA li—VALOR DO CONTRATO
Pelo fornecimento dos materiais/produtos expostos na Cláusula 1, deste Contrato, e do
Termo de Referência, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global
estimado de R$ (
), conforme especificações proposta atualizada
da empresa vencedora do certame acima aludido.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos preços ofertados na Proposta de Preço já estão inclusos
todos os custos e despesas diretos e indiretos decorrentes de1tansportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza, alimentação, hospedagemiãrias, transporte e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venhatn SlmplicaçQo preço
final do fornecimento dos materiais/produtos para o fiel cugiprimento dps&intrqm&ito.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao final do contrato, verificando-se que não foi consumida a
quantidade de litros especificada, referente ao válór contratual, a cordratante não fica
obrigada a pagar a diferença entre o valor contratado e o valo? consumidc*
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMM+ÁRIA
As despesas decorrentes do presente- contrato correrão por conta do orçamento
específico da Câmara Municipal déAndorinhá:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 .01 .01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2904 MANUTENÇAGDOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90t0tflviATERl». DE CONSUMO
1

CLÁUSULA IV — VAGA*NTO
O pagamento sc'ejetuadb mensalmente até 10 (dez) dias, dos materiais efetivamente
fornecidos no mês 'ubseqúepte, com a apresentação da Nota Fiscal, que será
devidamente atátpciá,phla Câmara Municipal de Andorinha.
Qualqü$,rpagamenló sor?ente será efetuado mediante apresentação da(s) respectiva(s)
Nota(s) F-iscáN(is 'emitida(s) em nome da Câmara Municipal, com a descrição
individualizc1\q dos iténs, com os respectivos preços, unitário e total, bem como as
Certidões de 'Regularidade Federal/Previdenciária, Estadual e Municipal, FGTS e
trabalhista, devi4arhente atualizadas, conforme determinação legal.
CLÁUSULA V - PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo da contratação pactuado será da assinatura deste contrato até 31 de dezembro
de 2019, podendo, entretanto, ser prorrogada, a critério da Administração e com a
anuência da CONTRATADA, nos termos do art. 57, Lei no. 8.666/93.
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CLÁUSULA VI— DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos materiais/produtos fornecidos será exercida pela Câmara Municipal de
Andorinha através da Presidência, para validação do perfeito atendimento aos materiais
adquiridos.
A fiscalização inspecionará os materiais/produtos, verificando cumprimento das
especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes não
obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado.
A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a CONTRATADA, por escrito,
sobre as irregularidade ou falhas que porventura venham a ser eSontradas:no decorrer
da execução do objeto contratual, podendo exigir a corrgçp de materigislorodutosá que
julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o qonfratahte.
O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do bbjeto.,contratado, o cjuetem nenhuma
hipótese eximirá a CONTRATADA das responabilidades Civis
A fiscalização da Câmara Municipal transmitirá por escrito as ,instruções, ordens e
reclamações, competindo-lhe a decisãpnos casos de.dúvidas que surgirem no decorrer
do fornecimento dos materiais/produtos.
CLÁUSULA VII— OBRIGAÇÕES DOtQNTRATANTE
Comunicar imediatamente-à COJ{TRATADAas irregularidades surgidas na execução do
contrato, informando ktONTRATANTE pattatbmada de providências;
Supervisionar 941 calia(os produtpp a serem fornecidos pela Contratada, obedecendo
aos prazos fixad6s;
Assegurar ao pJsõk.ga CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena
execução do confrto;',,
Efetuar o pag,menino devido prazo fixado na Cláusula VI deste Contrato.
CLÁUSULA VÍll-OBRlGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar diretamente e corretamente os materiais/produtos fornecidos nas condições
fixadas neste contrato, no Anexo 1 (Termo de Referência) e Edital convocatório, que são
parte integrante e inseparável desse Pacto.
Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do contrato;
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Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital;
Atender com presteza às reclamações e orientações, sobre a qualidade e segurança dos
materiais/produtos fornecidos.
Aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições desse contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial,
conforme previsto no art.65 da Lei n° 8.666/93.
Demais obrigações estão devidamente inseridas na cláusula 13 40 Ato Convocatório
Pregão Presencial n°001/2019, que é parte integrante e inseparáveL4esaavença.

CLÁSULA IX - SANÇÕES E PENALIDADES
Pela inexecução ou imperfeita execução total ou parcial do presçnte contrato, o
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defe'sa, aplicar, à CONTRTADA, além de
negligência ou desídia, ou outras responaábilidades, de natureza cível e penal, às
cominações, previstas no CAPÍTULO IV, SEÇÃO ILa III, da Lei 84b9193.
1.

As multas previstas paya, este contrato constam do item 15 do Edital de
convocação Pregão Presencial n.° 001/201a

2.

A Contratada não incorretá na mutfa refejiçia no subitem 1 na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior, ou deiesSonsabilidade do Contratante.

3.

A suspeqo temporária-do-direito de licitar e contratar serão declarados em
funçã?dènatureía a gravidade da falta cometida, consideradas, ainda as
circunstândàs e os interesses da mesma e não poderá ter prazo superior a
02 (dois) anos;

4.

Resvatse à Câmara Municipal o direito de cobrar, através de processo de
exeê,Iç5o,)mportâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança
diretá'Ørav da garantia prestada.

5.

Eàgottbs todos os prazos que lhe tiverem sido concedidos para
'ampl&?nbntação do objeto contratual e sua entrega, se for o caso, a
CONTRATADA ficará, automaticamente impedida de participar de novas
licijpções, enquanto não cumprir, integralmente, as obrigações assumidas.

CLÁUSULA X -RESCISÃO DE CONTRATO
O presente contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito, mediante
caracterização formal de qualquer dos itens abaixo:
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a) por inadimplemento do Contratante, quando faltar com o pagamento à
Contratada no prazo de 90 (noventa) dias da data estabelecida,
b) por inadimplemento da Contratada, quando ultrapassar o prazo para o
fornecimento do objeto licitado.

c) por recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou liquidação da Contratada.
Parágrafo primeiro - O Contratante poderá alterar ou rescindjr unilateralmente o
Contrato por despacho motivado, sem direito a ressarcimento. bu indenização à
Contratada.
Parágrafo segundo - A inexecução total ou parcial, çu imperfeita eçebução do objeto
contratual proporcionam a rescisão do pactuado, obédecendo-se ao\disposto na Lei
Federal 8.666/93, com as consequências previstas no seu.Artigo 80.
Parágrafo terceiro - São motivos suficientes para rescisão contratual, sem prejuízo,
quando for o caso, de apuração de responsabilidades civil e penal; pt de sanções outras,
inclusive, de natureza administrativa, os constantesdos incisos 1 a XVIII, do Art. 78, da
retro mencionada Lei.
Parágrafo quarto - A rescisão poderá ser administrativa; amigável ou judicial, na forma
prevista na Lei 8.666/93.

CLAUSULA XI-. DAq2IRANTJA
A Contratada obriga-sê iomecer os materiais/produtos proposto na cláusula 1, durante
todo o prazo dássk pacto'àctministratiVo,

CLÁUSULA XII —CASÚSpMISSOS
O

A execução .øjste.. tontrajd, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas
Cláusulastontràtuate pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente,
os princípio da Teoffa Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na
forma do Artidà-54k, da Lei no 8.666/93, combinado com o Inciso Xli, do Artigo 55, do
mesmo diploma1légal, como também à Lei Federal que rege a modalidade Pregão de n°
10.520/2002.
CLÁUSULA XIII - FORO DO CONTRATO
Fica eleito o Foro da Comarca de Andorinha, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para apreciar e dirimir as dúvidas e controvérsias porventura
decorrentes da interpretação e execução deste contrato. E por terem justo e contratado,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, os representantes do
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Contratante e da Contratada, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas
a tudo presente, para que produza os seus efeitos legais.
Andorinha, Bahia,

de

de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CONTRATANTE

XXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

NOME:
ÇPF:
RG:

PARECER JURÍDICO
O presente contrato está em consonâncj com o disposto no artigo 55, da lei 8.66 de 21
de junho de 1993.
É o parecer s.m.j.
Jurídico:

oÀ/aA:
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(papel timbrado da empresa)
Andorinha/BA,

de

de

Ao Pregoeiro oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA,
Pregão Presencial n°. XXX/2019
Processo Administrativo n° XXX/211 9
Objeto: Contratação de empresa para fornecimen{q de combustíveis, destinados a
atender às demandas da Câmara Municipal de Ancíorinliè -- BA, conformeçspeciflcações,
e condições dos materiais/produtos a serem fornecidos constante no Mexo 1 (Termo de
Referencia), conforme valores distribuídos nata»ela abaixo:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

QTD

01

GASOLINA COMUM

L

12.000

VALOR TOTAL POR EXJ€NSO:
Nos preços ofertados já estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas, que
serviram de bas paratflegar ao pypço final da prestação de serviço que se propõe
a licitante em exàqutar.
'
Local eÀata:
Assinatura e Carimbo:
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACÃO DE CARTA PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)
Sr. Pregoeiro,
1 - Seguindo os ditames editalícios, apresentamos a V.Sa. a nossa Proposta de
Preços para a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,,tombado sob o no
XXXI2019, Processo Administrativo n° XXXI2019, conforme cotaçãô; 4speqficada de
acordo com relação da Proposta de Preço(Anexo III), ppr nós apresenada, têm, valor
inicial de R$
(extenso).
2 - Declaramos que a validade desta proposta é do-6O (sessenta),-dias a contar da
data de sua efetiva instalação e funcionamento.
3 - Valor Geral ofertado por nossa empres'a:de R$

(extenso).

4 - Declaramos expressamenje gUe, no (s) preço. (s) ofertado (s), na Proposta de
Preço, estão inclusos todos os custos' indiretos tais como: Impostos, Taxas, Fretes,
Seguros e etc.
no

5 - Informamos ainda que a conta l?ancária daémpresa esta no banco
, agencia n
, e o nosso telefone para contato é
e-mail

Atenciosamente;

,em

de

Assinatura do representante legal
RG/CPF

Avenida José C. de Carvalho Filho, sln - Centro
CEP: 48.990-000, tel: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ P1° 16.448.97910001-03

de 2019

dc

, fax n°
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/91 e suas alterações, e,
em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 71da Con'titüiçâo Federal, que
relata: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outrqs que visem à
melhoria de sua condição social, proibição de trabalho, noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".
Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso
quadro funcional que se enquadre no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem
como salientamos o conhecimento das sanções e penalidades 'previstas em Lei, pela
omissão ou falha de informações, que vierem posteriormente a ser apuradas, quanto à
presente declaração.

Andorinha,

de

Nome da.empresa ou pessoa física
CNPJ ou CPF
Assinatura

Avenida José C. de Carvalho Filho, sln - Centro
CEP: 48.990-000, tel: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ P1° 16.448.97910001-03

de 2019.
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° )O(X12019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITÍÇFOS

(NOME DA EMPRESA)
sediada (endereço completo)

CNPJ no
, declara, sob as pnas da lei, que até a

presente data inexistem fatos impeiitivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedadege declarar ocorrênclâs posteriores.

Local e Data

():
Norttfl Número da Identidade do declarante
(carimbo da empresa)
Assinatura

Avenida José C. de Carvalho Filho, sin - Centro
CEP: 48.990-000, tel: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N° 16.448.979/0001-03
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(modelo)
(papel timbrado da empresa)

À
Câmara Municipal de Andorinha
Setor de Licitações
Situado à Avenida José C. de Carvalho Filho - Bairro Centro - Andorinha/BA
PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX112019

DECLARAMOS ter conhecimento do Edita! do Pregão-acima reportado, e que atendemos
plenamente a todos os (requesitos.e,çpndições de habilitação desta licitação, não havendo
nada que nos des4j5on, e no taso de alguma omissão ou falha, estamos cientes das
sanções prevista?, acolhendo toda responsabilidade a nos imposta.
Sem mais para oçfiqmento, subscrevemo-nos,
N

Local e déta

Carimbo da empresa
Assinatura do representante legal (reconhecer firma)
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 02/2019.
Ementa: Análise Jurídico-Formal do Processo Administrativo e
da Minuta do Edital: Contratação de empresa para aquisição
de combustíveis destinados a manutenção dos serviços desta
Câmara Municipal, visando a necessidades de deslocamento
dos veículos desta Casa Legislativa.

Constam dos presentes autos do Processo Administrativo n°. 02/2019, contendo
as especificações do objeto da presente licitação, número do procedimento licitatório,
modalidade, tipo, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a
contratação em tela.

O presente parecer tem o intuito de atender à solicitação feita pelo Setor de
Licitação, para análise da Minuta do edital e seus Anexos, pertinentes ao processo de
licitação a ser realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no. 01/2019, do tipo
Menor Preço Por Item, cujo objetivo é buscar a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, o que é plenamente justo e louvável.
É o Relatório.

Nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8666/93, e suas alterações
posteriores, examinamos os termos e documentos referentes à abertura do presente
processo licitatório.
A abertura desta licitação, assim como a lavratura dos documentos preliminares,
obedeceram ao determinado pela referida legislação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA DARIA
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C.N.P.J.: 16.448.97910001-03
TM.: {0**74} 3529- 1019
O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não
há o que se falar em violação ao princípio da economicidado, da igualdade, uma vez que
foram obedecidos em todos os seus termos.

Estabelece a lei 8.666/93 em seu Art. 38, Parágrafo único que as "Minutas de
editais de Licitação, bem como os Contratos, acordos, Convênios ou Ajustes devem ser
previamente examinados e aprovados pela assessoria Jurídica da Administração",
impondo clara obrigatoriedade no sentido de antes de instaurar-se o Certame Licitatório,
realizar-se uma análise jurídica das condições que foram em determinado caso, fixadas
para disciplinar a licitação.

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos
atos da Administração, impedindo o surgimento de situação que, em descompasso com
o regime jurídico vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor
da coisa pública.

Verifica-se que o ofício lavrado pela autoridade superior da Câmara Municipal de
Andorinha - BA, datado de 22 de Abril de 2019, presente nos autos, justifica o pedido e
autorização para a realização do certame em questão, obedecendo, assim, a legislação
vigente.

Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes todas as
cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8.666/93, estando em
conformidade com a Legislação em vigor.
Assim sendo, analisada a minuta do Edital, o Contrato, bem como, demais
documentos que subsidiam o presente processo administrativo e feitas as observações
pertinentes, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, conforme consta dos
autos, não há óbice à viabilização do Processo Licitatório pretendido, oportunidade em
que OPINO que o mesmo atende aos requisitos constantes na Lei 8.666193 e suas

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA
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alterações posteriormente introduzidas, no que couberem, bem como, especificamente
ao disposto no artigo 40, da Lei no 8.666/93, encontrando-se apta para ser executada.
Seguem os autos para prosseguimento dos atos licitatórios para que seja adotada
a adequação do certame aos princípios básicos, reguladores dos procedimentos
licitatórios vigente.
Por fim, em cumprimento ao Principio da publicidade e face ao esposado no
mandamento do artigo 21, da Lei Federal n°. 8.666/1 993, seja publicado nas imprensas
oficiais, no qual o objeto a ser licitado deverá ser amplamente publicado o aviso contendo
o resumo do instrumento convocatório, respeitando o prazo legal, como forma de garantia
de eficácia do Ato Administrativo praticado pelo Agente Público em homenagem aos
princípios da legalidade, publicidade e eficiência.
É o nosso entendimento, postulando por nova vista dos autos, com objetivo de
proferir parecer definitivo sobre o procedimento.

o

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui
estabelecidos. Este é o parecer, s.m.j. ficando, no entanto, submetido à apreciação do
Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA para quaisquer
considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço encontra-se,
portanto, dentro das formalidades legais até o presente momento, conforme consta dos
autos.
Andorinha- BA, 23 de Abril de 2019.
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Ofício n° 041/2019

Andorinha - BA, 25 de Abril de 2019.

À sua Excelência
O Sr. Marinaldo Souza de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Andorinha

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas na Lei Federal dos Pregões
n° 10.520/02, que será subsidiada, onde couber, pela Lei Federal de Licitações Públicas
de n° 8.666/93, como também serão ofertados aos interessados os benefícios
estabelecidos na Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014, SOLICITO a autorização
para marcar a data da Licitação, relativa ao PROCESSO ADMINISTRATIVO no 02/2019,
que dá origem a processo licitatório na modalidade - PREGÃO PRESENCIAL, no de
ordem 01/2019.

Respeitosamente,

1- 5

Eliane de aújo Duarte
Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAlDA

Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
PODER LEGISLATIVO

C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
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Ofício no 042/2019

Andorinha - BA, 25 de Abril de 2019.

À Senhora
Eliane de Araújo Duarte
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA

Senhora Pregoeira:

Estando devidamente cumpridas as formalidades na Lei n9 10.520/2002, subsidiada pela
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriormente introduzidas, tendo como chancela da
Distinta Pregoeira em conjunto com o Parecer do Setor Jurídico da Câmara Municipal, no
uso das atribuições que me são conferidas, AUTORIZO a marcar data para realização
do Procedimento Licitatório, referente ao processo administrativo tombado sob o número
02/2019 na modalidade especificada nos pareceres integrantes deste Procedimento
Administrativo, que deu origem a processo licitatório na modalidade - PREGÃO
PRESENCIAL.

Atenciosamente,

Marina • o
Presidente .

7' • liveira
Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE A1NDORINJIA
ESTADO DA RAlHA

Av. José C. de Carvalho Filho, sln - centro
C.N.P.J.: 16.448.979100-03
Tel.: {0**74} 3529- 1019
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A VISO DE LICITA (20
Processo Administrativo n°02/2019 - Pregão Presencial n°01/2019
A Pregoeira da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, designada pela Portaria no
005/2019 de 16 de abril de 2019, em conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 09 (nove) de maio de 2019, às 9:30 h (nove horas e
trinta minutos), na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, Licitação na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL' objetivando a aquisição de combustíveis destinados à manutenção dos serviços
da Câmara Municipal de Andorinha, nas condições fixadas no edital e seus anexos, sendo a
presente Licitação de MENOR PREÇO POR ITEM.
Maiores esclarecimentos sobre o Edital serão atendidos no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 h, pela Pregoeira Oficial.

Andorinha (Ba), 26 de abril de 2019.

Eliane de Araújo Duarte
Pregoeira Oficial

Sexta-feira
26 de Abril de 2019
2-Ano -N°290
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A VISO DE LICITA CÃO
Processo

Administrativo n°02/2019 - Pregão Presencial n°01/2019

A Pregoeira da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, designada pela Portaria no
005/2019 de 16 de abril de 2019, em conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 09 (nove) de maio de 2019, às 9:30 h (nove horas e
trinta minutos), na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, Licitação na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL' objetivando a aquisição de combustíveis destinados à manutenção dos serviços
da Câmara Municipal de Andorinha, nas condições fixadas no edital e seus anexos, sendo a
presente Licitação de MENOR PREÇO POR UEM.
Maiores esclarecimentos sobre o Edital serão atendidos no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 h, pela Pregoeira Oficial.

Andorinha (Ba), 26 de abril de 2019.

Eliane de Araújo Duarte
Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
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EDITAL N° 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2019

OBJETO: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, VISANDO À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA.

o

Avenida José C. de Carvalho Filho, sln - Centro
CEP: 48.990-000, tal: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N° 16.448.97910001-03

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

1

ESTADO DA RAMA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
Tel.: {0**74} 3529 - 1135
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ÈÔIYÀL No oóiidï*
PREGÃO PRESENCIAL No 001/2019
PRQCESO ADMJNISIRATIVQJLJ22QII
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, Estado da Bahia, por intermédio do Exmo.
Senhor Presidente, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria no 005/2019, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 09 de maio de
2019, às 09:30h, na sala de reuniões localizada no prédio sede do Poder Legislativo,
situada à Avenida José C. de Carvalho Filho, sfn° - Bairro Centro - Andorinha/BA, pregão
presencial, tombado sob o número 001/2019, cujo objeto é a Seleção da Proposta mais
vantajosa, visando à contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis,
destinados a atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha - BA, indicadas
no Anexo 1— Termo de Referência deste Edital - as condições e especificações exigidas.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei n° 10.520 de 17 de julho de
2002, publicada no D.O.U., aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como a concessão ofertada pelas
Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para empresas enquadradas como ME ou
EPP.
DO-OBJETO
1.1 Seleção da Proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa para
fornecimento de combustíveis, destinados a atender às demandas da Câmara
Municipal de Andorinha— BA, atendendo as especificações do Anexo 1 - Termo de
Referência - que faz parte integrante deste edital.
1.2 Os produtos ofertados pelas licitantes deverão ser de primeira qualidade e aceitos no
mercado nacional, rigorosamente conforme as especificações inseridas no Termo de
Referência (Anexo 1).
1.3 Os produtos licitados deverão apresentar capacidade de atender eficazmente às
finalidades que deles naturalmente espera a municipalidade, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor.
1.4A empresa licitante interessada no certame deverá ter consignada em seu ato
constitutivo cláusula(s) comprovando o ramo de atividade(s) correspondente ao objeto
desta licitação, bem como constar em seu Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (emitida pela Receita Federal), o(s) código(s) pertinente ao ramo de
atividade da licitante.

2

DÁ PÃRTICIPÁÇÂO

2.1

A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos,
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cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integrar o Contrato como se
transcrito, com lastro na legislação ao preâmbulo contida, bem como na observância dos
regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita sob
qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento
licitatório e execução do Contrato.
2.2 Somente poderão participar da presente licitação empresas legalmente
constituídas e estabelecidas que estejam habilitadas e capacitadas a executarem o objeto
da licitação, e que satisfaçam integralmente a todas as condições deste Edital, e ainda
que contiverem no seu ramo de atividade, inserida no contrato social em vigor,
devidamente registrada na Junta Comercial, a faculdade para comercialização e/ou
execução do objeto constante do Termo de Referência - Anexo 1, deste Edital.
2.3 Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido
consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta da União, Estados e Municípios, que estejam em estado de
concordata, falência decretada ou requerida (recuperação judicial), sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação, que possuam proprietário titular de mandato
eletivo no Município de Andorinha/BA ou estejam descumprindo o disposto no inciso
XXXIII do art. 70 da Constituição Federal.
2.3.1 Também não poderá participar da presente licitação e Empresa cujos sócios,
diretores ou representantes legais pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante.
2.3.2 A empresa que já tenha cumprido sua suspensão, e/ou que tenha seu CNPJ
retirado da lista de inidâneos, desde que apresentem provas, poderá participar
normalmente do certame licitatório.
-

2.4
Não poderão participar da presente licitação empresas que não tenham cumprido,
integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, se
encontrem inadimplentes com quaisquer das obrigações assumidas com a Câmara
Municipal de Andorinha.
2.5

Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio.

2.6

Não poderá participar, ainda, desta licitação, direta ou indiretamente:

2.6.1 Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
2.6.2 Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto e o licitante.
2.7
A simples apresentação da proposta, por parte do licitante, equivale que a mesma
declara expressamente a inexistência de fatos que impeçam a sua participação na
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presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei no 8.666/93.
DO PRAZOEDO FORNECIMENTO

--

3.10 prazo de fornecimento dos combustíveis propostos no objeto desse edital se iniciará
com o ato da assinatura do contrato administrativo até 31 de dezembro de 2019.
3.2 O fornecimento do produto licitado deverá ser efetuado sempre com a emissão da
Ordem de Compra, e deverá ser fornecido na sede da contratada.
3.3 Os prazos para o fornecimento do produto objeto desse certame admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de
seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57, §10, da Lei
Federal no 8.666/93.
DA REPRESENTAÇÃO EDO CREDENCIÀMENTO

4

--

4.1 O licitante, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, por
procurador ou pessoa devidamente credenciada, através de instrumentos públicos ou
particulares, escritos e firmados pelo representante legal da mesma, a quem sejam
outorgados ou conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos
da licitação.

4.1.1 Este credenciamento, outorgando poderes a prepostos ou representantes, deverá
ser devidamente comprovado, com apresentação de contrato social e/ou sua
consolidação ou alterações, autenticado por cartório ou servidor municipal, onde
figure o nome do proprietário ou sócio administrador, que comprove os poderes do
mandante para a outorga.

4.1.1.1 Fica desde já vedada qualquer autenticação de documentos na sessão. As
autenticações serão feitas por servidores municipais somente antes da sessão ou outra
data anterior à assentada.
4.1.1.2 Uma vez devidamente autenticados, nessa fase, as referidas cópias, quando
solicitadas em outra fase, ficarão dispensadas da autenticação.
4.2
Somente será permitida a presença de um único representante por cada empresa
licitante na referida seção.
4.3 Quando a representação se fizer por titulares da empresa licitante, este
comprovará esta condição com apresentação da cópia do contrato social e sua alteração
ou consolidação, devidamente emitida e assinada no Órgão competente ou Certidão,
rigorosamente autenticada.
4.4 Esta representação deverá estar acompanhada de documento de identificação,
com foto, emitida por Órgão Público, juntamente com sua cópia.
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4.5
O credenciamento deverá estar acompanhado de Declaração do Proponente
(anexo VII), dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme dispõe o artigo 41, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que deverá
apresentar firma reconhecida em cartório da Comarca onde está situada a sede da
empresa, da assinatura do proprietário ou sócio - administrador.
4.6
A(s) empresa(s) que não cumprir (em) as exigências acima descritas, e não
conseguirem sanar na própria sessão, não serão desclassificadas, mas serão
enquadradas na Lei 8.666/93, que subsidia este Pregão Presencial, ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou
"Documentação" relativa a este Pregão, nesse caso, a licitante terá a manutenção do seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
4.7 O descredenciamento da empresa licitante somente se caracteriza pelo não
atendimento ao subitem 4.5, nas demais condições em que não forem cumpridas as
exigências dessa cláusula, ficará enquadrada no subitem 4.6.
4.8 A representação na sessão será acompanhada de cópia e original do documento
(com foto) de identificação emitida por órgão Público;
4.9
Terminada esta fase, com a declaração das empresas credenciadas, não mais será
permitida a presença de nenhuma empresa retardatária, dando o início efetivo da sessão.
4.10 Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em
que se realiza a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária à
participação do mesmo e este estiver ausente, será reputada sua desistência. O retorno
posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em
sua ausência, sendo considerados convalidados.
4.11 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificara empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância
desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 50, da Lei n°
8.666/93.

bkAiïsÉNtÁÇÂô ÔAOÉ»ÔSTÁ bÉ PÉOSE DÕÏÕÕEUMENTOS bÈ
-•. --5.1 A Proposta de Preços (envelope A) e os documentos de habilitação (envelope 3),
depois de ordenados na sequência estabelecida neste Edital, serão sugestivamente
encadernados, em envelope lacrado, os quais deverão conter no anverso:

Avenida José C. de Carvalho Filho, sln - Centro
CEP: 48.990-000, tel: (74)3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N° 16.448.97910001-03

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA
Av. José O. de Carvalho Filho, s/n - centro

C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
Tel.: {0**74} 3529- 1135
POOER LEGISLAMO

ENVELOPE A
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02/2019
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ N°

ENVELOPE B
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02/2019
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ N°
5.2 Os elementos do ENVELOPE A e ENVELOPE B serão numerados, carimbados e
rubricados, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada.
6

DO RECEBIMENTCDA ABERTUiXE tÓNTEÚDO DOS

J
6.1 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços e documentação para habilitação, de interesse dos licitantes e os documentos que
a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n°
10.520/2002, subsidiada pela Lei n° 8.666/93, e em conformidade com este Edital e seus
Anexos, no local e horário determinados.
6.2
No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os
representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, se for o caso,
que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto
n° 3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame, conforme cláusula 04 deste
Edital.
6.3
Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, após o credenciamento, não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se início a abertura do envelope A.
6.4 Abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, serão eles
conferidos e rubricados, dando o mesmo procedimento para os envelopes contendo os
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
6.5
Os documentos emitidos pelo licitante deverão ser datados e assinados pelo
representante legal da empresa, com identificação clara do seu subscritor.
6.5.1 Proposta de Preços (Anexo III), deverá possuir o nome do produto oferecido, valor
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por item e valor global, e, dentro dos itens valor unitário de cada item, conforme o modelo
do anexo anteriormente citado.
6.5.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.6
Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor por
item, e que atenda às exigências contidas neste Edital de Pregão Presencial.

6.6.1 Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário e
ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso.
6.7 Havendo necessidade de análise da proposta/documentação apresentada, ou
quando os trabalhos não puderem ser concluídos em uma única sessão, ou, ainda, em
caso de eventuais dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro
consignará o motivo em ata. As empresas serão convocadas em ata, ou posteriormente,
para a continuação dos trabalhos.
6.7.1 A interrupção dos trabalhos de que trata o subitem 6.7 somente ocorrerá, em
qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;
6.7.2 Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro
e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e
sob sua guarda, até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos
trabalhos;

7

DA PROPOSTA DE ffiEço

/

7.1

Os elementos do ENVELOPE A serão apresentados preferencialmente em papel
timbrado da empresa proponente, devidamente numerados, carimbados e rubricados em
todas as suas folhas, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, redigida em língua
portuguesa, salvo quando as expressões técnicas de uso corrente, na forma de original
ou cópia autenticada, vedada a utilização de reprodução de cópia autenticada e de
apresentação de fax, e conterá:

7.1.1 Apresentação do Detalhamento da Proposta de Preço estará em conformidade
com o modelo do anexo III do ato convocatório.
7.1.2 Apresentação da Declaração da Carta Proposta, conforme modelo do anexo IV do
ato convocatório, com assinatura do administrador ou proprietário da empresa.
7.1.2.1 Salienta-se que após a formalização final dos lances ofertados, com a devida
declaração dos vencedores pelo Pregoeiro, obrigam-se as empresas licitantes, no prazo
de 72 horas, a apresentarem nova proposta, devidamente atualizada com o novo valor
ofertado.
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7.1.2.2 O prazo estipulado acima contar-se-á, um dia útil após a lavratura da ata
circunstanciada, e, no caso de interposição de recurso administrativo, também contar - se
- á um dia útil após a comunicação final do resultado do julgamento recursal.
7.2 A proposta poderá ser incrementada com documentos (ofíciolpanfletos/folders) que
complementem a especificação do item, bem como a indicação de informações de dados
complementares, como e-mail ou telefone.
7.3 Os documentos emitidos pelo licitante deverão ser datados e assinados pelo
representante legal da empresa, com identificação clara do seu subscritor.
7.3.1 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos, capazes
de dificultar o julgamento.
7.3.2 No preço para o fornecimento do produto objeto da licitação, deverá estar incluídas,
além do lucro e todas as despesas e custos fixos e variáveis.

7.3.3 A empresa deverá responder por todos os ônus e obrigações concernentes às
legislações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais e todos ou quaisquer
emolumentos que fizeram parte do preço final dos materiais/produtos a serem fornecidos.
7.3.4 Os valores cotados na proposta deverão ser preenchidos, quando em centavos, em
duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), não se aceitando a cotação em três casas
decimais de centavos. O não atendimento ao solicitado acarretará na
DESCLASSIFICAÇÃO do Item cotado, na forma do art. 5, da Lei 8.666/93 e alterações.
7.4
A(s) empresa(s) licitante(s) participante(s) da licitação deverá apresentar, j
SESSÃO, anexo a Proposta de Preço (ANEXO III) e a Declaração da Carta Proposta
(ANEXO IV).
7.5 Caso a primeira classificada venha a ter a desaprovação de seu contrato
administrativo, por parte da comissão, os procedimentos acima mencionados
prevalecerão para a segunda classificada, e assim sucessivamente até a aprovação da
que atenda ao objeto fundamental desse certame licitatório.
7.6 As propostas que possuírem pequenas incorreções que não acarretarem lesões ao
direito das demais licitantes, e que não venham a ferir nenhum dos princípios que
norteiam o processo licitatório, poderão ser retificados pelo representante legal ou
constituído da licitante, quando da Sessão Pública do Pregão, após a devida autorização
do Pregoeiro, o que será precisamente consignado em ata.
72 Salienta-se que, em hipótese alguma, serão analisados os documentos de habilitação
antes da fase final dos lances, sendo os mesmos somente analisados pelo Pregoeiro e
Equipe ao fim da negociação.
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8.0

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS LANCES

8.1 O julgamento da proposta será efetuado pelo Menor Preço Por Item. O Pregoeiro
classificará a licitante que apresentar proposta com menor preço por item e as demais
licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior à
proposta de menor preço.
8.1.1 Caso não seja verificado, no mínimo 3 (três) propostas escritas nas condições do
item 8.1, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três
propostas.
8.2
Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.2.1 Os lances deverão ser formulados a partir da maior proposta apresentada
tomando-se por base o tópico "valor unitário" constante do Anexo III.
8.2.2 Os lances verbais serão inseridos no "Mapa de Lances", que é parte integrante e
inseparável da Ata circunstanciada, que será devidamente assinada pelo Pregoeiro, pela
equipe de apoio, pelos licitantes presentes e demais integrantes da mesa.
8.2.2.1 Fica desde já comunicado que, na ocorrência de fatos que impossibilitem a
emissão do Mapa acima mencionado, o lance dar-se-á de forma manual, em formulário
próprio ou na Ata circunstanciada.
8.2.2.2 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, de modo que, para ter tal tratamento, a
licitante deverá comprovar tal condição de ME ou EPP, de acordo com o art. 44 da lei
complementar 123/2006.
8.2.2.3 A ME ou EPP que tiver lance superior ao da licitante de menor lance, em até 5%,
será considerada com estando em situação de empate com a licitante de menor lance,
desde que esta não seja ME ou EPP.
8.2.2.4 Ocorrendo empate ficto, a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.3
Não poderá haver desistência dos lances ofertados e classificados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes na cláusula 15 deste Edital.
8.3.1 Fica alertado que, durante a realização do certame, o licitante que se utilizar de
atitudes que perturbem o andamento do certame, poderá ser desclassificado pelo
Pregoeiro, caso cometa algum ato grave, podendo solicitar a sua retirada ou tomada de
alguma outra atitude mais elevada, conforme estabelece também o Art. 93, da Lei n°
8.666/9, como por deliberação editada no Código Penal Brasileiro em seu Art. 331 do
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Decreto Lei no 2.848/1940 e demais leis que envolvem essa matéria.
O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma
8.4
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela municipalidade.
8.7 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.7.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
8.8
Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão
em conta o critério de menor preço por item, sendo classificado aquele que apresentar,
após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta
formulada antes da fase de formulação dos lances, na forma da Apresentação dos
Anexos III e IV.
8.9 Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta válida.
8.10 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento, ou ainda as manifestamente inexequíveis e/ou superfaturadas, comparadas
aos preços de mercado ou ao preço ponderado orçado pela Câmara Municipal.
8.11 No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro
convocará todas as licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.12 O Pregoeiro poderá estipular o valor mínimo de redução para os lances e tempo
máximo de intervalo entre estes;
8.12.1 Fica desde já cientificada a proibição do uso de telefonia móvel, na sessão, para
elaborar lances. As ligações de cunho particular (aparelho devem estar em estado de
vibração ou silencioso), com permissão do Pregoeiro, poderão ser atendidas fora da sala
onde acontece a sessão.
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8.13 Da reunião lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a qual será,
obrigatoriamente, assinada pelo Pregoeiro e pelo licitante vencedor, sendo tal
recomendação facultada aos componentes da equipe de apoio e demais participantes da
reunião.
8.14 A licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 72 horas, a contar da
formalização e definição da proposta no pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes
descritas nos itens 7.1.1 e 7.1.2, a proposta definitiva de preços, contendo expressamente
os valores inseridos no Mapa de Lances.
8.15 Todos os itens cotados deverão estar rigorosamente dentro das especificações
contidas no anexo 1, e a sua aceitação está condicionada ao que reza a cláusula 17 deste
Edital.

9.1

DA HABILITAÇÃO

9.1.1 O ENVELOPE B conterá os documentos a seguir relacionados, em uma única via,
numerados e rubricados, sem emendas ou rasuras, encabeçados por índice (sugestão)
relacionando os mesmos e as folhas em que se encontram.
9.1.2 Os documentos do ENVELOPE B deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica devidamente autenticada, por cartório ou
servidor público municipal, vedada a autenticação na sessão.
9.1.2.1 Para os casos de diligência, para conferir ou dirimir qualquer dúvida ou
esclarecimento, relativo a qualquer documento inserido no processo, o Pregoeiro poderá
solicitar a exibição do original para conferência.
9.1.3 Eventuais falhas meramente formais, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de habilitação poderão ser saneadas durante a realização da própria sessão
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou;
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
9.1.3.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer
outro método que venha a produzir os efeitos indispensáveis, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
9.1.3.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
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9.1.3.3 A prerrogativa de saneamento acima mencionado somente tornarão efeitos
positivos quando as eventuais falhas, omissões ou outras situações, poderem ser
solucionadas na própria sessão, não podendo a apresentação da documentação faltosa
em outra data posterior.
9.1.3.4 Vencidas todas as possibilidades de se aproveitar a proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.1.4 Descobertas eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
apontamentos de habilitação, somente poderão ser sanadas, desde que não acarretarem
lesões ao direito das demais licitantes, e que não venham a ferir nenhum dos princípios
que norteiam o processo licitatório, que não sejam contrárias aos preceitos das leis que
regem este edital, e sempre em busca da proposta mais vantajosa para a municipalidade.
9.1.5 Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do
licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo
ser observando o seguinte:
9.1.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz, ou;

9.1.6.1 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao lNSS, por constar no
próprio documento que é valido para matriz e filiais, bem assim quando o licitante tenha o
recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento
comprobatório de autorização para a centralização, ou;
9.1.6.2 Se o licitante for a matriz e o fornecedor prestador do fornecimento for a filial, os
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial,
Simultaneamente;
9.1.6.3 Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome
da matriz;
9.1.7 Os documentos emitidos pelo licitante deverão ser datados e assinados pelo
representante legal da empresa, com identificação clara do seu subscritor.
9.2

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURíDICA

9.2.1 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de
firma individual;
9.2.2 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou consolidado, em se tratando de
sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus
administradores no caso de sociedade por ações;
9.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da investidura da diretoria em exercício;
9.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2.5 Caso os documentos elencados nas cláusulas acima mencionadas já tenham sido
apresentados na fase de credenciamento os mesmos estão dispensados de nova
apresentação.
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DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
9.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (conjunta com Tributos
Federais e Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
9.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
9.3.4.1 A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que
atender á cláusula 9.2 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, previstos nos subitens 9.3.2 a 9.3.4 deste Edital, terá sua habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de abertura da licitação, podendo ser
prorrogada, de acordo com o art.43 da LC 147/14.
9.3.4.2 Alertamos aos licitantes que a não apresentação de qualquer documento de
regularidade fiscal, acarretará na inabilitação da empresa licitante, conforme art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006, de 14/12/06, salvo as ponderações contidas nas cláusulas
deste edital.
9.2.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

9.4

DOCUMENTAÇÃO RÈLATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1 Atestado(S) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
publico ou privado, que comprove(m) a aptidão da licitante para a entrega dos
materiais/produtos pertinentes e compativeis ou similares ao objeto da licitação, contendo
os seguintes elementos:
1 - nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica a quem foram fornecidos
os materiais e emitente do atestado;
2 - nome e CNPJ da empresa que forneceu o produto;
3 - descrição dos materiais/produtos adquiridos;
5 - local e data da emissão do atestado;
6 - identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado.
9.4.1.1 O(s) atestado(s) solicitado(s) nos itens anteriores poderá ser diligenciado de
acordo com o parágrafo 30 do art.43, da Lei Federal n° 8.666/93.
9.4.2 Encontrada qualquer irregularidade que mostre inidoneidade, dolo ou má fé, o
documento com vício será enviado para as autoridades competentes para tomada de
providências, como também sofrer penalidades e sanções impostas neste edital.

-
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9.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata.
9.5.2 Nos casos comprovados de deflagração do estado de greve por parte do
funcionalismo público, seja na esfera federal, estadual, municipal que impossibilite a
emissão de certidões negativas de débito ou outro documento, exigido em edital, fica a
licitante vencedora obrigada a apresentar o documento faltoso no prazo máximo de 48
horas, após o final de estado de greve.
9.6
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.° 7 DA;
cQNygQjÇOFEDEp4...
9.6.1
Declaração da empresa que não existem menores de 18 anos em seu
quadro funcional (Anexo V).

ootRobotoMËNmr7
9.7.1

Carta de Superveniência (Modelo do anexo VI), declarando que a empresa
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é idônea, não existindo nenhum registro que impeça de participar de licitação, e
comprometendo-se a comunicar à Câmara Municipal, caso surja algum fato.

io
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10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, as
empresas interessadas no certame poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial em pauta, e pessoas físicas terão o
prazo de até cinco dias.
10.2 Não serão concedidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos
os respectivos prazos legais.
10.3 Os esclarecimentos poderão ser enviados via e-mail: cmandorinhahotma il. com;
104 As providências e impugnações deverão ser protocoladas no prédio sede da
Câmara Municipal de Andorinha, no endereço acima indicado no preâmbulo desse edital,
vedado o envio via fax ou e-mail.
10.5 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição e ofertar respostas até 02 (dois) dias
úteis antes da abertura do certame;
10.6 Acolhida á petição contra o ato convocatório, desde que haja procedência, será
designadas nova data para realização do certame, desde que implique a reformulação da
proposta financeira, §4° art.21, da Lei 8.666/93.
li

DOS REÇURSÔS ADMINISTRATIVOS

11.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias corridos (que somente se iniciarão e vencerão em dia útil) para apresentação das
razões do recurso, que deverá ser encaminhado ao pregoeiro oficial no endereço indicado
no Item 11.6, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.1.1 Os recursos que forem interpostos deverão ser protocolados na Câmara Municipal
de Andorinha, em horário de expediente (das 08h00 às 12h00), não sendo aceitos via
postal ou e-mail.
11.2 A falta de manifestação, imediata e motivada do Licitante, importará decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
11.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito
suspensivo.
11.3.1 Com fundamento na Lei Federal n° 10.52012002, os recursos administrativos
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somente poderão ser acionados ao final da sessão.
11.4 O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.5 Decairá do direito de impugnar perante a Administração, nos termos desta licitação,
aquele que, os aceitando sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação de forma alguma terá efeito de recurso.
11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Comissão Permanente Licitação, situada na Avenida José C. de Carvalho, s/n, Bairro
Centro, em Andorinha - BA, em dias úteis, no horário de 8h00 às 12 horas.
12
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12.1 As despesas com a futura contratação correrão à conta do(s) seguinte(s)
orçamento(s) vigente na Câmara Municipal de Andorinha:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
13

DÀS'ÔBRIGAÇÕES ÔftEMPRÉSA ADJIJDICATÁRIÀ

13.1 A empresa adjudicatária fica obrigada a fornecer os produtos , objetos deste
certame, nas quantidades especificadas no Termo de Referência anexo 1 deste Edital
de Convocação, que é parte integrante e inseparável desse caderno e do futuro contrato
administrativa a ser assinado com a Câmara Municipal.
13.2 Fornecer o produto, de forma parcelada, conforme solicitação da Câmara Municipal
de Andorinha, dentro das especificações constantes no anexo 1 deste edital.
13.3 Os materiais/produtos licitados deverão possuir boa qualidade, dentro das normas
técnicas dos órgãos fiscalizadores.
13.4 Arcar com todas as despesas decorrentes de fretes, ou seja, na condição comercial
denominada CIF.
13.5 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes as legislações Fiscais,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho.
13.6 Responder financeiramente, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em
razão da entrega dos materiais/produtos da licitação.
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13.7 A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade do fornecimento de
materiais/produtos em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b, da Lei n.° 8.666/93 e
Lei n.° 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor) e também deverá substituí-[os, sem
ônus para a Câmara Municipal de Andorinha, caso não estejam de acordo com as
especificações e padrões de qualidades exigidos.
13.7.1 Caso a contratada não venha a cumprir com o fornecimento constante de sua
proposta e do contrato, será instaurado processo administrativo para verificação de sua
responsabilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe expedida
notificação formal e, ao final, caso haja aplicação alguma penalidade, será encaminhado
expediente á Presidência da Câmara para tomada de providências.
13.8 Lembramos novamente aos futuros adjudicados que nos preços ofertados para o
fornecimento de materiais/produtos objeto da licitação pela contratada não haverá
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, também nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos fixos e
variáveis, como por exemplo: salário e encargos sociais de seus funcionários, tributos de
qualquer natureza e demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento dos materiais/produtos objetos da presente licitação, como também todos os
ônus e obrigações concernentes às legislações fiscais, previdenciárias, trabalhista e
comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho, de seus funcionários, e todo
e quaisquer emolumentos que fizeram parte do preço final do fornecimento dos
materiais/produtos a esta Câmara Municipal.
:14
14.1

DAS OBRIÕAÇÕES ÔACÂMARAMUNICIPAL
Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados no futuro contrato.

14.2 Inspecionar rigorosamente o produto contratados, para que o fornecimento do
objeto desse certame seja realizado a contento.
14.3 Designar um servidor, com competência, para proceder à autorização de
fornecimento do produto, ora licitado.
14.4 Uma vez declarada a negativação da adjudicatária, a mesma será responsabilizada
pelo não atendimento ao edital, e consequentemente sofrerá as sanções e penalidades
impostas na cláusula 15 desse edital.

15

DAS SANÇÕES ADMMSTRATIVA&

15.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste Pregão, a
Câmara Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar á empresa adjudicatária, em
uma das situações previstas no Art. 78, Incisos 1 a Xl da Lei n° 8.666/93, aplicar as
seguintes sanções:
15.1.1 Advertência (inciso 1, do art. 87 da Lei 8.666/93), que será aplicada através de
notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da
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contratada, estabelecendo o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para que a empresa licitante
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
administração;
15.1.2 Multa (inciso II, art. 87 do mesmo diploma legal) de 0,1% (zero vírgula um por
cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem
licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a comunicação
oficial;
15.1.3 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da licitação, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos
porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato;
15.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Publica (Inciso III e
IV, art. 87, Lei 8.666/93), pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da
citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade à empresa vencedora que ensejar o retardamento da execução do objeto ora
contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;
15.3 As sanções previstas nos inciso 1 e subitem 14.2 desta cláusula poderão ser
aplicados juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
.16

ÓkFISCP1IÏAÇÃÓ EFÔRNECIMENtEYDOS MATERIAIS/PRODUTOS

16.1 Deverá a unidade Contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento dos materiais/produtos licitados e do cumprimento fiel do contrato, como
pactuado, na forma da Lei 8.666/93. A contratante exercerá a supervisão,
acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos materiais ora mencionados,
devendo a contratada promover meios necessários para o livre acesso da equipe de
fiscalização que será indicada pela contratante.
16.2 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo e
não reduzindo a responsabilidade da contratada.
16.3 As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
conceme à execução do objeto contratado.
17

DA ADJUDICAÇÃO

-j

17.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, desde que não haja
interposição de recursos, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame pelo Pregoeiro.
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17.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recursos, após o julgamento, a
autoridade superior adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora, homologando
em seguida o procedimento licitatório.
18

DAS CO)4DIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado mensalmente até 10 (dez) dias, do produto
efetivamente fornecidos no mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal, que
será devidamente atestada pela Câmara Municipal de Andorinha.
18.2 Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal (is), emitida(s) em nome da Câmara Municipal de Andorinha,
acompanhada(s) da(s) Fatura(s) correspondente em 03 (três) vias, com a descrição
individualizada dos itens, com os respectivos preços, unitário e total, bem como as
Certidões de Regularidade Federal/Previdenciária, Estadual e Municipal, FGTS e
trabalhista, devidamente atualizadas, conforme determinação legal.
18.3 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará a aceitação definitiva dos produtos adquiridos(s).
18.4 Não serão pagas notas fiscais em nome de terceiros.

18.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à CONTRATADA.
18.6 Os pagamentos só serão realizados após a comprovação da regularidade fiscal da
CONTRATADA.
18.7 O pagamento será realizado via cheque nominal à empresa vencedora, ou
creditado em conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, emitida a
qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo ser explicitado o nome do
banco, a agência, a localidade e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado
o crédito.
18.8 À Câmara Municipal de Andorinha reserva-se o direito de suspender o pagamento
se o fornecimento do produto não estiver de acordo com a especificação apresentada e
aceita.

18.9 O CONTRATANTE poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando:
a) A Nota Fiscal estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato;
b) Nota Fiscal contiver erros de preenchimento a cargo da CONTRATADA.
19

DO CONTRATO E DÍVI(ÊNClK

19.1 O licitante vencedor assinará o Contrato com a Câmara Municipal de Andorinha, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data de homologação desta licitação,
admitida prorrogação deste prazo a critério da Câmara Municipal.
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19.2 O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 03 (três) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à
contratação de conformidade com a lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação
que rege esta licitação e na Cláusula 15 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal.
19.3 Este Edital, o Termo de Referência, a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es),
o Parecer do Pregoeiro e do Jurídico, e todos os elementos que serviram de base à
licitação, serão parte integrante e inseparável do Contrato, independentemente de
transcrição.
19.4 O Contrato terá vigência do ato da assinatura do contrato administrativo até 31 de
dezembro de 2019, podendo ser prorrogado conforme o Art. 57 da Lei 8.666/93.
20

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS -

20.1 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos,
cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integrar o Contrato como se
transcrito, com lastro na legislação ao preâmbulo contida, bem como na observância dos
regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita sob
qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento
licitatório e vigência do Contrato.
20.2 Este Edital poderá ser adquirido no e-mail: cmandorinha(hotmail.com;
20.3 Quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação poderão ser obtidas no
horário das 08h00 às 12h00, junto ao Pregoeiro e/ou equipe de Apoio, através do Tel. (74)
3529-1135.
20.4 Todas as dúvidas deverão ser comunicadas por escrito, diretamente à Câmara
Municipal, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.
20.4.1 A Câmara Municipal responderá às dúvidas suscitadas através de telefone ou email, tomando-as públicas, para conhecimento de todos os demais licitantes, quando
forem procedentes;
20.5 As licitantes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação
minuciosa do edital de convocação, observando que:
20.5.1 A não apresentação de dúvidas, até as datas acima estabelecidas, implicará a
aceitação tácita dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos
referidos elementos (§ 20 do art. 41, Lei n° 8.666/93).
20.6 Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos
necessários à organização e apresentação das propostas.
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20.7 Fica assegurado à Câmara Municipal de Andorinha o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
20.9 Será lavrada ata do trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos
envelopes, a qual será assinada pelo Pregoeiro, licitante(s) e membros da equipe de
apoio;
20.10 È facultado à licitante formular protestos consignando em atas dos trabalhos, para
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
20.11 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
20.12 Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser excluída da
licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a Câmara Municipal de Andorinha tiver conhecimento de qualquer fato ou
circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
20.13 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos
os respectivos prazos legais.
20.14 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Câmara Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.15 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.16 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 e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.17 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal.
20.18 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
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compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
20.19 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.20 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
20.21 Os envelopes iDocumentação e Proposta", não abertos, ficarão à disposição das
licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da
licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão
remetidos ao Arquivo da Câmara Municipal.
20.22 A licitante vencedora se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial Contratado;
20.23 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.24 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis n°s
10.520/2002 e 8.66611993 e do Decreto n° 3.555/2000, e suas alterações.
20-25 A análise do Pregoeiro e sua equipe de apoio, a respeito dos elementos de cada
envelope serão efetuadas, a critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em
reunião reservada da Comissão, sendo neste caso, determinado o dia e a hora da
próxima reunião, quando serão discutidos.
20.26 Ao final de cada reunião o Pregoeiro e Equipe de Apoio, assim como os licitantes,
rubricarão os envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da citada Comissão. Ao início
da outra reunião, se for caso, será verificado a inviolabilidade dos envelopes.
20.27 Para o licitante, cujo representante não comparecer a outra(s) reunião(es) que
porventura venha(m) a ser marcada(s) pela Comissão, a sua ausência implicará
concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em
nenhuma hipótese, o direito de impugnação ou recurso. Consequentemente, a reunião
ocorrerá normalmente com a abertura dos envelopes restantes.

DAS PUBLICAÇÕES
21.1 Em obediência ao Princípio da ampla publicidade dos atos de licitação, como
também prevê os artigos 10, 30, 16, 21, 1, li e 111,40, 38, II, todos da Lei Federal de
Licitações Públicas no 8.666/1993, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Decreto Federal n°
5.450/2005, cujos avisos, extratos, comunicações e outros, serão publicados no Diário
Eletrônico da Câmara Municipal, Sítio eletrônico da Câmara e no Mural localizado na
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repartição pública dessa Câmara Municipal.

22

DO PADRÃO ÉTICO NO PROCESSO UCITATÓRIO

22.1 O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções previstas
na legislação brasileira.

22.2 O pregoeiro e/ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.

22.3 Definições de práticas corruptivas compreendem os seguintes atos:
a) suborno: ato de oferecer, dar, receber ou solicitar indevidamente qualquer coisa
de valor capaz de influenciar o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e
contratação de consultores, ou a execução dos contratos correspondentes;
b) extorsão ou coação: tentativa de influenciar, por meio de ameaças de dano à
pessoa, à reputação ou à propriedade, o processo de aquisição de bens ou serviços,
seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos correspondentes;
c) fraude: falsificação de informação ou ocultação de fatos com o propósito de
influenciar o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de
consultores, ou a execução dos contratos correspondentes em detrimento do Mutuário ou
dos outros participantes do referido processo;
d) conluio: acordo entre os licitantes destinados a gerar ofertas com preços
artificiais, não competitivos.
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DOS ANEXOS

23.1

Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos e inseridos,
os seguintes documentos e complementos:

23.1.1

ANEXO 1

- Termo de Referência;

23.1.2

ANEXO II

- Minuta do Contrato

23.1.3

ANEXO III

- Modelo de Proposta de Preço;

23.1.4

ANEXO IV

- Declaração de Carta Proposta;

23.1.5

ANEXO V

- Modelo de Declaração do Emprego de Menores;

23.1.6

ANEXO VI

- Declaração de Fatos Impeditivos (Carta de Superveniôncia);

23.1.7

ANEXO VII

- Declaração de Pleno Atendimento ao Edital
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-

FOROS
11

24.1
Eleger-se-á o Foro da Comarca de Andorinha, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja para a solução de dúvidas ou questões que
tenham origem no Contrato a ser assinado entre o licitante vencedor e a Câmara
Municipal de Andorinha.
Andorinha, 26 de abril de 2019.

Eliane ' e raújo Duarte
Pregoeira Oficial
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TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo 1
1. INTRODUÇÃO
1.1 OBJETO
Seleção da Proposta mais vantajosa, visando à contratação de EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA - BA.
ITEM

ESPEÇIFICAÇO

UN

QTD

01

GASOLINA COMUM

L

12.000

2. JUSTIFICATIVA
Os combustíveis, serão adquiridos para ações finalísticas da Câmara Municipal de
Andorinha - BA.

3. ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO
Anexo 1.
4. DA CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO
A empresa contratada se responsabilizará a fornecer os combustíveis de primeira
qualidade e aceitos no mercado nacional, rigorosamente conforme as especificações
inseridas neste Termo de Referência.
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
Fornecer o produto de forma parcelada, conforme solicitação da Câmara Municipal de
Andorinha, dentro das especificações constantes neste Termo de Referência.
O produto licitado deverá possuir boa qualidade, dentro das normas técnicas dos órgãos
fiscalizadores.
Arcar com todas as despesas decorrentes de fretes, ou seja, na condição comercial
denominada CIF.
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes as legislações Fiscais,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial.
Responder financeiramente, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão do
fornecimento do produto objeto da licitação.
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Como também responder, civil, administrativa e judicialmente, por danos causados à
população, com referência à saúde dos mesmos, ou até óbitos, pelo manuseio de
produtos adulterados e fora das especificações e normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade do fornecimento dos
produtos em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b, da Lei n.° 8.666/93 e Lei n.°
8.078190 (Código de defesa do Consumidor).
Caso a contratada não venha a cumprir com o fornecimento dos produtos constantes de
sua proposta e do contrato, será instaurado processo administrativo para verificação de
sua responsabilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe expedida
notificação formal e, ao final, caso haja aplicação alguma penalidade, será encaminhado
expediente à Presidência da Câmara para tomada de providências.
6. OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados no futuro contrato.
Inspecionar rigorosamente os produtos fornecidos.
Designar um servidor, com competência, para proceder à autorização de fornecimento do
produto, ora licitado.
7. PRAZO
Os produtos constantes do termo de referência serão alusivos da assinatura do Contrato
até 31 de dezembro de 2019.
8.

LOCAL DO FORNECIMENTO

Sede da contratada.
9.

ORÇAMENTO

O valor por item máximo admitido para os produtos a serem contratados se limitará à
média aritmética das cotações efetuadas, que são partes inseparáveis do Processo
Administrativo.
10.

FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

• A fiscalização do fornecimento caberá a um servidor indicado pelo Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL.
• Verificada a ocorrência de irregularidade no fornecimento dos produtos, a Fiscalização
providenciará para que a Autoridade competente aplique a penalidade cabível.
11.

PENALIDADES
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As penalidades aplicadas à Contratada, no caso de descumprimento das obrigações
serão aquelas elencadas no Edital e no Termo do Contrato.
12.

ORIGEM DO RECURSO

As despesas ocorrerão do (s) seguinte(s) recurso(s):
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 .01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Respeitosamente,

Eliane de . újo Duarte
Pregoeira Oficial
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ANEXO II
CONTRATO N° xxx/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE ENTRE Si
CELEBRAM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, E DO OUTRO A
EMPRESA, XXXXXXXXXXXXXXXX)000CXXJ00000C.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público, com sede à Avenida José C. de Carvalho Filho, s/n° - Bairro
Centro - Andorinha/BA, inscrito no CNPJ sob o n° 16.448.979/0001-03, neste ato
representada pelo Presidente, o Sr. Marinaldo Souza de Oliveira, brasileiro, casado,
residente e domiciliado neste município de Andorinha, Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX pessoa jurídica de direito
privado, Inscrito no CNPJ no 0000000000000000 com endereço comercial
xxxxxx, representado neste ato por pelo o
Sr. xxj00000000cxxxx brasileiro, XXX, administrador de empresa, portador da cédula de
identidade n°
, emitido pelo SSP/
, inscrito no CPF sob o n°
, com
endereço na
, aqui denominada CONTRATADA com base
no Pregão Presencial n° 001/2019, e disposições das Leis Federais n° 10.520 de 17 de
julho de 2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações ulteriores, resolvem
celebrar o presente Contrato de fornecimento de combustíveis, mediante as cláusulas e
as condições seguintes:
CLÁUSULA 1— DO OBJETO
Constitui objeto deste Pacto Administrativo a contratação de empresa para fornecimento
de combustíveis, destinado a atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha BA.
PARAGRÁFO PRIMEIRO - São partes integrantes e inseparáveis deste Contrato, como
se nele transcritos estivessem, o Edital de Pregão Presencial n° 001/2019, Termo de
Referência, a Proposta Financeira da Contratada, o Mapa de Lances e demais peças
necessárias ao bom desempenho e compreensão desse Pacto Administrativo;
PARAGRÁFO SEGUNDO - O fornecimento dos produtos objetos dessa avença estão
inseridos no Termo de Referência, que é parte integrante e inseparável deste Contrato,
como se nele transcritos estivessem, e deverão ser obedecidos rigorosamente conforme
estabelecido no mencionado termo.
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CLÁUSULA II — VALOR DO CONTRATO
Pelo fornecimento dos materiais/produtos expostos na Cláusula 1, deste Contrato, e do
Termo de Referência, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global
estimado de R$ (
), conforme especificações proposta atualizada
da empresa vencedora do certame acima aludido.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos preços ofertados na Proposta de Preço já estão inclusos
todos os custos e despesas diretos e indiretos decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza, alimentação, hospedagem, diárias, transporte e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no preço
final do fornecimento dos materiais/produtos para o fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao final do contrato, verificando-se que não foi consumida a
quantidade de litros especificada, referente ao valor contratual, a contratante não fica
obrigada a pagar a diferença entre o valor contratado e o valor consumido.
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento
específico da Câmara Municipal de Andorinha:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA IV - PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente até 10 (dez) dias, dos materiais efetivamente
fornecidos no mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal, que será
devidamente atestada pela Câmara Municipal de Andorinha.
Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da(s) respectiva(s)
Nota(s) Fiscal (is), emitida(s) em nome da Câmara Municipal, com a descrição
individualizada dos itens, com os respectivos preços, unitário e total, bem como as
Certidões de Regularidade Federal/Previdenciária, Estadual e Municipal, FGTS e
trabalhista, devidamente atualizadas, conforme determinação legal.
CLÁUSULA V - PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo da contratação pactuado será da assinatura deste contrato até 31 de dezembro
de 2019, podendo, entretanto, ser prorrogada, a critério da Administração e com a
anuência da CONTRATADA, nos termos do art. 57, Lei n°. 8.666/93.
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CLÁUSULA VI— DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos materiais/produtos fornecidos será exercida pela Câmara Municipal de
Andorinha através da Presidência, para validação do perfeito atendimento aos materiais
adquiridos.
A fiscalização inspecionará os materiais/produtos, verificando cumprimento das
especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes não
obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado.
A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a CONTRATADA, por escrito,
sobre as irregularidade ou falhas que porventura venham a ser encontradas no decorrer
da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de materiais/produtos que
julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o contratante.
O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma
hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades Civis.
A fiscalização da Câmara Municipal transmitirá por escrito as instruções, ordens e
reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer
do fornecimento dos materiais/produtos.

CLÁUSULA VII— OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades surgidas na execução do
contrato, informando à CONTRATANTE para tomada de providências;
Supervisionar e fiscalizar os produtos a serem fornecidos pela Contratada, obedecendo
aos prazos fixados;
Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato;
Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula VI deste Contrato.
CLÁUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar diretamente e corretamente os materiais/produtos fornecidos nas condições
fixadas neste contrato, no Anexo 1 (Termo de Referência) e Edital convocatório, que são
parte integrante e inseparável desse Pacto.
Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
prepostos, envolvidos na execução do contrato;
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Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital;
Atender com presteza às reclamações e orientações, sobre a qualidade e segurança dos
materiais/produtos fornecidos.
Aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições desse contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial,
conforme previsto no art.65 da Lei no 8.666/93.
Demais obrigações estão devidamente inseridas na cláusula 13 do Ato Convocatório
Pregão Presencial n°001/2019, que é parte integrante e inseparável dessa avença.
CLÁSULA IX - SANÇÕES E PENALIDADES
Pela inexecução ou imperfeita execução total ou parcial do presente contrato, o
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além de
negligência ou desídia, ou outras responsabilidades, de natureza cível e penal, às
cominações, previstas no CAPÍTULO IV, SEÇÃO II a III, da Lei 8.666/93.
1.

As multas previstas para este contrato constam do item 15 do Edital de
convocação Pregão Presencial n.° 001/2019.

2.

A Contratada não incorrerá na multa referida no subitem 1 na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do Contratante.

3.

A suspensão temporária do direito de licitar e contratar serão declarados em
função da natureza e gravidade da falta cometida, consideradas, ainda as
circunstâncias e os interesses da mesma e não poderá ter prazo superior a
02 (dois) anos;

4.

Reserva-se à Câmara Municipal o direito de cobrar, através de processo de
execução, importâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança
direta, através da garantia prestada.

5.

Esgotados todos os prazos que lhe tiverem sido concedidos para
complementação do objeto contratual e sua entrega, se for o caso, a
CONTRATADA ficará, automaticamente impedida de participar de novas
licitações, enquanto não cumprir, integralmente, as obrigações assumidas.

CLÁUSULA X -RESCISÃO DE CONTRATO
O presente contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito, mediante
caracterização formal de qualquer dos itens abaixo:
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a) por inadimplemento do Contratante, quando faltar com o pagamento à
Contratada no prazo de 90 (noventa) dias da data estabelecida,
b) por inadimplemento da Contratada, quando ultrapassar o prazo para o
fornecimento do objeto licitado.
c) por recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou liquidação da Contratada.
Parágrafo primeiro - O Contratante poderá alterar ou rescindir unilateralmente o
Contrato por despacho motivado, sem direito a ressarcimento ou indenização à
Contratada.
Parágrafo segundo - A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto
contratual proporcionam a rescisão do pactuado, obedecendo-se ao disposto na Lei
Federal 8.666/93, com as consequências previstas no seu Artigo 80.
Parágrafo terceiro - São motivos suficientes para rescisão contratual, sem prejuízo,
quando for o caso, de apuração de responsabilidades civil e penal, ou de sanções outras,
inclusive, de natureza administrativa, os constantes dos incisos 1 a XVIII, do Art. 78, da
retro mencionada Lei.
Parágrafo quarto - A rescisão poderá ser administrativa, amigável ou judicial, na forma
prevista na Lei 8.666/93.

CLAUSULA XI— DA GARANTIA
A Contratada obriga-se a fornecer os materiais/produtos proposto na cláusula 1, durante
todo o prazo desse pacto administrativo.

CLÁUSULA XII -CASOS OMISSOS
A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas
Cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na
forma do Artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do Artigo 55, do
mesmo diploma legal, como também à Lei Federal que rege a modalidade Pregão de n°
10.520/2002.

CLÁUSULA XIII -FORO DO CONTRATO
Fica eleito o Foro da Comarca de Andorinha, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para apreciar e dirimir as dúvidas e controvérsias porventura
decorrentes da interpretação e execução deste contrato. E por terem justo e contratado,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, os representantes do
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Contratante e da Contratada, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas
a tudo presente, para que produza os seus efeitos legais.
Andorinha, Bahia,

de

de 2019.

CAMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CONTRATANTE

XXX)00000000(X=
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RO:

NOME:
CPF:
RG:

PARECER JURÍDICO
O presente contrato está em consonância com o disposto no artigo 55, da lei 8.66 de 21
de junho de 1993.
É o parecer s.m.j.
Jurídico:
OABIBA:
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(papel timbrado da empresa)
Andorinha/BA,

de

de

Ao Pregoeiro oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA,
Pregão Presencial n°. 001/2019
Processo Administrativo n°02/2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, destinados a
atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha - BA, conforme especificações,
e condições dos materiaisíprodutos a serem fornecidos constante no Anexo 1 (Termo de
Referencia), conforme valores distribuídos na tabela abaixo:
flEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

QTQ

01

GASOLINA COMUM

L

3.900

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
Nos preços ofertados já estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas, que
serviram de base para chegar ao preço final da prestação de serviço que se propõe
a licitante em executar.
Local e data:
Assinatura e Carimbo:
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACÃO DE CARTA PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)
Sr. Pregoeiro,
1 - Seguindo os ditames editalícios, apresentamos a V.Sa. a nossa Proposta de
Preços para a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tombado sob o n°
001/2019, Processo Administrativo n° 02/2019, conforme cotação, especificada de acordo
com relação da Proposta de Preço(Anexo III), por nós apresentada, tem valor inicial de
R$
(extenso).
2 - Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua efetiva instalação e funcionamento.
3— Valor Geral ofertado por nossa empresa é de R$

(extenso).

4 - Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) ofertado (s), na Proposta de
Preço, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: Impostos, Taxas, Fretes,
Seguros e etc.
5- Informamos ainda que a conta bancária da empresa esta no banco
agencia n°
, e o nosso telefone para contato é
e-mail
Atenciosamente,

,em

de

Assinatura do representante legal
RG/CPF

Avenida José C. de Carvalho Filho, sín - Centro
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de 2019

, cilc
, fax n°

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e,
em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 70 da Constituição Federal, que
relata: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".
Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso
quadro funcional que se enquadre no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem
como salientamos o conhecimento das sanções e penalidades previstas em Lei, pela
omissão ou falha de informações, que vierem posteriormente a ser apuradas, quanto à
presente declaração.

Andorinha,

de

Nome da empresa ou pessoa física
CNPJ ou CPF
Assinatura

Avenida José C. de carvalho Filho, sln - Centro
CEP: 48.990-000, tel: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N°16.448.97910001-03

de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDDUI1NUA
ESTADO DA DARIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/ri - centro

C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
Tel.: {0**74} 3529 - 1135
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N°0012019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA)
sediada (endereço completo) --

CNPJ no
declara, sob as penas da lei, que até a

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

(a):
Nome e Número da Identidade do declarante
(carimbo da empresa)
Assinatura

Avenida José C. de Carvalho Filho, s/n - Centro
CEP: 48.990-000, tel: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N° 16.448.97910001-03

CÂMARA MUNICIPAL DL ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA

Av. José C. de Carvalho Filho, sin - centro
C.N.P.J.: 16.448.97910001-03
Te!.: {0t*74} 3529- 1135
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(modelo)
(papel timbrado da empresa)

À
Câmara Municipal de Andorinha
Setor de Licitações
Situado à Avenida José C. de Carvalho Filho - Bairro Centro - Andorinha/BA
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2019

DECLARAMOS ter conhecimento do Edital do Pregão acima reportado, e que atendemos
plenamente a todos os requesitos e condições de habilitação desta licitação, não havendo
nada que nos desabone, e no caso de alguma omissão ou falha, estamos cientes das
sanções previstas, acolhendo toda responsabilidade a nos imposta.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Local e data

Carimbo da empresa
Assinatura do representante legal (reconhecer firma)

Avenida José C. de Carvalho Filho, s!n - Centro
CE?: 48.990-000, te!: (74) 3529-1135 - Andorinha-Bahia
CNPJ N°16.448.97910001-03

PROCURAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, empresa com CNPJ:
17.541.052/0001-78, situada na rua Anel Viário n° 275, Térreo, bairro
Justino Gomes, em Andorinha Estado da Bahia CEP: 48.990-000, telefone
(74) 3529-1022, neste ato representado por GUSTAVO COMES
COELHO, portador do CPF: 005.985.405-71, e portador da cédula de
Identidade do Registro Geral sob n.° 0794560733 SSP/BA, Nomear o seu
bastante procurador o Sr. EDMILSON OLIVEIRA DA FONSECA
brasileiro, maior, capaz, casado, Técnico Administrativo, portador do CPF
319.025.295-53 e portador da Cédula de Identidade do Registro Geral n°
0203464680 SSP/BA, residente e domiciliado à Fazenda Medrado s/n, no
município de Andorinha Estado da Bahia, A quem confere os mais
amplos, gerais, e ilimitados poderes para em nome da empresa participar de
Licitações Públicas junto a Câmara Municipal
de Vereadores do
Município de Andorinha/Bahia, concordar com os seus termos, assinar a
abertura de propostas; fazer impugnações, reclamar, protestos; prestar
cauções, levantá-las, receber as importâncias e participar de todos os atos
necessários.

Andorinha (BA), 07 de maio de 2019.

GUSTAVO Pr# MES COELHO
OUTORGANTE
TABELIONATO DE NOTAS E-PROTESTOS DE CAMPO FORMOSO-BA
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L-BA2 F-016 R-000432
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POSTO CIDADE
GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 17.541.05210001-78
Insc. Estadual: 106.780.873-NO
Rua Anel Viário no 275, Térreo, Bairro Justino Gomes.
Andorinha - BA CEP: 48.990-000

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CARTA PROPOSTA
Sr. Pregoeiro,
1 - Seguindo os ditames edita lícios, apresentamos a V.Sa. A nossa Proposta de
Preços para a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tombado sob o n°
001/2019, Processo Administrativo n° 02/2019, conforme cotação, especificada de acordo
com relação da Proposta de Preço (Anexo III), por nós apresentada, tem valor inicial de
cinquenta e oito mil e oitocentos reais.
2 - Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua efetiva instalação e funcionamento.
3 - Valor Geral ofertado por nossa empresa é de cinquenta e oito mil e oitocentos
reais.
4 - Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) ofertado (s), na Proposta de
Preço, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: Impostos, Taxas, Fretes,
Seguros e etc.
5 - Informamos ainda que a conta bancária da empresa esta no banco do Brasil, c/c
n° 10150-8, agencia n° 4152-1, e o nosso telefone para contato é
(74) 3529-1022 e-mail ggcpetroleohotmail.com
Atenciosamente,

Andorinha/BA, em 09 de Maio de 2019
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POSTO CIDADE
GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 17.541.05210001-78
Insc. Estadual: 106.780.873-NO
Rua Anel Viário n° 275, Térreo, Bairro Justino Comes.
Andorinha - BA CEP: 48.990-000
ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇO

Andorinha/BA, 09 de Maio de 2019.
Ao Pregoeiro oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA,
Pregão Presencial n°. 001/2019
Processo Administrativo n° 02/2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, destinados a
atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha — BA, conforme especificações,
e condições dos materiais/produtos a serem fornecidos constantes no Anexo 1 (Termo de
Referencia), conforme valores distribuídos na tabela abaixo:

J
ttÁaiOl TOTAL
4j 'E1:fDOilÕÓ1

VALOR TOTAL CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS:

Nos preços ofertados já estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas, que
serviram de base para chegar ao preço final da prestação de serviço que se propõe
a licitante em executar.
Andorinha/BA, 09 de Maio de 2019.

Assinatura e Carimbo:
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

MAPA DE LANCE
ITEM 1
VALOR
VENCE DTO
DOR

EMPRESA
(300 DERIVADOS
4.90
R$
4,89
R$
SEM LANCE

PROPOSTA
LANCE 1
LANCE 2
LANCE 3
LANCE 4

R$ 4,89 12000 R$

TOTAL

VENCEDOR
58.680,00 COO DERIVADOS I.TDA

RESULTADO
EMPRESA VENCEDORA
GGC DERIVADOS

VALOR TOTAL
DOS ITENS
58.680,00
R$

Mdodnha.BA, 09 de Maio de 2010

1 VALOR TOTAL LICITADO R$ 58.680,001
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Contrato Social da Sociedade Empresarial Limitada CCC DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
CONTRATO SOCIAL
GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

GUSTAVO GOMES COELHO, brasileiro, natural de Campo Formoso/BA,
nascido em 1110611978, solteiro, Comerciante, portador do CPF n.°
005.985.405-71 e portador da Cédula de Identidade do Registro Geral n°
0794560733 SSP/BA residente e domiciliado à Rua 8 de dezembro n° 121
Apt° 1002 Edf. Augustus, bairro Graça em Salvador/BA CEP: 40.150-000, e
FERNANDO DA PAIXÃO FEUX NETO, brasileiro natural de Campo
Formoso/BA, nascido em 13/01/1986, solteiro, comerciante, portador do
CPF n.° 027.998.865-66 e portador da Cédula de Identidade do Registro
Geral 1311009809 SSPIBA residente e domiciliado à Rua Cel. Aníbal de
Oliveira sln, bairro centro em Campo Formoso estado da Bahia, Gep. 44.790000, tem entre si, justo e contratado a constituição de uma sociedade
empresária limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguinte;

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de G(3C
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA - O nome de fantaèia será
POSTO CIDADE
CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade com sede na Rua Anel Viário no 275,
bairro Justino Gomes em Andorinha, estado da Bahia, Cep. 48.990-000, podendo
a qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele,
mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital
social.
CLÁUSULA QUARTA - Constituem o objeto social da sociedade:
a) Comercio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores:
b) Comercio Varejista de Lubrificantes;
c) Comercio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-De-Ar.
podendo operar em qualquer parte do território nacional.
CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um Real),
cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, neste ato,
estando assim subscritas:
a) GUSTAVO GOMES COELHO, Subscreve e integraliza neste ato em moeda
corrente do pais, 99 (noventa e nove) por cento do total do capital social, que
TABELIONATO DE NOTAS EPROTESTOS DE CAMPO FORMOSO-BA
Traveesa 1-lipôlito Ribeiro, 20- Centro - CER: 44790-000 - Pona (74)3645-1398
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Contrato Social da Sociedade Empresarial Limitada GGC DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
corresponde a 79.200 (setenta e nove mil e duzentas) quotas, no:vator nitaJ de
R$ 1,00 (um real), perfazendo um montante de R$ 79.200,00-(strUa e?íovürnil e
- - - - duzentos reais).
b) FERNANDO DA PAIXÃO FELIX NETO. Subscreve e integraliznêste ato em
moeda corrente do pais, 1% (um) por cento do total do capitál social, que
corresponde a 800 (oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real),
perfazendo um montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).
c) ficando assim, o capital social
QUOTAS
GUSTAVO SOMES COELHO

PERC

VALOR R$

79.200 99%-79100,00

FERNANDOPAPAIXÂO FELIXNTO
TOTAL

800 1%
80.000 100%

80.0900

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade iniciará suas atividades em 24 de janeiro de
2013 e seu prazo é por tempo indeterminado.
CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis, em relação à sociedade, e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferência para a sua aquisição.
CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.
CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade caberá ao sócio GUSTAVO
GOMES COELHO, a quem compete todos os poderes necessários à
administração e repreêentação da sociedade, vedado, no entanto, a concessão de
avais, endossos, fianças ou quaisquer outras garantias em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros, ou ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização da maioria representativa do capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA— Ao término do exercício social, coincidente com o ano civil,
o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
TABELIONATO DE NOVAS E PROTESTOS DE CAMPO FORMOSO-BA
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Contrato Social da Sociedade Empresarial Limitada (JGC DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
econômico, participando todos os sócios dos lucros e das perdas, nt rsma
proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.:
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes-ao-%rmino do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas do administrçfc*:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal,
a título de pró-labore, observadas as disposições regularmente pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sua quota não será liquidada, continuando a sociedade suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. No caso de falecimento o "de cujos" será
substituído mediante acordo firmado entre herdeiros e os sócios remanescentes.
Se interditado será o interdito representado ou assistido por curador nomeado pelo
juiz competente
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA O administrador GUSTAVO COMES
COELHO, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - No caso da sociedade se resolver em relação a
um sócio, a sua quota não será liquidada, sendo o seu valor considerado pelo
montante efetivamente realizado, com base na situação patrimonial da sociedade,
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, devendo os
demais sócios suprirem o valor da quota, permanecendo o capital social
inalterado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Será competência exclusiva dos sócios as
deliberações que tratem: a) da aprovação das contas da administração; b) da
designação e destituição dos administradores e da fixação da sua remuneração; c)
da modificação do contrato social, da cisão, da incorporação e da fusão da
sociedade; d) do pedido de concordata e autofalência; e) da compra, venda ou
oneração de bens imóveis ou investimentos de qualquer natureza; O da
contratação de empréstimos financeiros; g) da constituição de procuradores.
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE CAMPO FORMOSO-BA
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Contrato Social da Sociedade Empresarial Limitada GCiC DERIVADOS DE PETROLEO
LIDA
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA— Compete aos sócios decidir sobre os neg&*s da
sociedade devendo as deliberações serem tomadas por maioi5
oIiità-detos,
contados segundo o valor das quotas de cada um.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A sociedade poderá designar adinirii3irador não
sócio, devendo a designação ser aprovada por, no mínimo, dois terços dos sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Quando houver omissão de normas específicas
regentes da sociedade empresária limitada, supletivamente poderão ser aplicadas
as normas, em vigor, estabelecidas para as sociedades anônimas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fica eleito o foro da cidade de Andorinha Estado da
Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste instrumento contratual.
E estando justos e acertados, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma.

O

Andorinha/BA, 24 de janeiro de 2013.
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JÚCE
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEDADE GGC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
CNPJ n° 17.541.052/0001-78
GUSTAVO GOMES COELHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 1 i708Z19t& - SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF/MF no 005.985.40571, CARTETIRIÁ -DE—
IDENTIDADE n° 0794560733, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA OITO DE DEZEMBRO, 21;:
APTO 102 ED AUGUSTUS, GRAÇA, SALVADOR, BA, CEP 40.150-000, BRASIL,
CARLA PATRICIA COELHO DALTRO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
21/0911974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA, CPF/MF
n° 759.068.645-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0653130201, órgão expedidor
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domiciliado no(a)
RUA CARNEIRO RIBEIRO, 155, CASA, CENTRO, CAMPO FORMOSO, BA, CEP
44.790-000, BRASIL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GGC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado
na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203882487, com sede R Anel
Viario, 275, Terreo, Justino Gomes Andorinha, BA, CEP 48.990-000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° I7.541.052/0001-78,
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos
termos da Lei o 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO A
VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.
CNAE FISCAL
4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos

DA RATIFICAÇÃO E FORO
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SELO DE AUTENTICIDADE
510(s): 474.AB 255*524
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEDADE GGC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
CNPJ n° 17.541.052/0001-78
CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 4ireltosi - obrigações resultantes do contrato social permanece ANDORINHA.
CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em ato r iá
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam
em vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
ANDORINHA/BA, 12 de janeiro de 2016.

GUSTAVO GOMES COELHO
CPF: 005.985.405-71

CARLA PATRICIA COELHO DALTRO
CPF: 759.068.645-04

-[ \94

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2016 SOB W°: 97529764
JUCEl,,1010. 1
6/762352-4, DE 13/01/2016
Empresa:29 2 0388248 7

r&

CCC DERIVÂDOS DE PETROLEO LTDA

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

--

TABELIONATO DEÏ40fl3 E PROTESTOS DE CAMPO FORMOSO-BA
Travessa Hipóffto Ribeiro, 20- Centro .EEP:'44790000. Fone: (74)3645-1398
rádia: AMCIa dridrO Carvelho
Certifico . dou fé qu. . cópia é a r.produçlo Sal do documento Spr.sint.do.
Campo Porrn 0310512019 RI 5.00 Emo: R$2.42
T.R1Zil?%j

.sct

GEMA MONTEIRO DOS SANTOS 9*1151*. ESCREVENTE
VALO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELO DE AUTENTICIDADE
Saio(a): 474.A2 2655754

ContuIttwww.baJu..brlaIflncIdad. -

o

çç'Ç0

Req: 81600000023264
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 DA SOCIEDADE CCC DERIVADOS DE
1'ETROLEO LTDA
CNPJ n° 17.541.05210001-78
GUSTAVO GOMES COELHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 1110811978.
SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF n° 005.985.405-71, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0794560733, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a)
no(a) RUA OITO DE DEZEMBRO, 121. APTO 102 ED AUC3USTUS. GRAÇA.
SALVADOR, BA, CEP 40150000. BRASIL.
CARLA PATRICIA COELHO DALTRO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
21/09/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA. CPF n°
759.068,645-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE no 065j130201, órgão expedidor SSP
- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARNEIRO RIBEIRO, 155. CASA,
CENTRO, CAMPO FORMOSO. BA. CEP 44790000. BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial COO DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA, registrada legalmente por contraio social dcidamente arqui\ado
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203882487, com sede R
Anel Viario, 275, Terreo. Justino Comes Andorinha. BA. (:EP 48-990-000devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/N'lF sob o n°
17.541.052/0001-78, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES : COMERCIO
A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; RESTAURANTES; PENSÕES
ALOJAMENTO.
CNAE FISCAL
47314/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
5590-6/03 - pensões (alojamento)
5611-2/01 - restaurantes e similares

Reg: 81800000812547

JUCEB

Pagina
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Certifico o Registro sob o ri- 97792412 em 17/09/2015
Protocolo 185339744 de 14/09/2018
Nome da empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29203882487
Este documento pode ser verificado em httPJlregin.Juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAOD0CUMENTOS/AUTENTICACAOaSPX
Chancela 140163648524920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/0912018
por Hélio Portela Ramos . Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°3 DA SOCIEDADE CCC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
CNPJ ri0 17.541.052/0001-78
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Somente com a assinatura de todos os sócios poderá a
sociedade adquirir, vender, onerar, hipotecar, substituir ou emprestar tudo aquilo que
compuser o seu património e acervo.

DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA TERCEIRA. O

foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes do contrato social permanece

ANDORINHA ESTADO DA

BAHiA.
CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressarnente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
ANDORINHA, 4 de setembro de 2018.
STAVO GOMES COELHO
CPF: 005.985.405-71

CARLA PATRICIA COELHO DALTRO
CPF: 759.068.645-04

t.B de Notas dc-Protesto de Titulas e
Reca*eca çsJr JEJJVffJ4 0002 fina(s) de RETA
fs aEJJJ) (7582) ,tA PàTltJcja COEISJ OÇ&TRO
(8469)
EEI: R$ 4192 Taxa
a otah'KIR$8,60
Selo(s): C74,iB
-- 3'l.AB 2269.
-- E testeaaflo
-erda
tMILIA I0XVE ai isi jte4: da »
CaiFo%/o9/2l8 \

Docujentcrs
-Travessa Hiçoijta Ribeiro - n 20 - Tel.74
36451398
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Req: 81800000812547
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Certifico o Registro sob o n° 97792412 em 17/09/2018
Protocolo 188539744 de 14109/2018
Nome da empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29203882487
Este documento pode ser verificado em httPJIregIn.juceb.ba.gov.br/AuTENflcAcAoDocuMENTos/AUTENTlCQ5px
Chancela 140163648524920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2018
por Hélio Portela Ramos- Secretário Geral

s

188339744

JUCES

.kfl CadS t6. e Sait

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PROTOCOLO

188339744-14/OS/2015

ATO

002 -ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 29203882487
ÇNPJ 17.541.05210001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2018

/

e
HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia

JUCEB

1710912018
Certifico o Registro sob o n° 97792412 em 17/0912015
Protocolo 188339744 de 14/09/2018
Nome da empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29203882487
Este documento pode ser verificado em http://regin.Juceb.ba 90V br/AUTENTICACAODOCUMENTOSJAUTENTICACAO aspx
Chancela 140153648524920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17109/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Ir

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 DA SOCIEDADE GGC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
CNPJ n'17.541.05210001-78
GUSTAVO GOMES COELHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 1110811978,
SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF n° 005.985.405-71, CARTEIRA DE
IDENTIDADE no 0794560733, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a)
no(a) RUA OITO DE DEZEMBRO, 121, APTO 102 ED AUGUSTUS, GRAÇA,
SALVADOR, BA, CEP 40150000, BRASIL.
CARLA PATRICIA COELHO DALTRO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
21/09/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA. CPF n°
759.068.645-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°0653130201. órgão expedidor SSP
- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARNEIRO RIBEIRO, 155, CASA,
CENTRO, CAMPO FORMOSO, BA, CEP 44790000, BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial GGC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA. registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203882487, com sede R
Anel Viario, 275, Terreo, Justino Gomes Andorinha, BA, CEP 48.990-000,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o ri0
17.541.052/0001-78, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei no 10.406/ 2002, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:
OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICUL,OS
AUTOMOTORES : COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO
A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; TRANSPORTE
RODOViÁRiO DE PRODUTOS PERIGOSOS; RESTAURANTES; POUSADA COM
OU SEM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO.
CNAE FISCAL
4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4530-7/b5 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4732-6100 - comércio varejista de lubrificantes
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
5510-8/01 - hotéis
5611-2101 - restaurantes e similares

Req: 8l80000l029218
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Certifico o Registro sob o n° 97805171 em 31/10/2018
Protocolo 187961840 de 31110/2018
Nome da empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29203882487
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA0000UMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 200498341560819
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/1012018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 DA SOCIEDADE CCC DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
CNPJ n° 17.541.052/0001-78
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social pernariece ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA.
CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam
em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
ANDORINHA, 31 de outubro de 2018.

o
GUSTAVIt 'MES COELHO
CPF 005.985.405-71
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À g.tQ& siQt9
CARLA PATRICIA COELHO DALTRO
CPF: 759.068.645-04
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Certifico o Registro sob o n° 97805171 em 3111012018
Protocolo 187961840 de 31/10/2018
Nome da empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29203882487
Este documento pode ser verificado em htp://regin.juceb.ba.goV.br/AUTENTICACAOD0CUMENTOS/AUTENTICOa5P)<
Chancela 200498341550819
Esta cópia foi autenticada digitalmentee assinada em 31/10/2018
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187961840

IS.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PROTOCOLO

187961840 - 3111012018

ATO

002 -ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 29203882487
CNPJ 17.541.052/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/1 020 IS

e
HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral
3-

Junta Comercial do Estado da Bahia

4
JUCEB

31/10/2018

Certifico o Registro sob o n°97805171 em 31/10/2018
Protocolo 187961840 de 31/10/2018
Nome da empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29203882487
Este documento pode ser verificado em http://reginjucebba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.BSPX
Chancela 200498341 560819
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ANDORINHA

ivará
FISCALIzAçÃO DO FUNCIONAMENTO
No: 5975

2019
NOME:
CGA:
FANTASIA:
ENDEREÇO:

GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
000.000.843/00182
CGA Anterior: 00000059300439 CNPJ/CPF: 17 541 052/0001-73
POSTO CIDADE
ROD ANEL VIÁRIO, 275 - JUSTINO GOMES
POSTO DE GASOLINA
48.990-000 - ANDORINHA - BA

CNAE PRINCIPAL

CNAE TRIBUTÁRIO: 47314/00

Comércio varejista de combustiveis para velc,Aos automotores

DEMAIS CNAEs:

Sujeita a Vigilância Sanitária: NÃO
Datado Inscrição no Cadastro Municipal: 13/02/2013
Hora de Funcionamento: 07:00 às 22:00
Emissão: 07/01/2019
Validade: 31/12/2019
Obnnações:

Dos

Pnt

* Manter em lugar visível.

Iil}JiIOiJ 11111111 111111 IÜlIJiLUlIJJUhl
164488700001 68FRANCY
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oOS
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Codificamos que a, kdon,.açõea abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial CCC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Naturoza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CNPJ
NIRE(sede)
29203882487

Ajoulvarnorito do ato
Constituitivo
08102/2013

17.541 052/0001-78

Inicio da ~dado
24/01/2013

Enderece.
RANEL V1.ARIO, 275 TERREO, JUSTINO COMES, ANDORINHA. BA CEP 48990000

-

J.
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
COMERCIO A VAREJO DE PNEUTICO5 E CAMARAS-DE-AR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;
RESTAURANTES; POUSADA COM OU SEM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

-v---s JrALSocvi

R$ 80,00100
OITENTA MIL REAIS

PORTE

PRAZÔSSADÂO

Não

XXXXXX

Capital totegmtado:
1$ 80000.00
OÍIENÍA MIL REAIS

.

UÀCkOZWO&EØiI4ÏADPS
Participação as
Cond IAdministror

-;
Nomo/CPF
GUSTAVO COMES COELHO
005985.405-71
CARLA PATRICIA COELHO DALTRO
759068.645-04
ttflbLiQU1V4kNTo
Data
Número
19/03i2019
97841976
Ato:
Evento:

en

SÓCIO) ADMINISTRADOR

)0O)0(DOC(X

BOOMO

SOCIO

)0QOWOCO(

tg-.

h

X000(X

=

F

rNSÇWÉS1ktJN1DN'EDAFFI
)00000(
CNPJ

(

biãWnRdXo--

Sem Status

REGISTRO ATIVO

021 -ATADE REUNIAO/ASSEMBLELADE SOCIOS
985-ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
A

MRE

Término do mandato

79.200.00

TtM.tJWMflFIA

-

21-

'r ri

página: 1/2

196889694
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CONTROLE 10&599575055.91 CPF SOLICITANTE: 998.328.105-20 NIRE 29203882487 Emilidar 08106/2019 - CER11DÃO SIMPLIFICADA
AAUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http.//rin.juceb bagov.br/rogln ba/t&avalidadocs.aspx
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JUCEB

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Cesflticamoa que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e ao vigentes ria data de sua expedição.
• Z;
..................
Noras ErT!resadS GGC DERIVADOS DE PETROLEO LIDA
Natureza Jtvfdicw SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
N1RE(sede)
CNPJ

Mouivamonto do ato
Conslituitwo
06/02/2013

29203882487
17.541.052/0051-78
Endereco:
RANEL VIÁRIO, 275 TERREO, JUSTINO GOMES ANDORINHA. DA - CEP 48990000

Inicio da etMdade
24/01/2013

SALVADOR - BA, 8 de Maio de 2019

c—cç te0íL H. $. Sa. al.sr-TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

página: 2)2
196689694

ilIIIlIIIJIIIiIIII
CONTROLE; 105.599.575/055.91 0FF SOLICITANTE. 996.328.105-20 NiRE 29203882487 Emtid& 06/05/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http:Ureginjuceb.bagov.br/regiritaAalavafldadocs.aspx
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto è
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
0610212013
CADASTRAL

17.541.05210001-78
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

POR 1 E

POSTO CIDADE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.314-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
55.10-8-01 - Hotéis
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R ANEL VIARIO

275

TERREO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICíPIO

LP

48.990-000

JUSTINO GOMES

ANDORINHA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CONTABILIDADEFIRMINO@IIOTMAIL.COM

(74) 3529-5067/(74) 3529-5067

ENTE FEDERATNO RESPONSÁVEL (EFR)

-

SITUA

O CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06102/2013

ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
-A. LASSA

DATA DA SIIUACÃO t SPÍÇIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Página: 1/1

Emitido no dia 0810512019 às 08:48:31 (data e hora de Brasília).

Consulta OSA / Capital Social

Voltar

-

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, CIIqLIC LILIU!.
Atualize sua página

Id

PEFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS
Rua José Gomes de Araújo, s/n - Centro

Atestado de Capacidade Técnica
Atestamos que a Empresa GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA, com sede na Rua Anel Viário, 275, Bairro .Justino Gomes,
Ándorinha-BA, inscrita no CNPJ: 17.541.05210001-78, é nosso fornecedor
de Combustível e derivados de petróleo, conforme atendimento às nossas
demandas, em algumas oportunidades, na gestão 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018
Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa
foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que
Ô

a desabone comercial ou tecnicamente.
Andorinha-Bahia, 02 de maio de 2019.

JILVANEIDE PEREIRA DE PINHO

JA

Dretrdo
Sbf.a)aZidpI de! ni!iS$o

)-AM1Jg9d\fr'r,. ÇÇII

4,J,JtO
Jilvane ide Pereira de Pinho
Setor de compras

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERODEINSCRIP.O

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
0610212013
CADASTRAL

17.541.05210001-78
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

POHIt

POSTO CIDADE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

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

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - comércio varejista de lubrificantes
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
55.10-8-01 - Hotéis
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R ANEL VIARIO

275

TERREO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

48.990-000

JUSTINO COMES

ANDORINHA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTABILIDADEFIRMINO@HOTMAILCOM

TELEFONE

(74) 3529-5067 / (74) 3529-5067

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
1

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

0610212013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃD E$"E ClAt

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 08105/2019 às 08:48:31 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Página: 1/1

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e LLSO, dique aqui.
Atualize sua página

VOLTAR
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

17541052/0001-78
Inscrição:
Razão Social: GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nome Pantasia:P0ST0 CIDADE
RUA ANEL VIARIO 275 TERREO / JUSTINO GOMES / ANDORINHA /
Endereço:
BA 148990-000

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de traio de 1990, certifica que, nesta data, a errpresa
acirre 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.

Validade: 23/04/2019 a 22/05/2019
Certificação Número: 2019042304033629446647

Informação obtida em 08/05/2019, às 16:36: 50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixagov.br

y

PODE J:nic:ÂF
JUSTIÇA DO TRABAIR:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: GGC DERIVADOS DE PETROLEO LJTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 17.541.062/0001-78
Certidão n°: 169943451/2019
Expedição: 27/03/2019, às 16:38:28
Validade: 22/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ri
17.541.052/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade 1'
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em reiaçao
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em 'ulgado co e:'
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no con'erne:,t' ao:
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.

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Cana

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 17.541.052/0001-78
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
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 á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alfneas 'a' ad' 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 Internei, nos
endereços 'chttp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 16:34:41 do dia 27/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2019.
Código de controle da certidão: D973.EC86.3EID.E49E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta

lu
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Emissão: 2710312019 16.40

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20190843466
RAZÃO SOCRL

CCC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

106.780.873

17341.052/0001-78

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto â inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
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 posteriormerite.

Emitida em 27/0312019, 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:llwww.sofaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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1 MUNIÇÍPIO DE

ANDORINHA
Data lmpresso 23/04,20

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N° 00000064/2019
Emissão: 23/0412019
Validado: 22/07(2019
GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
COA. 000,000.843100142
CNPJ: 17,541.03710001-78
CNAE: 47314/00
FtOD.ANEL VIÁRIO, 275
POSTO DE GASOLINA
JUSTINO GOMES

48.990.000- ANDORINHA, BA
EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA
NESTE ÕRGÂO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE INSCREVER E COBRAR DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS,
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS
REGISTROS DA DIVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAIDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO

-

WWM Øfltsr,st. no.

& esliiil~l runido, p.rf.lbm.ms IdentffiC4,10 pubflhtijI qalquur outro dpo di v,diç1o.

L0CAL0022019000000640000055 1538
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PEFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS
Rua Jose Gomes de Araújo, s/ti - Centro

Atestado de Capacidade Técnica
Atestamos que a Empresa GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA, com sede na Rua Anel Viário, 275, Bairro Justino Gomes,
Andorinha-BA, inscrita no CNPJ: 17.541.052/0001-78, é nosso fornecedor
de Combustível e derivados de petróleo, conforme atendimento às nossas
demandas, em algumas oportunidades, na gestão 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018
Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa
foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que
a desabone comercial ou tecnicamente.
Andorinha-Bahia, 02 de maio de 2019.

JILVANEIDE PEREIRA DE PINHO
&d!naO dÃndOS2

Jilvane ide Pereira de Pinho
Setor de compras

0810512019

003604545

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - jO GRAU

CERTIDÃO N°: 003604545

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internei no sito do Tribunal de Justiça
(http:lIesaJ.tjba.jus.br!scolabrlrconferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 08/05/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
GGC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, portador do CNPJ: 17.541.05210001-78, estabelecida na R ANEL
VIARIO,275, Andorinha - BA.
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a Utularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, quarta-feira, 8 de maio de 2019.

PEDIDO No:

003604545

1111

IIIUI

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e,
em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 70 da Constituição Federal, que
relata: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".
Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso
quadro funcional que se enquadre no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem
como salientamos o conhecimento das sanções e penalidades previstas em Lei, pela
omissão ou falha de informações, que vierem posteriormente a ser apuradas, quanto à
presente declaração.

Andorinha, 09 de Maio de 2019.

tT61tTDA
17.541.052/0001-78

y

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 0012019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2019

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

GGC Derivados de Petróleo LTDA CNPJ n° 17.541.052/0001-78, sediada
R Anel Viário, 275, Térreo, Justino Gomes, Andorinha, 48.990-000, declara, sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Andorinha/BA 09 de Maio de 2019

0794560733

117.541.052/0001 -78l
GGC DERM\DOS DE PEROLEO LTDA
R.ANavtAR:O :75 -TÉRREO
- -'- te
Ajnflf
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CEP: 43.990- 003
ANDORl!A.

POSTO CIDADE
GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 17.541.052/0001-78
lnsc. Estadual: 106.780.873-NO
Rua Anel Viário n° 275, Térreo, Bairro Justino Gomes.
Andorinha - BA CEP: 48.990-000

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Câmara Municipal de Andorinha
Setor de Licitações
Situado à Avenida José C. de Carvalho Filho - Bairro Centro - Andorinha/BA
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2019

DECLARAMOS ter conhecimento do Edital do Pregão acima reportado, e que atendemos
plenamente a todos os requesitos e condições de habilitação desta licitação, não havendo
nada que nos desabone, e no caso de alguma omissão ou falha, estamos cientes das
sanções previstas, acolhendo toda responsabilidade a nos imposta.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Andorinha/BA 09 de Maio de 2019

&ies Coelho
RG: 0794560733 CPF: 005.985.405-71

i17.541 .05210001411
r

-C'GCDCRIVADOSL.c
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R.ANELVIARO, T' .T1RE
BAIRRO JuST::
CEP: 483*) Qc
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CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA
PODER LEGISLATIVO

ESTADO DA flAmA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
Tel.: {0**74} 3529 - 1019

Ata de sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preço, Habilitação e Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial n° 001/2019.
Às nove horas e trinta e dois minutos do dia nove de maio do ano de dois mil e dezenove,
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Andorinha, situada à Avenida José C. de
Carvalho Filho, Centro, siri Andorinha, Bahia, se identifica a Sr.a Pregoeira Eliane de
Araújo Duarte, e a equipe de apoio, Darce Lon de Souza e Jeanderson Macedo da Silva,
todos designados pela portaria 005/2019, em conformidade com a Lei n° 10.520/02, e
subsidiada pela Lei n° 8.666/93. Registra-se que toda a divulgação foi atendida, do edital
foi publicado o aviso que estava à disposição através do contato com telefônico a
Pregoeira no Número (74) 3529-1135. Solicitou o edital a empresa GGC DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA. Sob a presidência do Pregoeiro, é instalada a Sessão Pública da
Licitação Modalidade Pregão Presencial n° 001/2019, objetivando a seleção da proposta

mais vantajosa para a "Aquisição de Combustíveis Destinados a Manutenção dos
Veículos da Câmara Municipal de Andorinha", sendo o presente Pregão Presencial do
tipo Menor Por Item. Compareceu a empresa GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
CNPJ 17.541.052/0001-78. O Pregoeiro dá por aberta a Sessão, recolhe a Credencial do
participante, e faz o seguinte registro: GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
representada pelo Sr. Edmilson Oliveira da Fonseca, portador do CPF n° 319.025.295-53
e RG n° 0203464680, SSP BA. devidamente qualificado como representante, conforme
credencial apresentada. O Pregoeiro declara que a empresa supracitada está
credenciada, por atender às normas editalícias, momento em que informa que não
aceitará a participação de empresas retardatárias. O Pregoeiro solicita o envelope "A"
PROPOSTA DE PREÇO, da empresa presente, e atesta sua inviolabilidade, em tempo
que autoriza a abertura. Após análise, registram-se os seguintes valores:
ITEM I—
EMPRESA:
GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

COLOCAÇÃO
VALOR (R$)
R$ 4,90 10

Após registro dos preços, o Pregoeiro declara a proposta classificada, por atender às
especificações contidas no item 7 do edital (PROPOSTAS DE PREÇO). O Pregoeiro
indaga ao licitante se há algum questionamento acerca das Propostas, o mesmo não se
manifesta. Seguindo para a fase de lance, conforme registrado no mapa de lance
(ANEXO 1), parte integrante desta, o Sr. Pregoeiro registra como valores finais os lances
da empresa GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 17.541.05210001-78,
ficando registrado os seguintes valores: item 1 com o valor unitário de R$ 4,89 (quatro
reais e oitenta e nove centavos) total de R$ 58.680,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos e
oitenta reais). Momento em que recolhe o envelope "B" DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO da empresa classificada, e atesta sua inviolabilidade, tempo em que
autoriza a sua abertura. Após criteriosa verificação de todos os documentos da empresa,
juntamente à equipe de apoio, é verificado que a empresa está HABILITADA; Em
seguida, o Pregoeiro declara vencedora a empresa GGC DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA, CNPJ 17.541.052/0001-78, no item: 1 com o valor global licitado de R$ 58.680,00

CÂMARA MUNICIPAL 1ff
ANDORINHA
PODER LEGISLATIVO

ESTADO DA MARIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001- 03
Tel.:{0**74} 3529 - 1019

(cento e oito mil e novecentos reais). O Pregoeiro franqueia a palavra ao licitante para que
o mesmo se manifeste, e o mesmo abdica deste direito. Não havendo manifestação de
interposição de recurso, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições e seguindo o art. 40, inc.
XX, da Lei 10.520/02, e Adjudica a empresa GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
CNPJ 17.541.05210001-78, o objeto licitado. Encaminham-se os autos para apreciação e
deliberação do Exmo. Sr. Presidente quanto à Homologação da presente. Nada mais
havendo a tratar, às dez horas e vinte e cinco é dada por encerrada a sessão, sendo
lavrada á presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro, pela
Equipe de Apoio e pelo licitante presente.

ELIANE DE ARAOJO DUARTE
Pregoeira

DAR ELONDE

Membro Equipe de Apoio

pd1na- ')naaoL Jo
JEANDERSON MACEDO DA SILVA

Membro Equipe de Apoio

tíOS DE PETR.LEO LTDA
milson Oliveira da Fonseca
Representante

POSTO CIDADE
GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 17.541.052/0001-78
Insc. Estadual: 106.780.873-NO
Rua Anel Viário n°275, Térreo, Bairro Justino Comes.
Andorinha - BA CEP: 48.990-000
ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO

Andorinha/BA, 09 de Maio de 2019.
Ao Pregoeiro oficial da Câmara Municipal de Andorinha

-

Pregão Presenciar n0. 001/2019
Processo Administrativo n° 02/2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, destinados a
atender às demandas da Câmara Municipal de Andorinha - BA, conforme especificações,
e condições dos materiais/produtos a serem fornecidos constantes no Anexo 1 (Termo de
Referencia), conforme valores distribuídos na tabela abaixo:
ÜN

t'TJ

01

t -(3ASOúNA COMUM

OTO
~ 412.000

'PREÇo
ô
.PR
fNqmOTOTAL
:4,89

VALOR TOTAL CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS:

Nos preços ofertados já estão inclusos todas as despesas diretas o indiretas, que
serviram de base para chegar ao preço final da prestação de serviço que se propõe
a licitante em executar.
Andorinha/BA, 09 de Maio de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DA BAHIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.NLP.J.: 16.448.979/0001- 03
Te!.: {0**74} 3529- 1019

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
A Pregoeira da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com as Leis Federais N° 10.520/02, em seu artigo 40, XX, com
subsídios da Lei n° 8.666/93, faz a devida adjudicação dos produtos licitados no processo
licitatório - Pregão Presencia! n° 001/2019, cujo objeto é a Contratação de Empresa para
aquisição de combustíveis, destinados a atender as demandas da Câmara Municipal de
Andorinha-BA, em favor da empresa CGC Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ n°
17.541.052/0001-78, com o valor total estimado de R$ 58.680,00 (cinquenta e oito mil,
seiscentos e oitenta reais), conforme descriminado abaixo:
ITEM
EMPRESA
TOTAL
1
CCC DERIVADOS DE PETRÕLEO LTDA
R$ 58.680,00
VALOR TOTAL
R$ 58.680,00
Andorinha - Ba, 10 de maio de 2019.

ELIANE DE'ARAÚJO DUARTE
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA

Sexta-feira
10 de Maio de 2019
2-Ano -N°293

Andorinha
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LEGISLATIVO

Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DL ANIJOUINIIA
ESTADO DA BAHIA
Av. José C. de Carvalho Filho, sin - centro
C.N.P.J.: 16.448.97910001-03
Tel.: {0**74} 3529- 1019

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00112019
A Pregoeira da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com as Leis Federais N° 10.520102, em seu artigo 40, XX, com
subsídios da Lei n° 8.666/93, faz a devida adjudicação dos produtos licitados no processo
licitatório - Pregão Presencial no 001/2019, cujo objeto é a Contratação de Empresa para
aquisição de combustíveis, destinados a atender as demandas da Câmara Municipal de
Andorinha-BA, em favor da empresa CGC Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ n°
17.541.052/0001-78, com o valor total estimado de R$ 58.680,00 (cinquenta e oito mil,
seiscentos e oitenta reais), conforme descriminado abaixo:
ITEM
EMPRESA
TOTAL
1
CGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
R$ 58.680,00
R$ 58.680,00
VALOR TOTAL
Andorinha - Ba, 10 de maio de 2019.

ELIANE DE ARAÚJO DUARTE
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Andorinha - BA

CÂMARA MUNICIPAL DL A1WI$ORINIIA
ESTADO DA DAIHA

PODER LEGISLATIVO

Av. José C. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
Tel.: {0**74} 3529- 1019

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00112019
O Presidente da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal N° 10.520/02, com subsídios da Lei n°
8.666193, HOMOLOGA Processo Licitatório na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, sob
n° 001/2019, tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa para
aquisição de combustíveis, destinados a manutenção dos serviços da Câmara Municipal de
Andorinha-BA, tendo como vencedora da contenda a empresa CGC Derivados de Petróleo
Ltda, CNPJ n° 17.541.052/0001-78, com o valor total estimado de R$ 58.680,00 (cinquenta e
oito mil, seiscentos e oitenta reais).

Andorinha (BA), 10 de maio de 2019.
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3-Ano -N°293

CÂMARA MUNICIPAL DL A1ÍJIO1IUNHA
ESTADO DA BAHIA
Av. José O. de Carvalho Filho, s/n - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001-03
Tel.: 074} 3529- 1019

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal N° 10.520/02, com subsídios da Lei n°
8.666/93, HOMOLOGA Processo Licitatório na MODALIDADE PREGÂQ PRESENCIAL, sob
n° 001/2019, tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa para
aquisição de combustíveis, destinados a manutenção dos serviços da Câmara Municipal de
Andorinha-BA, tendo como vencedora da contenda a empresa CGC Derivados de Petróleo
Ltda, CNPJ no 17.541.052/0001-78, com o valor total estimado de R$ 58.680,00 (cinquenta e
oito mil, seiscentos e oitenta reais).

Andorinha (BA), 10 de maio de 2019.

Marinaldo Souza de Oliveira
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA
Av. José C. de Carvalho Filho, s/rt - centro
C.N.P.J.: 16.448.979/0001- 03
Te!.: {0**74} 3529- 1019

PODER LEGISLAMO

ORDEM DE FORNECIMENTO

Andorinha(Ba), 10 de maio de 2019.
Empresa: GGC Derivados de Petróleo Ltda
Endereço: Rua Anel Viário, 275 - Bairro Justino Gomes
Andorinha - Ba
Pela presente ORDEM DE FORNECIMENTO, fica esta empresa autorizada a fornecer a esta
Câmara Municipal, combustível- (gasolina comum), conforme item adjudicado e homologado
por esta Câmara Municipal, visando atender as demandas deste Poder Legislativo, referente
ao PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2019, em conformidade com as especificações contidas no
Edital convocatório e na proposta de preços realinhada da empresa.
VALOR DO CONTRATO- R$ 58.680,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais).
PRAZO DE FORNECIMENTO: de 10/05/2019 a 31/12/2019.

O

Cordialmente,
Marinaldo
President
Recebido em:

Responsável

10 10<12019.

