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Atas

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2019
ATA DA SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de Reuniões
do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, situada à Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº,
Centro, Barra do Rocha – BA, reuniram-se o Presidente, o senhor Marcelo de Oliveira Lima, e os demais
membros da Comissão Permanente de Licitação, Sr. José Robson Oliveira e Sr. Lauro Elísio Fontes Medrado
(suplente), todos designados através da Portaria n.º 13/2019, de 02 Janeiro de 2019, para realização da Sessão
Pública de recebimento e análise dos documentos de credenciamento apresentados pela Instituição Financeira::
Banco Bradesco S/A, CNPJ nº: 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/n, bairro Vila Yara, Osasco –
SP, esta, encaminhou o envelope com os documentos de habilitação para credenciamento, portanto, sem
representante neste ato, referente ao edital de Chamamento Público nº 005/2019, que tem por objeto o
Credenciamento de instituição(ões) financeira(s) para que em nome e por conta do município de Barra do
Rocha, Bahia, procedam o recebimento dos tributos e demais receitas municipais, tributárias ou não, através de
documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências
arrecadadoras com a prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, nos termos do artigo 25
“caput”, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Orgânica Municipal e demais
legislações aplicáveis e condições estabelecidas no Edital. A sessão teve prosseguimento com a abertura do
envelope contendo os documentos para Habilitação. A Comissão verificou que a apresentação, dos documentos,
estava de acordo quanto ao exigido no edital, sendo a Instituição Financeira: Banco Bradesco S/A, CNPJ nº:
60.746.948/0001-12, considerada habilitada, nos termos da Lei 8.666/93 e do Edital. A participante: Banco
Bradesco S/A, CNPJ nº: 60.746.948/0001-12, declarou sob as penas da lei que concorda e aceita as condições
fixadas e se compromete a prestar os serviços no valor estimado no edital.
O valor por ficha autenticada será de:
Forma de compensação
Autoatendimento
Internet
Correspondente Bancário

Valor Unitário (R$)
R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos)

Para um total estimado de 20.000 (vinte mil) guias de arrecadação, de acordo com o item 11.3 do Edital de
Credenciamento nº 005/2019, os mesmos valores máximos pagáveis, pela administração, para os serviços,
conforme previsto no Edital. Assim, faço os autos conclusos para o Assessor Jurídico Municipal, para que, após
análise, emita Parecer Jurídico acerca da legalidade/viabilidade da adjudicação e homologação do processo de
credenciamento pela autoridade competente. Após, os autos seguirão para análise e homologação pela
autoridade superior.

1
___________________________________________________________________________________________________________
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n - Centro, Barra do Rocha-Ba – Cep. 45560-000 - CNPJ-14.234.850/0001-69 TEL- (73)3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KROC72F/PPWTB1MB9RYQOA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Setembro de 2019
3 - Ano - Nº 2373

Barra do Rocha

Em nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 09:30h, lavrando-se a presente ata,
que lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Membros da Comissão e participante presente.

Barra do Rocha-Ba, 24 de setembro de 2019.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Presidente

_________________________
José Robson Oliveira
Membro

__________________________
Lauro Elísio Fontes Medrado
Membro
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Homologações/Adjudicações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2019.
O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, Adjudicar e
Homologar o resultado do Processo Administrativo: 130/2019. Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2019,
cujo objeto é o Credenciamento de instituição(ões) financeira(s) para que em nome e por conta do município de
Barra do Rocha, Bahia, procedam o recebimento dos tributos e demais receitas municipais, tributárias ou não,
através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão FEBRABAN por intermédio de suas
agências arrecadadoras com a prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, nos termos do
artigo 25 “caput”, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Orgânica Municipal e
demais legislações aplicáveis e condições estabelecidas no Edital. Em favor de:
Banco Bradesco S/A, CNPJ nº: 60.746.948/0001-12, com o valor estimado por ficha autenticada de:
Forma de compensação
Autoatendimento
Internet
Correspondente Bancário

Valor Unitário (R$)
R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos)

Para um total estimado de 20.000 (vinte mil) guias de arrecadação, nos termos do Edital de Chamada Pública –
Credenciamento nº 005/2019, por ter sido credenciada no Processo Licitatório acima mencionado, a qual passa a
ter expectativa de direito à contratação, nos termos do Edital CHP-005/2019 e da oferta negociada e ratificada em
proposta escrita, sujeita às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos prazos e condições
estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 26 de agosto de 2019.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito
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